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بگذارید جواد حرف بزند

او نکونام است. جواد نکونام. کاپیتان سابق تیم ملی 
کشورمان ایران. از ابتدای آغاز جام جهانی 2018 روسیه 
و شروع برنامه عادل فردوســی پور، چندین بار جواد 
نکونام به  ویژه برنامه جام جهانی شبکه سه دعوت شده، 
کارشناسی کرده و  درباره اتفاقات جام و تیم ملی ایران و 

دیگر تیم های حاضر در جام حرف زده. 
همه دیگــر در ایران جواد نکونام را می شناســند و 
بسیاری قبولش دارند. شاید برای همین هم هست که 
به برنامه های فوتبالی دعوت می شود تا مردم نظرات و 
حرف هایش را بشنوند. سعی کرده کمتر حاشیه داشته 
باشد. معموال آرام است و معقول رفتار می کند. انگار با 
کسی دشمنی ندارد، حداقل در ظاهر که اینگونه است. 
اما این بار که به برنامه عادل آمده بود، حاشیه برایش 
ساختند. او خواست از مردم دفاع کند، اما تذکر دریافت 
کرد. دلش نمی خواســت اینگونه باشد و همه  چیز را 

گفت. 
جواد نکونام، فوتبالیســت محبوب کشورمان چند 
شــب پیش بعد از برنامه عادل فردوسی پور در صفحه 
شــخصی اش در فضای مجازی متنی را منتشر کرده 
است: »این که از مردم خوزستان، از بي آبي، از تشنگي 
زن و مرد و پیر و جوان و بچه هاشون بگیم و از مسئوالن 
بخوایم مشکل رو حل کنن چیز عجیبه؟ واقعا عجیبه 
که از مســئوالن بخوایم برای کســانی که جنگیدن 
و جونشــون رو دادن تا مرزوبوم ما به دســت دشمن 
نیفته، فکری کنن. دیشب که به شبکه سوم و برنامه 
عادل فردوسی پور رفته بودم، بعد از خواهش من برای 
حل مشکل آب استان خوزســتان، دوستان با عادل 
فردوسی پور تماس گرفتند و گفتند به نکونام بگو.... تو 
این چند روز تصاویر تلخ و باورنکردنی از وضع بد مردم 
خوزســتان دیدم که تصمیم گرفتم جلوی دوربین 
عاجزانه از مسئوالن بخوام تا فکری به حال بی آبي مردم 
رنج کشیده کنن. امیدوارم همین قدر که سریع پیگیر 
بودن تا من حرفی درباره وضع مردم خوزستان نزنم، به 
همین سرعت یه راهکاری پیدا  کنن برای حل مشکل 
این مردم. اگه الزم باشــه باز هم از مشکالت این مردم 
شریف حرف مي زنم. همین جا هم دوباره از مسئوالن 

می خوام فکری به حال این مردم کنن.«
در آن برنامه عادل فردوسی پور به جواد نکونام تذکر 
داد، اما نه روی آنتن زنده. عادل از مردم خواســت که 
در مصرف آب صرفه جویی کنند. حاال مردم در فضای 
مجازی از عادل ناراحت هســتند. مــردم می گویند 
که عادل نباید بحــث را تمام می کرد و به نکونام تذکر 
می داد. نباید می گفت که مردم باید صرفه جویی کنند و 
حرفی از مسئوالن نزنند. نمودارهایی در فضای مجازی 
دست به دست می شــود که در آن نوشته مصرف آب 
مردم تنها 6 درصد از مصرف آب کشــور است. مردم 
می گویند حرف نکونام درست است و مسئوالن باید 

فکری به حال مردم کنند. 
نقد و نقد به گزارشگری عادل

جام جهانی 2018 روســیه برای عادل خوب نبود. 
بارها و بارها بــه خاطر اجرا و گزارشــگری در فضای 
مجازی به او نقد شد و خیلی ها هم او را مسخره کردند. 
اما نقد جدی این روزها به عــادل برای گزارش هایش 
اســت. عادل دیگر بی طرف نیســت؛ از یک تیم دفاع 
می کند و از تیم دیگر به وضــوح بد می گوید. در بازی 
برزیل و بلژیک انگار عادل اصــال بلژیک را نمی بیند. 
بلژیکی که در این جام جهانی طوری خود را نشان داده 
که حاال بسیاری می گویند قهرمانی از آن آنهاست اما 
عادل بلژیک را ندید. وقتی بلژیــک گل می زد و جلو 
می افتاد او از برزیلی حرف می زد که عقب افتاده است. 
از برزیلی که مدام می گفــت می تواند جبران کند، اما 
نمی دید که آنها نمی توانند و بلژیک مثل سدی جلوی 

آنها ایستاده است. 
عادل تا جایــی پیش رفتــه بود که حتــی بازی 
جوانمردانه را هم زیرسوال برد. او می خواست بازیکنان 
برزیل روی بازیکنان بلژیک خطا کنند که گل نخورند 
یا بتوانند گل بزنند.  حاال دیگر عادل را با جواد خیابانی 
مقایسه می کنند. مردم از هم می پرسند اگر این حرف ها 
را خیابانی می گفت چه بالیی در فضای مجازی سرش 
می آوردید؟ چرا وقتی عادل اینها را می گوید حرفی به او 
نمی زنید؟ البته که آنقدرها هم درست نیست. حمله ها 

در فضای مجازی روزبه روز به عادل زیادتر می شود.

شبکه
 غول کشی بلژیک 

در گورستان بزرگان

حمیدرضا صدر

مقاومت برابر برزیل که با ورود روبرتو فیرمینو و سپس 
داگالس کاستا 4-2-4 بازی می کرد آسان نبود، ولی نسل 
طالیی بلژیک تاب آورد. تاب آورد و کازان را بدل کرد به 

»گورستان بزرگان«.
اســتادیوم کازان قربانی بزرگ دیگــری گرفته بود. 
در آن میدان سر ســه تیمی که 11بار فاتح جام جهانی 
شده بودند را بریده بودند. سر آلمان برابر کره جنوبی را، 
آرژانتین مقابل فرانســه را و سرانجام برزیل برابر بلژیک 
را... این بار که ســوت را به صدا درآوردند، نیمار سرش را 
به عالمت افســوس تکان داد. کوتینیو دستی به صورت 
خیس شــده اش کشــید و نگاهی به طرفداران بلژیکی 
انداخت، مارســلو بالفاصله میدان را ترک کرد. بلژیک 
11میلیونی، برزیل 207میلیونی را شکست داده و تیته 
بزرگ برابر مارتینز مغلوب شــده بود. انتظار برزیلی ها 
برای ششــمین فتح جــام حداقل تا چهار ســال بعد 
20ساله می شــد و بلژیکی ها در یک قدمی فینال بزرگ 
قرار می گرفتند. تیم ملــی بلژیک احتماال تاریخی ترین 

نمایشش را به رخ کشیده بود.
نمایش نیمه اول پسران روبرتو مارتینز غیرمنتظره بود: 
آمیزه ای از قدرت، مهارت و برنامه. نیمه ای که ستاره های 
آمریکای جنوبی دنبال سایه بلژیکی های خوش قریحه 
دویدند. فرناندینیو دروازه خودی را گشــود و کوین دی 
بروینه طی آن ضدحمله برق آســا از فاصله 25 یاردی 
گل دوم را زد. دوبار گشــودن دروازه آلیســون که طی 
جام فقط یک بار فرو ریخته بــود، غریب بود. بلژیکی ها 
هم می دانســتند چگونه حمله کنند و هم کی و توسط 
کدام بازیکن. نمایش 15دقیقه آخــر دیدار پس از گل 
رناتو آگوســتو که فاصله را به یک گل گاهش داد، سوی 
دیگر قدرت بلژیکی ها را به رخ کشــید: قدرت جسمی و 
ذهنی شان را. آن هم فقط چهار روز پس از عقب افتادن 
0-2 برابر ژاپن و پیروزی 3-2 در واپسین لحظه. این بار 
جدل زمین خوردن گابریل خسوس برابر یان فرتونگن در 

محوطه جریمه هم بلژیکی ها را به بند نکشید.
بازیکنان شایســته ای داشــت، ولی »نسل طالیی 
ســرخپوش ها« ذهنیت آهنین دیگری را به نمایش 
گذاشــته و بدل به مدعی فتح جام 2018 شــده بود. 
لوکاکو پیش از دیدار با برزیل جملــه »... اعتقاد دارم 
اگر بدانیم چگونــه حمله هایمــان را طراحی کنیم، 
می توانیم شکست شان بدهیم« را با اعتماد به نفس بر 

زبان آورده بود.
روبرتو مارتینز اسپانیایی این مربی سابق 
سوانسی، ویگان و اورتون چه کرد و چگونه؟

او سوانسی را در 2008 قهرمان لیگ یک انگلیس کرده 
و در 2013 با ویــگان جام حذفی را به چنگ آورده بود. با 
این وصف انتخاب یک مربی اسپانیایی زبان برای رهبری 
بلژیک سوال برانگیز بود، ولی بلژیک از بدو ورود مارتینز 
پس از شکست از اسپانیا در نخستین بازی اش به رهبری 
او طی 24 دیدار شکســت نخورده و اکنون یک دیدار تا 

فینال جام جهانی فاصله دارد.
پیش از این پرسش این بود آیا بازیکنان بزرگ بلژیک 
گره خواهند خورد؟ و اکنون مارتینز ستاره های متکبری 
مثل  هازارد، دی بروینه و لوکاکو که در باشگاه هایشــان 
مردان کلیدی هســتند را کنار هم قــرار داده و رویای 
قهرمانی را برایشــان باورپذیر کرده. نسل طالیی پاسخ 
خرده گیران را داده بود و مارتینز برزیــل را در کازان با 9 
بازیکن لیگ برتری شکســت داده بود: کورتوا، کمپانی، 
آلدورویرلد، فرتونگن، فلینی، چادلی، دی بروینه، هازارد 

و لوکاکو...
تغییرات تاکتیکی مارتینز حــاال در بطن تمهیدات 
تاکتیکی کارساز جام قرار گرفته اند. او برابر ژاپن درحالی 
 که مردانش 0-2 عقب افتاده بودند، فلینی که می گفتند، 
بی مصرف ترین بازیکن منچستر یونایتد است،  و چادلی، 
مرد میانی وست بروم سقوط کرده به لیگ پایین تر  را روانه 
میدان کرد و هــر دو بازیکن گل زدند. همان دو بازیکنی 
که برابر برزیل در ترکیب اصلی راهی میدان شدند. فلینی 
و آکســل ویتســل برابر چهار مدافع نقش  هافبک های 
دفاعی را برعهده گرفتنــد و چادلی بود که با ضربه کرنر 
زمینه ساز به ثمررسیدن گل اول شد. بلژیک دفاع سه نفره 
را کنار گذاشت و به سیســتم 3-3-4 روی آورد. آن هم 
بدون مهاجم نوک ســنتی، لوکاکو در جناح راست قرار 
داشــت که دی بروینه را در مقایسه با دیدارهای پیشین 
به جلو فرا می خواند و مترادف با گل او هم شــد. سرعت 
دی بروینه، قدرت و سرعت لوکاکو و پا به توپ شدن های  
هازارد تدریجا بیشتر شدند و بیشتر. لوکاکو بود که ضربه 
کرنر منجر به گل را به دســت آورد و فرارش به گل دوم 
انجامید. غیبت کاســمیر و  هافبک دفاعی برزیل عیان 
بود و بلژیکی ها طی ضدحمله هایشــان به 3-4-3 که 
دی بروینه در نوک لــوزی خط میانی بــازی می کرد، 
تغییرشکل می دادند و فرناندینیو نمی توانست برابر آماج 
 حمله ها مقاومت کند. در سوی دیگر هم ، هازارد فاگنر را

 به بند کشید.
مقاومت برابر برزیل که با ورود روبرتو فیرمینو و سپس 
داگالس کاستا 4-2-4 بازی می کرد آسان نبود، ولی نسل 
طالیی بلژیک تاب آورد. تاب آورد و کازان را بدل کرد به 

»گورستان بزرگان«
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اشیای بزرگ یا سنگین و همچنین 
و  چینی  ظروف  شیشه ای ،  ظروف 
ظروف  و  شکستنی  اشیای  سایر 
را  شیمیایی   و  خوراکی  مواد  حاوی 
پایین کابینت و کمد  در قفسه های 

قرار دهید.

روحیه ای که در این تیم هست، قابل قیاس با 8 ماه یا 2 سال پیش نیست. قبال اینطور نبود، بنابراین باید نشان 
دهیم که چقدر پیشرفت کرده و چقدر یاد گرفته ایم. اگر چیزی از جام قبلی مانده باشد، حتی ناراحتی، به تیم ما 
کمک خواهد کرد. ما توانستیم از یورو 2016 درس بگیریم، زیرا دیگر نمی خواهیم آن حال وهوا را تجربه کنیم. 
شکست ها بیشتر در ذهنتان خواهد بود تا پیروزی. من عاشق پیروزی هستم و روحیه ام از وقتی خردسال بودم، 

به همین شکل بود.

 

مارکوس راشفورد 
مهاجم تیم ملی 
انگلیس

در کنار همه  تاکتیک های دفاعی تیته، نیمار و بقیه  بازیکنان تیم ملی برزیــل از حضور در جمع 4 تیم 1
پایانی جام بازماندند تا یک ناکامی دیگر برای بازیکنی که تا 
زمان حضور در بارســلونا یک ســتاره بود رقم بخورد. یک 
2018 ناامیدکننــده بــرای نیمار که در روســیه بازیکن 
کارآمدی نبود و در هیچ نقطه  ای از زمین عملکرد کاملی را از 

خود به نمایش نگذاشت. 
با وجود این که نیمار در سرزمین تزارها دو گل به ثمر رساند، 
اما فیلم هایی که در زمین، بازی کرد بیشتر مورد توجه قرار 
گرفت. نمایش و ســناریوهایی که او برای گرفتن پنالتی از 
حریفان در محوطه جریمه اجرا کرد، داستانی تکراری بود 
که نتیجه ای غیر از گرفته شدن وقت تیم ملی برزیل در پی 
نداشت. آدنور لئوناردو باکی تیته، سرمربی برزیل، هیچ وقت 
نتوانست یک عملکرد درخشان و مداوم از برزیلی ها به دنیا 
نشان دهد. او رگه هایی در برخی بازی ها از برزیل نشان داد 

که برای قهرمانی و پیشروی اصال کافی نبود. 
در بازی برابر بلژیک، کافی بود لوکاکو تصمیم بگیرد تا  پا به توپ شود. همین برای او کافی بود تا بارها و بارها 2
به راحتی قلب برزیل را بشکافد و بازیکنان حاضر در زمین را 
به گروه های دو سه نفره خســته و پراکنده در گوشه و کنار 
زمین تقسیم کند. این جام دومینوی حذف تیم های بزرگ 
بود اما عملکرد برزیل از همه  آنها ناامیدکننده تر به چشم آمد. 
گویی آنها علی رغم همه  سابقه  هیجان انگیزی که در فوتبال 

دارند، دیگر تیمی در کالس جهانی نیستند.
فقیر در کلیســاها کــه فوتبال بخــش بزرگی از 3 نه نیمار، نه روح فوتبال برزیل و نه دعاهای مردمانی 
مذهبشان اســت به برزیل کمک نکرد تا حداقل به اندازه 
بلژیک خوب باشند. تک تک بازیکنان بلژیک، در استفاده 
بهینه تاکتیک، ســازماندهی بهتر، روحیــه باالتر و رفتار 

مناسب از نیمار و بقیه زردها بهتر بودند. 
پیراهن برزیل و نامش، همیشــه در فوتبال، درخشان و 
جذاب است. در ســائوپائولو، در کازان و در آبادان کودکان 
و نوجوانانی به این زرد قناری عشق می ورزند اما حقیقت 
برزیل امروز چیز دیگری است. این برزیل، نه تنها زخم هفت 
گل خورده از آلمان را ترمیم نکرد، بلکه یک ترس بزرگ را 
برای طرفدارانش ایجاد کرد. ترس از برزیلی که دیگر بزرگ 
نباشد. برزیلی که دیگر رویا نفروشد و برزیلی که دیگر سر 

پا نشود. 
دوره، دوره  تیم هایی اســت که منظم، شــکیل و  استاندارد کار کرده اند و به صورت علمی، امکانات و 4
استعدادهای خود را به کار می گیرند. دوره، دوره اروپایی هایی 
است که به برداشت محصوالتی بپردازند که دانه هایش را در 
یک دهه گذشته کاشته اند و به خوبی از آنها مراقبت کرده اند. 
زمانه  پیشرفت است و به نظر می رسد برزیل هم نیاز دارد تا 
تشکیالتش را تکان بدهد. دعاهای کلیسا و به انتظار نشستن 
برای امید به خلق لحظات جادویی از سوپراستار برزیل هم 

دیگر راه به هیچ جایی نخواهد برد. نیمار و شاید دیگر هیچ 
بازیکنی برای برزیل بزرگی نخواهد کرد. 

مورد عملکرد نیمار یک نظر منفی 83 درصدی به او 5 برزیلی ها دیروز در یک نظرسنجی تلویزیونی، در 
هدیه دادند. تغییر و تحول در بازار این سوپرستاره ها اما به 
این عملکرد توجهی ندارد. پاری سن ژرمن قصد فروش او را 
ندارد و فلورنتینو پرزی که کریستیانو رونالدو را از دست 
رفته می بیند، کماکان به همه  تالشــش برای به چنگ 
آوردن نیمار جونیور ادامه خواهد داد. متغیرها در نمایش 
فوتبالی باشــگاهی متفاوت اســت و از منطق و ساختار 
خودش تبعیت می کند و اسطوره ها و ستاره های خودش را 
می سازد. اما تیم و بازیکنی در روح فوتبال بزرگ است که 
در جام جهانی دســتاورد داشته باشد. اتفاقی که در سال 
2018 برای خیلی ها نیفتاد. مسی، رونالدو، نیمار و بقیه 
دوستان ناکام ماندند و گریزمان و لوکاکو و کاوانی و نام های 
نقره ای جدیدی به ستاره شــدن چشمک زدند. برزیل و 
برزیل ها، نیمار و نیمارها باید فکری به حال خودشان بکنند 
وگرنه پوست اندازی تیم های اروپایی مثل بلژیک و فرانسه 
و تکان های ریشه ای تیم های آسیایی مثل ژاپن و ایران یک 
روز گریبان همه اسم های سابق را خواهد گرفت. تا قیامت 
در بر یک پاشنه نخواهد چرخید و معادالت فوتبال به هم 
خواهد ریخت؛ مثــل معادالت اقتصــاد، مثل معادالت 

سیاست و مثل معادالت زندگی.

شــهروند| با گذشــت اکثریت 
روزهــا و بازی هــای جام جهانی 
از  بسیاری  بیســت ویک،  شماره 
کارشناســان از فرانسه به عنوان 
مدعی اصلی قهرمانی یاد می کنند. 
خروس ها با نفراتی که بیشترشان 
را ســتاره های جوان مثل آنتون 
گریزمان، کیلیــان امباپه، رافائل 
واران و ... تشکیل می دهند، نتایج 
خوبی در مرحله اول جام جهانی با 
کســب ۷ امتیاز و صدرنشینی در 
گروه C کســب کردند و در دیدار 
اخیرشان هم موفق شــدند ۴ بر 
۳ لیونل مســی و یارانش را حذف 
کنند تا بــه افتخارآفرینی دوباره 
نزدیک شــوند.  رقابت ها  این  در 
فرانسه با نمایشــی منطقی برابر 
تیم اروگوئه که پیش بینی می شد 
شــاید شگفتی ســاز جام جهانی 
روسیه باشــد، به برتری ۲ بر صفر 
رســید تا نخســتین تیمی لقب 
بگیرد که راهی مرحله نیمه نهایی 
بعد  است. خروس ها ۱۲ سال  شده 

از نایب قهرمانــی در جام جهانی، 
امروز طلسم ســه دوره اخیر در 
صعود به نیمه نهایی این رقابت ها 
را هم در روسیه و ورزشگاه نیژنی 
نووگوراد شکستند تا منتظر دیدار 
مهم و دشــوار دیگری با بلژیک 
باشند. ســتاره های فرانسوی که 
نشان دادند یکی از بهترین تیم های 
جام جهانی روسیه هستند و حتی 
شــانس قهرمانی هم دارند، بعد از 
پیروزی برابــر اروگوئه و یک قدم 
نزدیک ترشــدن به فینال و کسب 

جام، شــادی زیادی انجام دادند. 
آنها، تیم ملی فرانســه، با هدایت 
دیدیه دشــان نتایج درخشانی در 
روسیه کســب کرده و خود را به 
مرحله نیمه نهایی جام رسانده اند. 
خروس های اروپــا در تاریخ خود 
تنها یک بــار در  ســال ۱998 که 
میزبان جام جهانی بودند، توانستند 
با اتکا به بازیکنانــی مثل زیدان، 
بالن، ترزگه، دشــان و... نخستین 
قهرمانی جهان را بــرای خود به 
ارمغان بیاورند. سرمربی حال حاضر 

تیم ملی فرانسه در جام 98 عالوه بر 
ایفای نقش در پست  هافبک وسط 
فرانسه هم  کاپیتان دوم  به عنوان 
شناخته می شد. دشــان با کمک 
یاران خود توانست با قهرمانی در 
جهان تاریخ جدیــدی در فوتبال 
فرانسه به وجود آورد.  ستاره اسبق 
تیم ملی  هدایت  حاال  فرانسوی ها 
کشورش را برعهده دارد و امیدوار 
اســت که با ادامه روند درخشان 
خود در روسیه به فینال مسابقات 
صعود کند و درنهایت با قهرمانی در 
جام جهانی خاطرات تلخ  سال ۲006 
را پاک کرده و با دو عنوان قهرمانی 
کنار دو تیــم آمریکایی آرژانتین 
و اروگوئه قرار گیــرد. از آنجا که 
در طرف دیگر جــدول پیش بینی 
بازی های ســاده تری می شــود، 
بسیاری کارشناسان فوتبال جهان 
احتمال می دهند اگر فرانسه از سد 
بلژیک بگذرد، کار سختی در فینال 
نخواهد داشت و می تواند بعد از ۲0  

سال طلسم قهرمانی اش را بشکند.

آواز خروس در سرزمین تزارها
 چرا فرانسه مدعی اصلی قهرمانی است؟

آیا دوران ابرقدرت های فوتبال به پایان رسیده؟

تیر خالص نیمار بر پیکر ستاره های دنباله دار
|  مهرنوش گرکانی  |   روزنامهنگار|


