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پنجشنبه

فرخ حسابی – خبرنگار اعزامی به دوحه

z

مصاحبه

ایمان گودرزی  -روزنامه نگار

اعتراف رایس به
چیزی که قبل از
بازی با ایران به
بلینگام گفت

دکالن رایــس یکــی از  26بازیکنی
اســت کــه گــرت ســاوتگیت بــه
اردوی تیم ملی انگلیس فراخواند
تــا سهشــیر را در جــام جهانــی
 2022همراهــی کنــد .بــا اینکــه او
تا یکی دو ماه دیگر تنها  24ســاله
میشــود ،همیــن حــاال در داخــل
رختکــن تیــم خیلیهــا بــه چشــم
یــک الگــو بــه او نــگاه میکننــد.
کاپیتان وســتهام هــم تجربیاتش
را بیدریــغ در اختیــار بازیکنــان
جوانتــر از خــودش قــرار میدهد،
بازیکنانــی مثــل جــود بلینــگام و
بوکایــو ســاکا کــه اولــی مــاه ژوئــن
ســال آینــده  20ســاله میشــود و
دومــی اخیــرا ً 21ســاله شــد.
همــکاری او بــا بلینــگام در اولیــن
بــازی انگلیســیها در جــام مقابل
ایــران مثالزدنــی بــود و نقشــی
کلیــدی در پیــروزی  6بــر  2نایــب
قهرمان یورو  2020داشــت .رایس
دربــاره همــکاریاش بــا ســتاره
دورتمونــد گفت« :ما  4،5بازی در
کنــار هم بــه میــدان رفتهایم .من
قبــل از بــازی در تونل ورزشــگاه به
او گفتــم بــرو کــه همــه چیــز بــرای
درخشــیدنت آماده شــده اســت.
بــرو و اســتعدادت را شــکوفا کــن.
مــن هــم پشــت ســرت ،جلــوی
خــط دفاعــی  4نفــره تیــم خواهــم
بــود تــا دفاع کنــم و تــوپ را بگیرم
و آن را در سرتاســر زمیــن پخــش
کنــم .احســاس میکنــم کــه مــا
کارمــان را بســیار خــوب انجــام
دادیــم .بــرای بازیمــان برنامــه
مشــخصی داشــتیم کــه بــه آن
پایبنــد ماندیــم و نتیجهاش را هم
گرفتیم .درســت اســت کــه بردیم
اما نمیخواهیم دچار غرور کاذب
شــویم و خودمــان را گــم کنیــم.
هنوز راهی طوالنی در پیش است
و بایــد تمرکزمــان را حفــظ کنیم».
دکالن رایــس دربــاره ســاکا کــه
بهتریــن بازیکــن انگلیســیها در
شــب مصــاف بــا ایــران بــود هــم
گفت« :اســتعداد او در آرسنال در
حال شــکوفایی اســت .هــر بار که
میبینمــش بــا لبخند بر لــب دارد
بــازی میکنــد .در تمرینــات تیــم
ملــی شــادترین بازیکــن اســت و
مــا هم از شــادی او خوشــحالیم».

آرژانتین همانطور
که یکی از مدعیان
اصلی قهرمانی
در جام جهانی به
حساب میآید،
یکی از میزبانهای
شگفتیسازان نیز
در این رقابتها
به حساب میآید.
در آخرین مورد روز
سهشنبه گذشته
عربستان سعودی-
در رده  51جهان
رتبهای پایینتر از قطر
 به مصاف تیمیرفت که در  36بازی
آخر خود شکست
نخورده است و در
این دوره بدون باخت
آنها قهرمان کوپا
آمهریکا نیز شده
بودند
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شوکهای تاریخ جام جهانی
از کجا شروع شد؟
برزیل 1950

انگلستان 1966

ایتالیا 1990

انگلستان صفر -ایاالت متحده امریکا یک

ایتالیا صفر -کره شمالی یک

آرژانتین صفر -کامرون یک

بزرگتریــن شکســت تاریــخ جــام جهانــی ،آنقــدر تــکان دهنــده بــود
کــه گفتــه میشــد برخــی روزنامههــا گــزارش نتیجــه بازی را اشــتباه
برداشــت کردنــد و در چــاپ روزنامــه بــه جــای نتیجــه یک-صفــر به
نفــع امریــکا نتیجــه بازی را -10صفر به نفــع انگلیس زدند .حتی اگر
این اتفاق یک افســانه باشــد هیچکس نمیتوانســت سردبیران آن
زمــان را بــه خاطر باور نکردن این نتیجه در بلو هوریزونته ســرزنش
کند .انگلیس میخواســت با بازیکنانی مانند بیلی رایت ،تام فینی
و اســتن مورتنســن مقابل امریکاییها که اکثر بازیکنان آنها آماتور
بودنــد و فقــط یــک هفته با هم تمرین کــرده بودند ،خاک و خون به
پا کند .حتی ســرمربی انگلیســیها ،بیل جفری ،از حریف بهعنوان
«گوســفند آماده برای ذبح» یاد کرد ،اما این امریکاییها بودند که
بــا ضربه ســر در دقیقــه  38جو گاتجنز ،پیش افتادنــد .آماتورها در
نیمــه دوم معجــزه روی چمــن را کامــل کردند و با ایســتادگی مقابل
انگلیــس بــازی را بــا برد یک-صفر به پایان رســاندند.

ســخت اســت کــه مــردان کــره شــمالی را بهعنــوان آدمهــای
ناتــوان و کوچــک در نظــر بگیریــم ،امــا اکثــر مــردم در غروب
ماه جوالی در پارک آیرســوم این اشــتباه را انجام دادند ،زیرا
کــم نــام و نشــانهای کره شــمالی بایــد در مقابــل قهرمان دو
دوره جام جهانی قرار میگرفتند .از نظر اکثریت ،کره شمالی
هیــچ شانســی بــرای بــردن در این بــازی نداشــت ،مخصوصا ً
وقتــی آنهــا در بــازی پایانی گروه  4با شکســت -3صفر مقابل
اتحــاد جماهیــر شــوروی و تســاوی یک-یــک بــا شــیلی ،وارد
مرحلــه حذفــی شــده بودنــد .از ســوی دیگــر ایتالیــا -2صفــر
شــیلی را شکســت داد امــا یک-صفــر مقابــل اتحــاد جماهیر
شــوروی شکســت خــورده بــود ،ایتالیــا وضعیــت متزلزلــی
داشــت ،امــا آنهــا بــه بــرد در میدلزبــورو محکوم بودنــد .بازی
آغــاز شــد و درســت قبــل از پایان نیمه ،با یــک ضربه کم جان
از هافبــک کــم نــام و نشــان مهــر پیــروزی کرهایها زده شــد.

شاید این واقعیت برای هواداران فوتبال در دهه  90سخت
باشــد امــا جــام جهانــی  1990ایتالیا واقعا ًخوب نبــود .به هر
حــال نمیشــود شــگفتی بــزرگ ایــن جــام را زیــر ســؤال برد.
کامــرون بــا شــجرهنامهای کوتاه و تیمی که عمدتا ًمتشــکل
از بازیکنــان لیــگ دســته دوم فرانســه بــود بــه مســابقات
رســید .آنهــا در بــازی افتتاحیه وضعیت اســفباری داشــتند
و کامــا ًانتظــار میرفــت کــه توســط آرژانتینیهــا همــراه بــا
کاپیتــان پــرآوازه دیگــو مارادونــا لــه شــوند .امــا در نهایــت،
نــه او و نــه هیــچ کــس دیگــری کــه آبــی و ســفیدپوش بــود،
نتوانســت دیــوار دفــاع آفریقایی را ســوراخ کنــد و همه پس
از ضربه ســر فرانســوا اومام بیک که در دقیقه  67از چنگ
دروازهبــان نــری پومپیــدو عبور کرد ،مــات و مبهوت ماندند.
این بازی بهعنوان یکی از نمادینترین و شگفتانگیزترین
بازیهــای تاریــخ جــام جهانــی در یادهــا ماند.

امریکا 1994

کره و ژاپن 2002

قطر 2022

بلغارستان  -2آلمان یک

فرانسه صفر -سنگال یک

آرژانتین یک -عربستان سعودی 2

ناراحتــی باخــت در مرحلــه گروهــی یک چیز اســت ،ناراحتی
باخــت در مراحــل حذفــی و زمانی کــه انتظار مــیرود تیمهای
بــزرگ براحتــی حریــف را از پیــش رو بردارنــد یــک چیــز دیگــر!
ایــن دقیقــا ًاتفاقــی بــود کــه بــرای هــواداران آلمــان در مرحلــه
یکچهــارم نهایــی مســابقات  1994رخ داد .بلغارســتان در
ایاالت متحده عملکرد خوبی داشــت و بازیکنان با اســتعداد
انگشــت شــماری در ترکیــب خــود داشــت کــه بهتریــن آنهــا
اســتوویچکوف بــود .آلمــان شــانس اول بــرد و صاحــب توپ و
میــدان بــود و قــرار بــود کاری را انجــام دهنــد کــه در آن ماهــر
هســتند ،برنده شدن! اما برعکس ،بعدازظهر داغ ماه جوالی
نیوجرســی آلمانیهــا را در حیــرت فــرو بــرد .زیــرا بلغارســتان
پنالتــی دقیقــه  47لوتار ماتئوس را با گلهای اســتویچکوف و
یوردان لچکوف پاســخ داد و مانع رســیدن آلمانها به مرحله
نیمــه نهایی شــد.

یکــی دیگــر از بازیهــای افتتاحیــه کــه تیمــی از آفریقــا در
آن تاریخســازی کــرد ،جــام جهانــی  2002کــره و ژاپــن بــود.
ســنگال بــا حضــور در اولیــن جام جهانــی خود ،نــه تنها در
برابر قهرمان جام جهانی گذشته ،بلکه در مقابل قهرمان
یورو نیز هیچ شانسی نداشت .فرانسه امپراطوری داشت
کــه حتــی بدون حضــور زیدان کــه مصدوم بود نیــز انتظار
میرفــت پیروز شــود .اما قهرمان جهــان در مقابل حریفی
کــه عمدتــا ًاز بازیکنانــی در ردههــای متوســط لیگهــای
داخلــی فرانســه تشــکیل شــده بــود ،غرق شــد .ال حاجی
دیــوف نقــش اصلی شــکنجه فرانســه را بر عهده داشــت.
او در دقیقــه  30روی پاســی کــه از جنــاح چپ ارســال شــد
دروازه فابیــان بارتــز را بــاز کــرد .دیــوف پــس از آن بــازی
گفــت« :به چیز خارقالعادهای دســت یافتهایم ».او واقعا ً
اشــتباه نمیکــرد.

آرژانتیــن همانطــور کــه یکــی از مدعیــان اصلــی قهرمانــی در جــام
جهانــی به حســابمیآیــد ،یکــی از میزبانهای شگفتیســازان نیز
در ایــن رقابتهــا بــه حســاب میآیــد .در آخرین مورد روز سهشــنبه
گذشته عربستان سعودی -در رده  51جهان رتبهای پایینتر از قطر
 بــه مصــاف تیمــی رفت کــه در  36بازی آخر خود شکســت نخوردهاست و در این دوره بدون باخت آنها قهرمان کوپا آمه ریکا نیز شده
بودنــد .البتــه آنهــا لیونل مســی را نیــز در جمع خود داشــتند .انتظار
میرفــت کــه آرژانتیــن براحتــی پیــروز شــود ،امــا با ترکیبــی از ضعف
تیمی و جاهطلبی بزرگ حریف عربستانی این بازی را واگذار کردند.
نکتــه بســیار مهــم بازی این بــود که پس از اینکه عربســتان گل اول
را از روی نقطه پنالتی دریافت کرد ،در نیمه دوم حاکم زمین شــد و
گلهای صالح الشــهری و ســالم الدوســاری شــگفتی این جام را رقم
زد .بعــد از گل دوم فشــار آرژانتیــن بیشــتر شــد اما عربســتان تا آخر
ایســتادگی کرد و در نهایت شــوک این جام جهانی را جشــن گرفت.

z

سوژه

جــام جهانــی  2022بــرای
تیم ملــی آرژانتین شــروع
کابوسواری داشــت .این
تیــم که بــه عنــوان یکی از
دو مدعــی اصلی قهرمانی
شــنا خته میشــو د د ر
گــروه  Cجــام بــه مصــاف
عربســتان رفت و دیداری
را کــه یــک بــر صفــر جلــو
افتــاده بــود و ســه گل
هــم بــا تکنولــوژی جدیــد
آ فســا یدگیر ی مــرد و د
اعــام شــد ،در عــرض 5
دقیقه باخــت .دو گل زیبا
و غیرمنتظــره از نماینــده
آســیا قهرمــان امریــکای
جنوبــی را طــوری غافلگیر
کرد که دیگر نتوانســت به
بــازی برگردد .ایــن بازی 5
نکتــه داشــت.
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در قلب
اتفاقات

درســت بــه محــض آغاز بــازی میشــد نقش
مســی را در شــروعی کــه میتوانســت بــرای
آرژانتیــن رقــم بخــورد ،حــدس زد .او بــرای
تیمــش نقشــی کلیــدی برعهــده گرفــت و
حلقــه اتصــال میــان الئوتــارو مارتینــس در
نــوک خــط حملــه و هافبکهــای تیــم بــود.
بــه همیــن دلیــل هــم همانطــور کــه انتظــار
میرفــت همــه توپهــا بــه کاپیتــان تیم ختم
میشــد و با تأثیرگذاری ستاره پاریسنژرمن
خطرناکتــر هــم میشــد .او در همان ابتدای
بــازی بــا موقعیتــی کــه داشــت میتوانســت
دروازه حریــف را بــاز کنــد اما محمــد االویس
د رو ا زهبــا ن عر بســتا ن ســعو د ی شــبی
فوقالعــاده را ســپری میکــرد.

ورزشگاه روی سر
 2هواداران سعودی

همــه مســی را دوســت دارنــد ،درســت
اســت؟ بلــه البتــه داســتان هــوادار
عربســتان ســعودی فــرق میکــرد و آنها
بــه همــه فهماندنــد کــه وقتــی پــای تیم
ملیشــان در میان باشــد ،امثال مســی
بــرای آنهــا رنــگ میبــازد و حتــی او را در
دقایــق ابتدایی بــازی با هر بار پا به توپ
شــدنش هو میکردنــد .آنها حتی زمانی
که مسی برای زدن ضربه کرنر به گوشه
میــدان رفــت هــم تــا جایــی که میشــد
روی اعصابــش رفتنــد .البتــه مســی بــه
این چیزها عادت دارد اما شاید او تصور
نمیکــرد کــه در اولین بــازیاش در جام
جهانی چنین جوی در انتظارش باشــد.

پنالتی بیعیب
 3ونقص مسی

در دقیقــه  10وقتی عربســتانیها
مرتکــب خطــای پنالتی شــدند و
مســی پشــت توپ ایســتاد کمتر
کســی روی احتمــال هــدر رفتــن
ایــن پنالتــی شــرط میبســت و
در نهایــت هــم همــان اتفاقــی
رخ داد کــه قابــل انتظــار بــود.
مســی با تســلط تمــام ضربهاش
را گل کــرد.
ســــتاره  PSGبا شــــیوه پنالتی
زدنش نشــــان داد کــــه در تیم
ملــــی آرژانتیــــن کســــی روی
دســــت او بــــرای پنالتــــی زدن
نیســــت.

در تله آفسایدگیری
 4سعودیها

الئوتــارو مارتینــس مهاجــم اینتــر
یکــی از بازیکنانــی بــود کــه قبــل از
شــروع جــام دربــاره حتمــی بــودن
گلزنــیاش صحبــت میشــد .او در
اولیــن بــازیاش در ایــن جــام هــم
گل زد امــا فنــاوری جدید تشــخیص
آفســاید گلــش را مــردود اعــام کرد،
البتــه با کلــی حرف و حدیث .گلی که
او در نیمه اول زد با سختگیری بسیار
زد مــردود اعــام شــد .بــا ایــن حــال
آرژانتیــن فهمیــد کــه بــرای بازیهای
بعدیاش بهتر اســت بیشــتر تمرین
کنــد تــا در تلــه آفســایدگیری رقبــا
نیفتــد .

غیرممکنی
 5که ممکن شد

پیــروزی یکــی از مدعیــان اصلــی
قهرمانــی جام برابــر تیم پنجا هویکم
جام ،یکی از سناریوهای غیرممکن
روز ســوم جــام جهانــی  2022بــود
بخصــوص بعــد از شــروع توفانــی
آرژانتینیهــا و پیــروزی یــک گله آنها
در پایــان نیمــه اول.
بــــا این حــــال رویکــــرد متفاوتی که
عربســــتان در نیمــــه دوم داشــــت،
غیرممکــــن را ممکن کرد و شــــوک
پنــــج دقیقــــهای ایــــن تیم بــــا ثبت
یکــــی از زیباتریــــن گلهــــای جــــام
تــــا بــــه امــــروز ،دنیــــای فوتبــــال را
تــــکان داد.

