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راكيتيچ پنالتي آخر را درس��ت مثل بازي ب��ا دانمارك 
تبديل به گل كرد تا ش��ادي را به مردم كرواس��ي هديه 
كند؛ در بازي مقابل ميزبان. آنها خودش��ان را در مرحله 
نيمه نهايي جام جهاني مي ديدند و سر از پا نمي شناختند. 
اما در همان لحظات، همزمان با ش��ادي بي حد و حصر 
مردمان س��رزمين بالكان، بدون ش��ك تمام آنها چيزي 
در پس زمينه ذهن ش��ان داش��تند كه مث��ل وزوز يك 
مگس س��مج نمي گذاش��ت عيش ش��ان تكميل شود. 
س��والي كه كادر فني، بازيكنان و طرفداران از خودشان 
مي پرس��يدند: آيا بعد از دو بازي 120 دقيقه اي به اضافه 
ضربات پنالتي، ما شانس��ي مقابل حريف بعدي داريم؟ 
اين س��وال را با جواب هاي آرزومندانه هم نمي شد پاسخ 
داد. نمي شد به راحتي بگويند: بله، ما باز هم با تمام توان 
بازي خواهيم كرد. كدام توان؟ وقتي همه شاهد بودند از 
دقيقه 80 بازي با روسيه، كرواسي ديگر توان كافي براي 
ادامه نبرد نداشت. ش��ات نمادين اين وضعيت، مودريچ 
بود كه هن��گام زدن ضربه كرنر چند ثانيه دس��تانش را 
گذاش��ت روي زانوانش تا نفس��ي تازه كند. از آن طرف 
انگليس��ي را داش��تيم كه در يك بازي نه چندان سخت 
سوئد را از پيش رو برداش��ته بود. تيم سرحال ساوتگيت 
مي آمد تا پس از س��ال ها دوباره راهي فينال جام جهاني 
 .It's coming home :ش��ود. با ش��عار معروف ش��ان
خستگي بازيكنان كرواسي به قدري در روزهاي منتهي 

به بازي نيمه نهايي مورد بحث قرار گرفت كه بسياري از 
مسائل فني را تحت الشعاع قرار داد. رسانه هاي انگليسي 
از خستگي بازيكنان كرواسي مي گفتند و بطور ضمني 
اعالم مي كردند كه اگر تيم ش��ان بتواند اوايل بازي را به 
خوبي اداره كن��د، از اواخر نيمه اول به دليل خس��تگي 
ساق هاي ش��اگردان داليچ، كار بسيار راحت خواهد شد. 
حرفي منطقي بود. اما انگليسي ها در اين جام جهاني دو 
بار اسير منطق گرايي تحميل شده به فوتبال شدند. آنها 
دوبار منطقي به روند صعود فكر كردند. بار اول با شكست 
مقابل بلژيك راهي سمت آس��ان جدول شدند و بار دوم 
گمان كردند با خس��تگي كروات ها كار صعودشان تمام 
شده است. غافل از اينكه فوتبال كي منطق سرش شده 
كه حاال سه شيرها بخواهند از آن نفع ببرند؟در انگليس 
و شايد همه جاي دنيا وقتي تريپير دقيقه پنج انگليس را 
با آن كاشته ديدني پيش انداخت، كسي براي بازگشت 
مودريچ و يارانش شانسي قائل نبود. آنها واقعا خسته بودند. 
آنها واقعا همه توان شان را در بازي هاي قبل به كار گرفته 
بودند و عقب افتادن در دقايق اول بازي بدترين سناريوي 
ممكن براي شروع ديدار حساس نيمه نهايي بود.  انگليس 
بهتر بازي مي كرد و ما داشتيم كم كم متن هاي آغشته به 
احساسات دلس��وزانه خود را براي حذف كرواسي آماده 
مي كرديم. متن هايي با جمالتي نظير: آنها تمام تالش شان 
را كردند؛ بازنده هاي سربلند؛ كرواسي به خستگي خودش 
باخت؛ و چيزهايي از اين دست. من نمي دانم بين دو نيمه 
چه اتفاقي افتاد و داليچ و بازيكنان كرواسي در آن پانزده 

دقيقه چه حرف هايي رد و بدل كردن��د. اما تيمي كه در 
ابتداي نيمه دوم به بازي آمد نشان داد كه به هيچ عنوان 
آماده بي خيال ش��دن فينال نيس��ت. بازيكنان كرواسي 
آمدند كه بازي را ببرند. آنها براي خودش��ان يك »بايد« 
در نظر گرفتند كه بر اساس آن هيچ گونه راه برگشتي در 
كار نباشد. آنها خواستند كه انگليس را شكست دهند. دنيا 
پر است از آدم هايي كه تالش كرده اند به موفقيت برسند. 
آنها با پيش رو قرار دادن ضرب المثل خواس��تن توانستن 
است، شروع كرده اند به طلب كردن. اما همه مي دانيم كه 
اين صرفا يك ضرب المثل اس��ت كه شايد خيلي از جاها 
هم كار نكند. مثال زياد اس��ت از آدم هايي كه خواستند و 
تالش هم كردند، اما نتيج��ه اي نگرفتند. به همين دليل 
اس��ت كه بعضي از مردم با گذاشتن يك عالمت سوال در 
انتهاي جمله خواستن توانستن است، آن را مورد شك قرار 
مي دهند. از آن طرف فيلسوفان هم جمله جالب ديگري 
گفته اند كه از لحاظ ساختاري شبيه همان ضرب المثل 
معروف است: بايستن مستلزم توانستن است. به اين معنا 
كه فرد در صورتي ملزم به انجام عملي است كه بتواند آن 
را انجام دهد. ممكن اس��ت اين توانايي بر اساس شرايط 
متفاوت باشد. توانايي تشخيص، توانايي اختيار، توانايي 
جسمي و روحي و... هر كدام از اين توانايي ها را اگر شخص 
نداشته باش��د، »بايد« در مورد او عقالني نيست.  عقالني 
هم نبود و هر لحظه ناعقالني تر مي ش��د، اتفاقاتي كه در 
ورزش��گاه لوژنيكي مس��كو رخ مي داد. بازيكناني كه در 
دو بازي قبلي 240 دقيقه دوي��ده بودند، 278 كيلومتر، 

همچنان پا پس نمي كشيدند. واقعا كسي از آنها انتظاري 
نداش��ت. بايدي كه بازيكنان كرواس��ي براي خودش��ان 
گذاش��ته بودند اصال منطقي نبود. منطق��ي نبود، چون 
هيچ تيمي نتوانس��ته بود در جام جهاني انجامش دهد. 
برنده شدن در بازي س��وم بعد از دو بازي 120 دقيقه اي. 
ربطي به هيچ چيزي هم ندارد. بدن است و محدوديت هاي 
فيزيولوژيكي اش. ماهيچه هاي گرفته اش. اسيد الكتيك 
ته نش��ين ش��ده در خونش. اما وقتي قرار است همه چي 
ديوانه وار شود، تالش ديوانه وار بايد به غايت برسد. وقتي 
ايوان پرش��يچ گل اول را وارد دروازه انگليسي هاي مغرور 
كرد، ما هم به اندازه طرفداران كرواس��ي ديوانه ش��ديم و 
ناخودآگاه براي تالش مثال زدني تيم داليچ دست زديم. 
همان زمان كه س��وال بزرگي توي ذهن ما و تماشاچيان 
نقش بس��ت: يعني يك 120 دقيق��ه ديگر؟ديگر كار به 
جنون كشيده بود. س��ومين 120 دقيقه متوالي. نه، آنها 
قطعا تلفات مي دهند. امكان ندارد تيمي بتواند س��ه بار 
پياپي به فاصله چه��ار روز 120 دقيقه فوتبال بازي كند. 
يك نفر بايد مي رفت وسط بازي و به آن ديوانه هاي كروات 
مي گفت شما اصال نيازي نيست ادامه بدهيد. نگاه كنيد. 
همه مي گويند كار ش��ما عاقالنه نيست. ش��ما داريد به 
خودتان صدمه مي زنيد. طرفداران مي گويند، بينندگان 
تلويزيوني مي گويند، پزشكان مي گويند، حتي فيلسوف ها 
هم اعالم كرده اند كه ش��ما نبايد اينقدر بدويد. قبول كه 
شما مي خواهيد مردم كشورتان را خوشحال كنيد، قبول 
كه دوس��ت نداريد حاال كه تا اينجا آمده اي��د برويد براي 

هيچ بعيد نيست پانزده-بيست سال بعد، نوجوانان دهه 
هشتادي امروز، در ميانه دهه چهارم زندگي شان، وقتي كه 
با دوست و رفيق هاي جوان تر يا در كنار سر و همسر روي 
كاناپه لميده اند و تخمه مي ش��كنند و فوتبال مي بينند، 
با افس��وس س��ر تكان بدهند و بگويند: »جام جهاني هم 
جام جهاني هاي قديم، يك زماني فوتبال مسي و رونالدو 
و نيمار داش��ت، حاال چي؟ اينكه اسمش فوتبال نيست، 
يادش بخير، همه چي بچه بازي ش��ده!« بعد هم با ژستي 
عاقل اندرسفيه به جوان ترهاي جمع نگاه كنند و بگويند: 
»حيف، نبودي��د، چه حال��ي مي كرديم، اينك��ه فوتبال 
نيس��ت !«جمالت و تعبيراتي مش��ابه را اين روزها كم از 
زبان به اصطالح »قديمي تر«ها نمي ش��نويم، كساني كه 
خاطراتي نه چندان دور از سال هاي آغازين نوجواني شان 
در ارتباط با فوتبال و جام جهان��ي دارند، يعني زماني كه 
تازه به اصطالح سري در س��رها در آورده بودند و سرشان 
مي ش��د )بهتر اس��ت بگوييم فكر مي كردند سرش��ان 
مي شود( كه فوتبال چيست و جام جهاني چه معنايي دارد 
و تيم ملي يعني چه و... طبيعي اس��ت كه در اين سنين، 
فرد، چندان از پيچيدگي هاي جهان سياست و اقتصاد و 
جامعه س��ر درنمي آورد و آنچه از فوتبال برايش جذابيت 
دارد و مس��حورش مي كند، هنرنمايي فوتباليست ها در 
چارچوب مس��تطيل سبز اس��ت. ضمنا نوجوان شيفته 
فوتبال، خاطره اي جز شنيده ها از گذشته فوتبال ندارد و در 
نتيجه امكاني براي مقايسه ندارد. بگذريم كه همان وقتي 
كه او بازي را نگاه مي كند، باز هس��تند نوستالژي بازهايي 
كه مدام مضمون باال را كوك مي كنند كه »اي بابا، اينكه 
فوتبال نيست و... الخ«. اما بعيد است نوجوان قصه ما، كه 
برايش هيجان فوتبال اهميت بيش��تري دارد، چندان به 
اين دريغ خواني ها وقعي بگذارد و آنچه برايش مهم است، 
برد و باخت اين تيم يا آن يكي است. اما همين نوجوان، در 

گذر زمان به تدريج خود به يكي از اين افسوس خورندگان 
به گذش��ته طاليي ب��دل مي ش��ود و حت��ي از خاطرات 
بزرگ ترهايش ب��راي تقويت اين دي��دگاه مدد مي گيرد 
كه »بله، همه چيز از جمله فوتبال رو به انحطاط اس��ت، 
يادش بخير گذش��ته ها!«واقعيت اين است كه عموم اين 
قضاوت ها از دو علت عمده ناشي مي شود: اول ناآگاهي و 
دوم و مهم تر از آن احساس نوستالژي. به اولي اشاره شد، 
اينكه طرفدار فوتبال در اوان نوجواني به اصطالح چندان 
در باغ نيس��ت و ش��يفته وار آن را دنبال مي كند. اما علت 
اصلي همان نوس��تالژي زمان از دست رفته و حس التيام 
خاطري است كه فرد هراسان از مواجهه با اكنون و آينده، 
با برساختن عصري طاليي و سپري شده در گذشته، به آن 
پناه مي برد. مهم اين نيست كه اين گذشته، در واقع چقدر 
با تصور خيالي او مطابقت دارد يا خير، بلكه مساله اين است 
كه فرد با روت��وش روزگار سپري ش��ده و جعل تصويري 
آرماني از آن از اين ژست غمگين و اندوهناك لذت مي برد. 
او همه چيز را به گذشته احاله مي دهد، در فوتبال به پله، 
مارادونا، كرايف و... و با تكرار اين ترجيع بند كه گذشته قابل 
اعاده نيست، بار مسووليت اكنون و آينده را فرو مي گذارد. 
تا جايي كه به يك تماشاگر فوتبال ربط دارد، اين سازوكار 
به معناي جانشيني لذت رخوتناك و كرخت كننده غرق 
ش��دن در خاطرات فوتبالي به جاي دل دادن به هيجان و 
لذت پيش بيني ناپذيري است كه هر بازي فوتبال جديدي 
ممكن است براي او به همراه داشته باشد. اينچنين است 
كه جام جهاني ديگر مزه سابقش را از دست مي دهد، چرا 
كه سازوكار ذهنيت نوستالژيك خودآگاه )و بيشتر موارد 
ناخودآگاه( آن را اخته و فاقد شور و هيجان كرده است. در 
اين وضعيت مخاطب فوتبال گويي نمي خواهد بپذيرد كه 
اين جام جهاني نيست كه از مزه افتاده و ديگر مثل سابق 
حال نمي دهد، بلكه اين اوست كه پير ش��ده يا پا به سن 
گذاشته و با يكي انگاش��تن تاريخ جهاني با عمر خودش، 

همه چيز را در حال انحطاط مي انگارد. 

انگلي��س و بلژيك دوب��اره به 
هم رس��يدند. اين بار در ديدار 
جهان��ي.  ج��ام  رده بن��دي 
بازي اول ش��ان ه��م به نوعي 
رده بندي بود؛ اينكه چه تيمي 
اول برود و چ��ه تيمي دوم. در 
آن ب��ازي بلژيك ب��ا تك گل 
عدن��ان يان��وزاي حري��ف را 

شكست داد و با 9 امتياز كامل راهي دور بعد شد و خودش 
را انداخت در سمت سخت جدول. انگليس اما باخت و در 
مسير راحت تري قرار گرفت. حاال جدال دوباره شياطين 
سرخ و سه شيرها جدا از منظر كسب مقام درخور سومي از 
يك جهت ديگر هم جالب خواهد بود. در اين بازي پرده ها 
خواهد افتاد و باطن افراد نمايان مي ش��ود. بع��د از بازي 
بلژيك و انگليس در مرحله گروهي، كارشناسان و رسانه ها 
گفتند كه انگليس عم��دا بازي را واگذار ك��رده. به همان 
دليلي كه باال ذكر شد. فكت هم آوردند كه ساوتگيت مدام 
به بازيكنانش اين مساله را گوشزد مي كرده كه وضعيت 
جدول چگونه است و چطور بايد از اين وضعيت حداكثر 
استفاده را ببرند. اما حاال كه دو تيم براي كسب مدال برنز 
مس��ابقات به مصاف هم مي روند ماج��را متفاوت خواهد 
شد. براي انگليس مهم است كه مقام سوم را كسب كند. 
آنها اين عنوان را در سابقه افتخارات محدودشان ندارند. 
همچنين بلژيك كه فقط يك بار چهارم جهان شده. پس 
اين ديدار به هيچ وجه يك ديدار تش��ريفاتي نخواهد بود. 

درست اس��ت كه هر دو تيم 
افسرده و ناراحت از باخت در 
يك قدمي فينال هستند، اما 
دليل نمي شود موفقيت فعلي 
را به خاط��ر از دس��ت دادن 
موفقيت قبلي ناديده بگيرند. 
جدي گرفتن بازي از س��وي 
دو تيم مي تواند مشخص كند 
كه انگليس در آن بازي مرحله گروهي واقعا نمي خواسته 
برنده باشد، يا زورش نمي رسيده كه بلژيك را ببرد. روند 
صعود دو تيم تا نيمه نهايي نش��ان داد ك��ه انگليس اگر 
س��مت آس��ان جدول نبود، احتماال خيلي زودتر بايد به 
خانه برمي گشت. هرچند آنها س��وئد را تقريبا به راحتي 
شكس��ت دادند، اما گره خوردن كارشان مقابل كلمبياي 
بدون خامس رودريگز اين واقعيت را برمال كرد كه انگليس 
تيم قدري نيست، اگرچه مي تواند برنده باشد. همين تفكر 
عده اي را برانگيخت تا در چگونگي نگاه شان به بازي دور 
گروهي بلژيك – انگليس تجديد نظر كنند و حالت دوم 
كه همان عدم توان برد انگليس مقابل بلژيك بود را در نظر 
بگيرند. حاال سه ش��يرها دچار چالش اثبات توانايي هاي 
خودشان هستند؛ چالشي كه مي تواند ثابت كند انگليس 
در هر صورت يك بازنده مقابل بلژيك است؛ چه بخواهد 
ببرد، چه نخواهد ببرد. يا از آن طرف عالوه بر كسب مقام 
سومي ثابت كند كه انگلستان اگر مي خواست، مي توانست 

شياطين سرخ را به بند كشد. 

زين الدي��ن زيدان بع��د از س��ه قهرمان��ي پياپي ليگ 
قهرمانان اروپا در كمتر از دو و نيم سال، از سرمربيگري 
رئال اس��تعفا داد و با مادريدي ها خداحافظ��ي كرد. او 
در دوران فوتبالش ه��م در اوج  از دني��اي فوتبال كنار 
رفت و آخري��ن بازي رس��مي اش فينال ج��ام جهاني 
بود. البته اينها مس��ائلي اس��ت كه از قبل مي دانستيم 
و چيز جديدي نيس��ت. نكت��ه جديدي ك��ه در مورد 
زيدان مش��خص ش��ده اين اس��ت كه او با اين استعفا 
قيد 24ميليون يورو پول را زده اس��ت. نكته اي بس��يار 
حيرت آور. كمتر كسي باورش مي ش��ود در اين دنيا كه 
انباشت سرمايه هدف اول و آخر هر انساني از هر كاري 
ش��ده، ش��خصي چنين كاري بكند. زي��دان به راحتي 
مي توانس��ت به مربيگري رئال ادامه بدهد و هيچ كس 
توان جابه جايي او را نداش��ت. با كارنامه س��ه قهرماني 
پياپي لي��گ قهرمانان، مي توانس��ت ي��ك فصل بدون 
هيچ افتخاري براي مادريد كار كند و در نهايت توس��ط 
پرس اخراج شود. با اين كار او تمام پولش را مي گرفت و 
مي توانست حتي يك سال بدون انجام هيچ كاري تمام 
دس��تمزدش را از رئال مادريد بگيرد. او حتي زماني كه 
در فينال جام جهاني از فوتب��ال خداحافظي كرد يك 
سال ديگر با رئال مادريد قرارداد داشت و مي توانست در 
ازاي يك سال بازي كردن براي اين تيم 6 ميليون يورو 

پول بگيرد. اما ترجيح داد در اوج كنار برود. در اوج كنار 
رفتن، جداي از تمام مسائل ديگرش، گاهي يعني دست 
كش��يدن از پول هنگفت؛ كاري كه بسيار سخت به نظر 
مي رس��د و از هر كس��ي برنمي آيد. پله، افسانه فوتبال 
جهان در س��ال هاي پاياني فوتبالش س��انتوس عشق 
هميش��گي اش را ترك كرد و به نيويورك كاس��موس 
رفت. حتي ميش��ل پالتيني بزرگ هم در ازاي دريافت 
مبلغي نامعلوم ولي هنگف��ت در آخرين بازي فوتبالش 
براي تيم ملي كويت مقابل ش��وروي به مي��دان رفت. 
نام هاي كوچك تري مانند بكام، ژاوي، اينيس��تا، رائول، 
زالتان، رونالدينيو، پيرلو و چندين نفر ديگر در سال هاي 
پاياني فوتبال شان براي كسب درآمد بيشتر به تيم هاي 
درجه چندم فوتبال جهان رفتند. اما زيدان از اين قاعده 
مستثني بود. در دوران مربيگري هم بعيد است زيدان 
به هر تيمي برود. در حالي كه مارادونا حتي در س��طح 
دو امارات هم حاضر به س��رمربيگري ش��ده است. بايد 
باور كنيم كه زيدان يك مورد خ��اص در تاريخ فوتبال 
جهان است. او هرگز پول را در اولويت قرار نداده و شايد 
به همين دليل اس��ت كه همواره ي��ك جايگاه مقدس 
در دنياي فوتبال داش��ته. مورد زين الدين زيدان نشان 
مي دهد براي اسطوره ش��دن صرفا بازي و نتيجه مهم 

نيست، بايد مسلك خاصي هم داشت. 

نگاهي به آخرين بازي  مرحله گروهي انگليس در مقابل 
بلژيك در كالينينگ��راد تا بازي آنها در مس��كو و در نيمه 
نهايي بيندازيد؛ تيم انگليس در اين بازي ها بيش از توان 
خود را به نمايش درآورد و بدين ش��كل تابستان را به كام 
خود ش��يرين كرد. چهار هفته و س��ه روزي كه انگليس 
در جام جهاني به سر برد شايس��ته تشويق بهتري است 
حتي پس از شكس��ت 2 بر 1 مقابل كراوسي كه در وقت 
اضافه رقم خورد. حت��ي نبايد با به يادآوردن نخس��تين 
بازي انگليس در جام جهاني كه گوي��ي اين تيم در فكر 
بازي فينال بود، اش��ك بريزيم. تيم گرت ساوت گيت در 
اس��تاديوم لوژنيكي حداعالي توانايي خود را به نمايش 
گذاشت همانطور كه پيش از اين در استاديوم ولگوگراد و 
در مقابل كلمبيا و تونس چنين بازي كرده بود. انگلستان 
در آخرين مرحله با حريفي قدر روبرو شد؛ تيمي ورزيده تر 
كه شيدايي ايس��تادن روي سكوي نخس��ت را داشتند. 
كروات ها در نيم��ه دوم اي��ن بازي همانن��د جنگجوها 
ظاهر ش��دند. مهارت و خوي پيروزمندان��ه لوكا مودريچ 
و ايوان راكيتيچ به تدريج ش��بيه دس��تي نيرومند ظاهر 
ش��د كه بازوي حريف را بگيرد و به عقب بكشد. با شروع 
وقت اضافه صحبت از اين بود كه چه كس��ي هنوز قادر به 
دويدن است. گويي كار انگلستان تمام بود. هري كين با 
شهامت مي لنگيد. جوردن هندرسون از رمق افتاده بود. 
ولي جس��ي لينگارد و دله الي انرژي غريبي داشتند. پنج 
دقيقه از بازي گذشته بود و مودريچ با خطايي كه در پشت 
محوطه جريمه روي الي مرتكب شد، باعث شد ضربه اي 
ايستگاهي به انگليسي ها تعلق بگيرد. ضربه كيرن تريپير 
توپ را وارد دروازه كرواس��ي كرد. تا 20 دقيقه بعد از اين 
گل گويي زمين از آن انگليسي ها بود. گرت ساوت گيت 
كنار زمين ظاهري آرام داشت. رحيم استرلينگ پرصالبت 

مي دويد اما مهارتي نداشت. هري كين فرصتي را از دست 
داد. نيمه اول بازي يك بر صفر به نفع انگلستان تمام شد 
و گوي��ي اين تيم براي بازگش��ت به مي��دان و برتري اش 
لحظه ش��ماري مي كرد. اما پس از ش��روع نيمه دوم آنها 
بازي را شروع نكردند. كرواسي سوار بر بازي بود؛ انگليس 
را در جناحين پرس مي كرد و ش��كاف هايي را كه پيش از 
اين از چشم شان دور مانده بود، پيدا كردند. گل تساوي از 
جناح راست سانتر شد و ايوان پريشيچ پايش را باالي سر 
پايين آمده كايل واكر برد تا مس��ير توپ را منحرف و وارد 
دروازه كن��د. بنابراين وارد وقت اضاف��ه اي كه با كوفتگي 
و خستگي همراه اس��ت، ش��ديم. گلي در راه بود؛ اشتباه 
استونز باعث ش��د تا ماريو مانژوكيچ دروازه انگليس را باز 
كند. و در اين وقت تابستان انگليس در جام جهاني تمام 
ش��د. گاهي ورزش خيالي واهي است كه داستان هايي را 
مي س��ازد. گاهي قهرمان ها آدم هاي بد داستان هستند 
و بازنده ه��ا آدم هاي خوب. ورزش و داس��تان هايش مثل 
دكورهاي خانه يا تابلويي روي ديوار مي مانند. با اين وجود 
تجربه اي تعالي بخش اس��ت. تماش��اي بازي اين تيم 
انگليس، داس��تاني متفاوت در اختيار ما گذاشت. تيمي 
جوان و بازيكناني كه آماده حضور در جام جهاني نبودند، 
بيشتر از آنچه از مستعدترها، درخشان ترها و ورزيده ترها 
انتظار مي رفت، ظاهر شدند. آنها راه موفقيت خود را با كار 
تيمي، انرژي و بي اعتنايي به ديگراني كه تضعيف روحيه 
مي كردند، پيدا كردند. فوتب��ال همانند زندگي حقيقي 
نيست. دنيايي مجزا كه با احساسات اغراق آميز پر شده و 
هميشه آدم هايش بيشتر از حد نياز مي كوشند. كساني 
كه در طول مسيرشان منبع الهام مي شوند. انگليس در 
مرحله نيمه نهايي با تيمي دوست داشتني كه ساوت گيت 
هدايت آنها را بر عهده داشت، چنين داستاني بود. اما هنوز 
بازي در سن پترزبورگ در راه است و به زودي اين تيم به 
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همه از عليرضا فغاني و تي��م داوري اش حرف مي زنند. 
داور پرافتخار كش��ورمان كه موفق ش��د با درخششي 
خيره كنن��ده در جام جهان��ي 2018، به عن��وان داور 
دي��دار رده بندي جام انتخاب ش��ود. اين بدون ش��ك 
بزرگ ترين افتخار فوتبالي تاريخ كشورمان به حساب 
مي آيد. هي��چ ك��دام از زيرمجموعه هاي فدراس��يون 
فوتبال ايران تاكنون به حضوري در اين س��طح دست 
پيدا نك��رده بودن��د. البته يك ب��ار و در ج��ام جهاني 
1994 امري��كا، محمد فناي��ي به عن��وان كمك داور 
حضور داش��ت كه آن هم افتخار بزرگ��ي براي فوتبال 
ما محسوب مي شود. نمي توان كتمان كرد كه همه ما 
انتظار داشتيم فغاني از سوي فيفا به عنوان داور ديدار 
فينال انتخاب ش��ود. آمار و نمرات داوران هم اين توقع 
را تاييد مي كرد. اما خبر كوتاه فيفا ك��ه اعالم كرد داور 
آرژانتيني فينال را قضاوت خواهد كرد، يك جورهايي 
ما را نااميد كرد. گرچه حضور در ديدار ش��صت و سوم 
جام هم آنقدر بزرگ اس��ت كه م��ا آن را به عنوان يك 
موفقيت جش��ن بگيريم؛ موفقيتي كه البته باز هم آن 
را بايد به حس��اب تالش و پرستيژ شخصي يك ستاره 
سند زد، نه به پاي برنامه ريزي سيستماتيك متصديان 
فوتبال. كافي اس��ت به وضعيت داوري در چند س��ال 
اخير فوتبال كشورمان نگاه كنيم تا ببينيم كه داوران 
با چه مشكالت بزرگي براي قضاوت در فوتبال داخلي 
كشورمان مواجه هستند. دس��تمزدهاي پايين، فشار 
وحش��تناك تيم ها روي داوران ك��ه مي خواهند تمام 
نتيجه نگرفتن ش��ان را بيندازند گردن داوري از جمله 
معضالت داوري در فوتبال ايران اس��ت. جمله حسن 
كامراني فر بعد از خداحافظي اش كه گف��ت: داوران ما 
هرچه دارند از خودشان است، نش��ان مي دهد كه تيم 

داوري ايران چه زحمت بزرگي كشيدند براي رسيدن 
به اين جايگاه فعل��ي. حاال ما در دي��دار رده بندي جام 
جهاني هستيم. با سوت عليرضا فغاني و پرچم هاي رضا 
سخندان و محمدرضا منصوري. با اسم ايران كه ابتداي 
بازي به عنوان مليت داوران مسابقه، وسط صفحه تمام 
نمايش��گر هاي دنيا كه بازي را پخ��ش مي كنند ديده 
مي شود. تمام دنيا قرار است ما را ببينند. ما آنجا هستيم 
همراه تيم داوري مان. اشكالي ندارد اگر تا همين چند 
وقت پيش طرفداران تيم هاي باش��گاهي، فغاني را به 
هزارويك چيز متهم مي كردند. اشكالي ندارد روزي كه 
فغاني و تيم داوري اش ب��ه بزرگ ترين افتخار فوتبالي 
تاريخ ايران دست پيدا كردند، مثل هميشه بدخواهان 
و تنگ نظران به جنب وجوش آمدند و خواس��تند او را 
خراب كنند؛ با انتشار چند عكس معمولي از فغاني كه 

او را در حال خوش و بش با يك خانم داور در ورزش��گاه 
نش��ان مي دهد. ما مي دانيم عده اي هستند كه چشم 
ديدن موفقيت ديگ��ران را ندارند. ام��ا مي خواهيم به 
آقاي فغاني بگوييم ك��ه هر آدمي كه در ايران عاش��ق 
فوتبال است، از شما و تيم داوري تان عميقا سپاسگزار 
است و به شما افتخار مي كند. مرسي كه گفتيد انتشار 
عكس ها و ح��رف و حديث ها براي ت��ان كوچك ترين 
اهميتي ندارد. مرسي كه بعد از انتشار خبر حضورتان 
در رده بندي جام جهاني در اينستاگرام خطاب به مردم 
نوشتيد: اميدوارم راضي باش��يد. مرسي كه هستيد و 
باعث سربلندي ما مي شويد. در حالي كه بيشتر كشورها 
و نمايندگان شان از جام خداحافظي كرده اند و به خانه 
برگشته اند، ش��ما حضور ما را در جام جهاني تا آخرين 

روزها تضمين كرديد. 

»از م��ا مي خواهن��د كه از ج��ان مايه بگذاري��م و در 
سخت ترين شرايط به زندگي ادامه دهيم اين درحالي 
اس��ت كه اين همه هزينه براي يك بازيكن مي شود. 
آيا اين عادالنه اس��ت؟ آيا عادالنه اس��ت كه يك فرد 
ميليون ه��ا دالر به جيب بزند اما حق��وق ما كارگران 
تنها تا نصف يك ماه بس��نده كند؟«اين بخش��ي از 
بيانيه كارگران ش��ركت خودروس��ازي فيات است؛ 
كارخانه اي متعلق به خانواده آنيل��ي؛ خانواده اي كه 
مالك باش��گاه يوونتوس اس��ت. كارگ��ران يك روز 
بعد از پيوس��تن رونالدو به يوونتوس تحصن كردند و 
خواستار افزايش دستمزد خود شدند. آنها مي گويند 
صد ميليون يورو براي انتقال رونالدو خرج ش��ده و تا 
انتهاي ق��راردادش حداقل 120ميليون ي��ورو از اين 
تيم دس��تمزد خواهد گرفت. آسوش��يتد پرس اعالم 
كرده: »كل مبلغ قرارداد كه ش��امل همه هزينه ها و 
ماليات براي قراردادي چهار ساله مي شود به چهارصد 
ميليون يورو معادل 467 ميليون دالر امريكا مي رسد. 
اتحاديه كارگري فيات كرايس��لر براي روز جمعه در 
كارخانه پومي جيليانو و براي روز دوشنبه و سه شنبه 
در ديگر كارخان��ه في��ات در ملفي اع��الم اعتصاب 
كرده اس��ت.« اتحاديه هاي كارگري فيات در آخرين 
بيانيه شان گفته اند: »اين ش��ركت تصميم مي گيرد 
پول زيادي را براي يك منبع انس��اني سرمايه گذاري 
كند و اين در حالي اس��ت كه كمپاني بايد پول خود 
را صرف طراحي مدل ه��اي جديد خودرو براي حفظ 
جان هزاران انسان كند و به همين دليل از تاريخ 1۵ 

تا 17 جوالي كارگران اعتص��اب خواهند كرد.«البته 
در جبهه مقابل، رسانه هاي نزديك به آنيلي مي گويند 
رونالدو سود خالص اس��ت. تاكنون ۵۵0هزار پيراهن 
يوونتوس با نام كريس��تيانو به فروش رسيده و ارزش 
سهام باش��گاه يوونتوس 18درصد رشد كرده است. 
تاكنون 2ميليون هوادار به توييتر و 3ميليون نفر هم 
به اينستاگرام يوونتوس اضافه ش��ده اند. ارزش برند 
يوونتوس افزايشي سرس��ام آور داشته و همه شواهد 
اين طور مي گويند كه يوونتوس باب��ت اين قرارداد با 
كريستيانو رونالدو، سود هنگفتي خواهد كرد. برخي 

تحليلگران ديگر مي گويند كارگران از اين ش��رايط 
استفاده كرده اند تا وضعيت بغرنج ش��ان را به گوش 
مردم برسانند. اينكه حقوق ش��ان فقط تا نيمه هاي 
ماه را جواب مي دهد و اوضاع ش��ان چندان مس��اعد 
نيست. از طرفي برخي سايت هاي فوتبالي مي گويند 
كارگران شركت فيات اكثرش��ان از هواداران سفت 
و سخت تورينو هس��تند و از اوج گيري تيم رقيب تا 
اين حد عصباني هس��تند. تحليلي جالب كه ش��ايد 
به واقعيت نزديك نباشد، اما مي تواند عامل محرك 

كارگران در اين اعتراضات باشد. 

دروازه بان هاي تيم فوتبال موناكو، در س��ه دوره از شش 
دوره اخير ج��ام جهاني به فينال رس��يده اند. س��رخيو 
روم��رو، دروازه بان آرژانتيني ها در ج��ام جهاني 2014 با 
آلبي سلسته به فينال رس��يد و در واپسين لحظات وقت 
اضافه با تك گل ماريو گوتزه مقابل ژرمن ه��ا زانو زد و به 
نايب  قهرماني رسيد. رومرو با وجود اينكه گلر سامپدوريا 

بود به صورت قرضي براي موناكو بازي مي كرد و با 
اين تيم در ليگ فرانسه توپ مي زد. او بعد از جام 

جهاني به منچس��تريونايتد پيوست و گلر 
ذخيره اين تيم ش��د. امسال هم دانيل 

سوباش��يچ با وجود فصل نه چندان 
خ��وب در موناك��و با كرواس��ي به 
فينال جام جهاني رس��يده است. 
او در دو بازي مراحل يك هش��تم و 
يك چهارم نهايي ب��ا پنالتي گيري 
فوق العاده اش عام��ل اصلي صعود 
كرواس��ي ب��ه نيمه نهايي ب��ود. در 
نيمه نهايي با وجود اينكه در صحنه 

گل انگليس چن��دان خوب 

عمل نكرد، اما تيمش به فينال رسيده و بايد مقابل فرانسه 
به ميدان برود. فابين بارتز در س��ال 1998 گلر فرانس��ه 
بود و از س��ال 199۵ تا 2000 دروازه ب��ان موناكو. او تنها 
گلر تيم موناكو در جام هاي جهاني است كه به قهرماني 
رسيده و حاال سوباشيج هم اين شانس را دارد تا به ركورد 
تاريخي فابين بارتز برسد.  البته سال 2006 هم فابين 

بارتز در حال��ي كه براي تيم مارس��ي بازي مي كرد 
با تي��م ملي كش��ورش ب��ه فينال 

جام جهاني رس��يد. او در اين 
بازي در ضرب��ات پنالتي 
مغل��وب ايتاليايي ه��ا 
ش��د و تيم��ش ب��ه 

رس��يد.  قهرماني  ر ناي��ب  د
ج��ام جهان��ي 2010 ه��م مارتين 
اس��تكلنبرگ س��نگربان تي��م ملي 

هلن��د ب��ود و ب��ا ت��ك گل آندرس 
اينيس��تا از اس��پانيا شكس��ت 
خورد. اس��تكلنبرگ در س��ال 
2010 ب��راي آژاك��س ب��ازي 

مي كرد اما در س��ال 2014 به موناكو پيوست تا تعداد 
دروازه بان هايي كه روزگاري براي موناكو بازي كرده اند 
و فينال جام جهاني را هم تجربه كرده ان��د، تا امروز به 
عدد 4 برسد. اين آمار به نظر براي موناكو خوب است. 
در پن��ج دوره از ش��ش دوره اخير هم��واره دروازه باني 
يك طرف ميدان بوده كه قبال عضو تيم موناكو بوده 
يا بعدا براي اين تيم بازي  كرده اس��ت. بايد ببينيم 
دانيل سوباش��يچ راه بارتز را مي رود و در حالي كه 

گلر موناكو اس��ت قهرمان جهان 
مي شود، يا مانند رومرو در فينال 

شكس��ت   
مي خورد. 

موناكو  و  فينال جام  جهاني

فغاني، سخندان، منصوري داوران بازي امشب

ما هنوز در جام جهاني هستيم

رونالدو عامل اعتصاب در فيات

كارگران تورين متحد شويد

اسير كمند گذشته ها

شبي كه پرده  بر افتد

خسارت 24 ميليون يورويي زيدان
مسلك اسطوره  شدن

فوتبال مثل زندگي نيست

سوم چهارمي، قبول كه وظيفه اخالقي خودتان مي دانيد تا 
سرحد مرگ بجنگيد، اما اين آموزه معروف كانت را هم در 
نظر داشته باشيد: »فقدان توانايي، از افراد رفع مسووليت 
مي كند. « اما در آن لحظاتي كه بازيكنان كرواسي دچار 
استحاله ش��ده بودند، گوش ش��ان به حرف هاي منطقي 
بدهكار نبود. يا مي بريم، يا مي ميريم! نگاه خيره كادر فني 
و بازيكنان انگليس به كروات ها و س��والي كه از خودشان 
مي پرسيدند: پس كي اينها خس��ته مي شوند؟ احتماال 
تمام سيس��تم هاي آناليز كامپيوتري انگليسي ها در آن 
لحظات هن��گ كرده بوده. درس��ت مثل مغز س��رمربي 
اين تيم كه نمي دانس��ت بايد دقيقا چكار كند. مثل مغز 
شاگردانش. ياران مودريچ جوري در زمين مي دويدند كه 
انگار چيزي بعد از اين مسابقه وجود ندارد. خود مودريچ 
آنقدر دويد كه ركورددار بيشترين دوندگي جام تا قبل از 
مرحله فينال لقب بگيرد. 63 كيلومتر! تيم كرواسي تقريبا 
اندازه حريفش دويد. بعد از آن 278 كيلومتر، اين بار 139 
كيلومتر! منطق حك��م مي كرد نبايد ماجرا اين ش��كلي 
مي شد. انگليسي ها روي اين منطق حساب كرده بودند. با 
همين منطق به بلژيك باختند و با همين منطق گفتند 
در نود دقيقه كار كرواس��ي را تمام مي كنند. منطقي كه 
با جنون محض به سخره گرفته شد و با گل مانژوكيچ به 
آتش كشيده شد. بازيكنان كرواسي دويدند تا ديگر كسي 
جرات نكند توي فوتبال حرف از منطق و عقالنيت بزند. 
بازيكنان كرواسي دويدند تا همه چيز را زير سوال ببرند، 

همه چيز به جز فوتبال را.

نگاه - 1

نظر

كوتاه از جام جهاني

يا مرگ يا پيروزي

تيم آنتي كانتي كرواسي 

ش��ما بايد رييس جمهور را بر كنار كنيد آقاي اهلل كرم! 
ش��ما بايد به وزارت كشور طومار بفرس��تيد تا ايشان، 
رييس جمهور را بر كنار كند. چون دس��تور مس��تقيم 
حس��ن روحاني بود كه ش��ب ب��ازي ايران - اس��پانيا 
درهاي ورزش��گاه آزادي را به روي خانواده هاي ايراني 
باز كرد. استاندار كه مدت هاست به خاطر ترس از شما 
و تصميمات خودس��رانه تان جرات اين كار را نداشت و 
همان ش��ب هم با تمام برنامه ريزي هاي انجام ش��ده و 
بليت فروشي، داشت از موازين قانوني و عرفي خودش 
عقب نش��يني مي كرد. اتفاقا من فكر مي كردم كه شما 
نامه اي بنويس��يد و از زحمات ايشان تش��كر كنيد و از 
مسووالن رده باالي او برايش درخواست تشويق داشته 
باشيد. چرا كه ايشان هيچ وقت نمي توانستند با قدرت 
در مقابل رفتارهاي فراقانوني نيروهاي خارج از مديريت 

كشور بايستند. شما بايد از اين شخص ممنون باشيد. 
اما در مورد طوماري كه نوش��ته ايد، بنده يك پيشنهاد 
دارم. حاال كه شما آمارهاي رسمي و نظرسنجي هايي 
مثل نود را قبول نداريد و نمي پذيريد صفحات مجازي 
و مطبوعات آيينه تمام نماي مطالبات مردم هستند و 
دوست نداريد قبول كنيد راي 24 ميليوني به يك نفر 

چه معناي��ي دارد، بياييد يك بار وس��ط ميدان انقالب 
تهران دو ت��ا طومار بگذاري��د. يكي ب��راي منع و يكي 
براي اجازه حضور زنان در اس��تاديوم. شما به »امضا« 
به عنوان يك سند فيزيكي اعتقاد داريد. اشكالي ندارد. 
بياييد امضا جمع كنيم ببينيم اكثريت چه مي خواهند. 
ببينيد مردم مثل ش��ما فكر مي كنند كه رفتن زنان به 
اس��تاديوم براي شان مش��كالت اجتماعي فرهنگي به 
وجود مي آورد يا ن��ه؟ ببينيم مردم اندازه ش��ما نگران 
فوتبال تماش��ا كردن خانواده ها در كنار هم هستند يا 
نه؟ بياييد يك بار براي هميش��ه مفهوم م��ردم را براي 
هم روشن كنيم. اين مردمي كه هميشه به عنوان يك 
توده انتزاعي در نظر گرفته مي شوند كه نه دهان حرف 
زدن دارند و نه دست عمل كردن را سر و شكل بدهيم 
ببينيم چه مي گويند تا ديگر كسي نتواند از جانب آنها 
حرف بزند و درخواست داشته باشد. تا ديگر صدا و سيما 
نيايد بگويد مردم خواسته بودند تلگرام فيلتر شود، ادعا 
نكند اعتراف گرفتن از دختر هفده ساله مطالبه مردم 
بوده، ش��ما نياييد بگوييد رفتن زنان به اس��تاديوم ها 
براي مردم مش��كل به وجود مي آورد. شما از طرف يك 
قشر محدود ادعاي مطالبه سراسري نكنيد و بخواهيد 
كسي را عزل و نصب كنيد. يك بار براي هميشه بياييد 
»مردم« را مشخص كنيم و اين همه بي حساب از كيسه 

آدم هاي انتزاع��ي خرج نكنيم. اما بعيد مي دانم ش��ما 
بخواهيد مفهوم مردم مش��خص ش��ود چون احتماال 
مي دانيد كه اگ��ر آنها حرف بزنند نظرات ش��ان اصال با 
شما در يك راس��تا قرار نمي گيرد. نكته بعدي كه بايد 
به آن اشاره كنم مرجع قرار دادن قانون در صحبت هاي 
شماست. بياييد كمي در مورد قانون حرف بزنيم. ما كه 
نفهميديم منظور ش��ما از قانون ماده 24 كه آورده ايد 
چيس��ت. هرچقدر هم س��رچ كردي��م و از دوس��تان 
حقوقدان پرسيديم به جايي نرس��يديم! اما در كنار آن 

ماده بي مرجع، ما قوانين صريحي داريم كه مس��اله را 
روشن مي كنند. اصل 20 قانون اساسي در اصول كلي 
همه افراد انس��اني اعم از زن و مرد را مش��مول قانون و 
در حمايت آن قرار داده و براي آنان »حقوق« يكس��ان 
انساني، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي تعيين 
كرده و اصل 19 قانون اساسي به صراحت گفته رنگ، 
نژاد، زبان و امثالهم را س��بب امتيازات ويژه نمي داند. 
همچنين اصل 21 قانون اساسي حقوق ويژه حمايتي 
براي رش��د ش��خصيت زنان و »احقاق« حقوق مادي 
و معنوي آن��ان در نظر گرفت��ه و دول��ت را موظف به 
انجام اين كار ك��رده. ضمن اينكه تم��ام حقوقدانان 
اين مملكت اذع��ان دارند كه قانون مش��خصي براي 
منع حضور زنان در اس��تاديوم وجود ندارد. همانطور 
كه قانوني براي ورودش��ان نيس��ت و نبايد هم باشد. 
مگر براي ق��دم زدن آدم ها در خيابان قانون هس��ت 
كه در مورد حضور زنان در اس��تاديوم ها قانون منع يا 
صدور داشته باشيم؟ اگر ش��ما خود را ملتزم به قانون 
مي دانيد، قانون به صراحت و البته به صورت كلي همه 
را در حقوق شهروندي برابر دانسته و رفتن به استاديوم 
هم كوچك ترين حق ش��هروندي مردم است. خيلي از 
سايت هاي خبري طومار شما و پست اينستاگرامي تان 
را پوش��ش ندادن��د و آن را گذاش��ته اند ب��ه حس��اب 

آقاي  اهلل كرم، رييس جمهور را  بركناركنيد
نقد

مخالفت هاي تكراري ش��ما. اما من اين مطلب را براي 
شما مي نويسم، چون مي دانم با وجود اينكه اينستاگرام 
ش��ما كمتر از هفت هزار نف��ر دنبال كنن��ده دارد، اما 
حرف تان پيش كس��اني كه قدرت دست ش��ان است 
خيلي خريدار دارد. مي دانم كه شما مي توانيد با كمك 
دوس��تان تان نه تنها ورود زنان به اس��تاديوم را ملغي 
كنيد، كه حتي جلوي حضور مردان را هم بگيريد. اصال 
مي توانيد كل فوتبال را تعطيل كنيد، برود پي كارش. اما 
شما با پست گذاشتن در اينستاگرام و امضا جمع كردن 
از آدم ها نش��ان داديد كه متوجه ش��ديد برخوردهاي 
قهرآميز نمي تواند مطالبات به حق مردم را از بين ببرد. 
متوجه شديد كه بدون پشتوانه مردم نمي توانيد روي 
مواضع تان پافشاري كنيد. ش��ايد االن بگوييد كه من 
خودم دارم حرف از »مردم« مي زنم و مثل شما از كيسه 
آنان خرج مي كنم، درست مي گوييد، براي همين هم 
گفتم كه براي تمام كردن ماجرا و فهميدن خواس��ت 
مردم يك نظرس��نجي، يك تومارنويس��ي، يك ساز و 
كاري كه شما هم قبول داريد برگزار كنيم. در عين حال 
براي من انتخابات رياست جمهوري، شعارهاي مردم، 
صفحات مجازي، نظرسنجي برنامه هاي ورزشي مثل 
نود و امثالهم حجت است كه با صداي بلند اعالم كنم: 
اكثريت مطل��ق مردم مي خواهن��د هيچ گونه تفكيك 
جنسيتي در هيچ جاي اين مملكت نباشد، من جمله 

در استاديوم ها. 

كاوه   رهنما

بهرام   سرگوسرايي

بارني روني / مترجم: بهار سرلك

بعد از اينكه ميزبان هاي جام هاي جهاني 2018 و 2022 
مشخص شدند، انگليسي ها و امريكايي ها تمام توان شان 
را به كار گرفتند تا امتياز ميزباني  از اين دو كش��ور گرفته 
شود. انگليسي ها با اهرم فشار رس��انه اي و امريكايي ها با 
اهرم فشار قانوني وارد كار شدند. آنها از يك سو افشاگري 
مي كردند و امريكايي ها از سوي ديگر دستگير. FBI  رسما 
وارد كار شد و به دفاتر فيفا حمله  كرد. آنها اسناد و مدارك 
زيادي را با خود به مق��ر پليس بردن��د و از خالل همين 
اسناد باعث شدند پالتيني و بالتر از كار بركنار شوند. در 
حالي كه امريكايي ها به دنب��ال ميزباني جام جهاني قطر 
بودند انگليس��ي ها هر كاري مي كردند ت��ا جام جهاني 
2018 به جاي روسيه در انگلس��تان برگزار شود. با توجه 
به زيرس��اخت هاي موجود و برگزاري المپيك در ش��هر 
لندن، آنها حتي تا آخرين ماه هاي منتهي به جام جهاني 
از تالش دست بر نداشتند و اميدوار بودند اين ميزباني به 
قول خودشان كثيف از روس ها گرفته ش��ود. جدا از اين، 
درگيري بين هوليگان هاي روس و انگليس��ي هميش��ه 
زبانزد بوده و در ي��ورو 2012 اين موضوع به اوج رس��يد. 
روس ها و انگليس��ي ها، پاريس را تبديل به ميدان جنگ 

كردند و از ايس��تگاه هاي مترو تا كافه هاي كنار خيابان به 
يكديگر رحم نمي كردند و هرجا همديگ��ر را مي ديدند 
ش��روع مي كردند به كتك زدن يكديگر. ام��ا روس ها  در 
نيمه نهايي جام جهاني طرفدار اين تيم ش��دند. در حالي 
كه كرواسي قرابت جغرافيايي و فرهنگي بيشتري با آنها 
دارد، اما روس ها از رقيب ش��ان حمايت كردند. دليل چه 
بود؟ اينكه ويدا، بازيكن كرواس��ي پس از شكست روسيه 
در يك چهارم نهايي با شعار زنده باد اوكراين اين پيروزي 
را جشن گرفت و در اينس��تاگرامش هم با همين شعار، 
حسابي س��ر و صدا كرد. اين اتفاق »سياسي« باعث شد 
مردم، دشمني هاي »فوتبالي« با انگليس را كنار بگذارند و 
از اين تيم حمايت كنند. حمايتي كه البته فايده اي نداشت 
و كروات ها به فينال رسيدند. احتماال در فينال هم روس ها 
بايد هوادار فرانس��ه باش��ند و »ويدا« را با سوت اعتراضي 
تحت فشار قرار بدهند. به هر حال روس ها خصومت هاي 
فوتبالي را فراموش كردن��د و با حمايت از انگليس مقابل 
كرواسي، نشان دادند كه دشمني سياسي براي شان بسي 
مهم تر از دشمني در دنياي فوتبال است. در يك كالم، در 

ماجراي ويدا سياست   بر فوتبال  پيروز  شد. 

در بازي كرواسي و انگليس

روس ها  انگليسي شدند
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علي  ولي اللهي

ولي علوي تبار
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بهترين گلزنانبازي  امروزنتيجه آخرين  بازي  

بلژيك - انگليس 22:30كرواسي 2 - انگليس 1 
6 گل: هري كين

4 گل: كريس رونالدو، روملو  لوكاكو ،دنيس چريشف
3 گل: ديه گو كاستا، لوكا مودريچ، كيليان امباپه 

  دروگبا: كيليان امباپه اصال شبيه 19 ساله ها نيست؛ او 
مي تواند توپ طال را تصاحب كند. 

  تقدير علي دايي از تيم داوري فغاني در جام جهاني: 
اليق قضاوت در فينال بوديد؛ ما به همه ش��ما افتخار 

مي كنيم. 
  گريزمان: ت��وپ طال براي��م مهم نيس��ت و فقط به 

قهرماني جهان فكر مي كنم. 
  محرز: هري مگواير لياقت بازي در س��طحي باالتر را 

دارد؛ نمايش او در جام جهاني، مرا شگفت زده نكرد. 
  با اعالم اينفانتينو رييس فيفا، جام جهاني 2022 قطر 
از 21 دس��امبر تا 18 نوامبر و با حضور 32 تيم برگزار 

خواهد شد. 
  مودريچ: همه مدال هاي قهرماني اروپايم را مي دهم 
تا قهرمان جام جهاني ش��وم؛ هدف مان صع��ود از دور 

گروهي بود. 
  پوگبا: گريزمان راه زيدان را در پيش گرفته است؛ در 
يورو 2016 پس از برد آلمان فكر كرديم كار تمام است. 

  ماسيمو اودو، بازيكن س��ابق تيم ملي ايتاليا: فرانسه 
شانس اصلي قهرماني جام جهاني نيست. 

  پيكفورد: اميدوارم انگليس در رده بندي جام جهاني 
2018 مقابل بلژيك پيروز ش��ود؛ مي خواهم بهترين 

دروازه بان جام لقب بگيرم. 
  ژيرو: نمي خواهيم فرص��ت قهرماني در جام جهاني 
2018 روسيه از دست برود؛ اميدوارم مقابل كرواسي 

گلزني كنم. 
  دي بروين: نمي دانم چرا از عملكرد استرلينگ در جام 

جهاني 2018 انتقاد مي شود. 

  نستور پيتانا، داور آرژانتيني، ديدار فرانسه-كرواسي 
در فينال جام جهاني روسيه را سوت مي زند. 

  بارس��لونا به خاطر تعداد باالي نمايندگانش در جام 
جهاني روس��يه، 3.3 ميليون يورو از فيفا پول دريافت 

خواهد كرد. 
  گرت ساوت گيت، سرمربي تيم ملي انگليس مدعي 
شد هدف آنها كس��ب رتبه س��وم جام جهاني است و 

موفقيت تيمش را مديون هواداران مي داند. 
  جاني اينفانتين��و رييس فيف��ا در گفت وگويي جام 
جهاني روس��يه را بهتري��ن دوره تاريخ اي��ن رقابت ها 

دانست. 
  فيفا قبل از ديدار رده بندي جام جهاني 2018 روسيه 
كه امروز برگزار مي ش��ود، اعالم كرد ك��ه نمونه هاي 
آزمايش تمام��ي بازيكنان حاض��ر در اين جام جهاني 

منفي بوده است. 
  بوريس جانسون، وزير خارجه اس��بق انگليس در 
پي شكس��ت كش��ورش برابر كروات ها توييت كرد: 
»بس��يار به آنها افتخار مي كنم، كشورمان را سربلند 
كردند. آنها با استقبالي شايسته قهرمانان به خانه باز 
خواهند گشت.« لينه كر نيز كه عالوه بر پيشينه خود 
به عنوان يك فوتباليست و مجري، يك چهره برجسته 
در توييتر به ش��مار مي رود در پاس��خ به اين حرف ها 
نوشت: »دوباره سر و كله شان پيدا شد؛ سياستمداران 
هنگامي كه منفعت خودشان در ميان باشد به درون 
ارابه فوتب��ال مي پرند. همه ما مي داني��م تا زماني كه 
نخواهيد زير نور يك موفقيت آفت��اب بگيريد، هيچ 

ارزشي براي ورزش قائل نيستيد. بس كن بوريس.« 


