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که با برتری ( )0-1ژرمن ها خاتمه یافت .حاال به نظر می آید که فرانسه
هم جا پای اس�لاف خود گذاشته است .فرانس��ه ای که در یورو 2012
با یک گل از اس��پانیای قهرمان باخت ،در ج��ام جهانی  2014از آلمان
و در فینال یورو  2016مقابل پرتغال ،ح��اال دیگر دلیلی برای بازیهای
تماشاگرپس��ند نمی بیند .این تیم برای قهرمان شدن فقط احتیاط را
کم داشت که با این حربه به این عنوان هم رسید
کروات ها و خرد کردن مرزها
تیم کرواس��ی برای رس��یدن به فینال ج��ام جهانی تمام آم��ار و ارقام
منطقی را خ��رد کرد .وقتی این تیم لحظات پایان��ی دیدار با دانمارک،
یک پنالتی سرنوشت ساز را توس��ط لوکا مودریچ از دست داد ،همگان
به یاد پنالتی از دس��ت رفته آس��اموآ جیان غنایی در دقیقه  120دیدار
ب��ا اروگوئه افتادند .ضربه ای که کمر غنا را شکس��ت و این تیم ش��انس
حضور در نیمه نهایی جام  2010را از دس��ت داد .با این حال کروات ها
حتی در این حالت نیز تسلیم نش��دند .برد مقابل دانمارک و حضور در
یک چهارم نهایی می توانس��ت پایان بخش ماجراجویی آنها باش��د .به
خصوص بع��د از خوردن گل اول بازی از روس��یه میزب��ان .با این حال
کروات ها باز هم به بازی بازگش��تند .تنها تیمی که دو بازی پیاپی خود
را در جام جهانی برنده ش��ده بود ،آرژانتین  1990بود .اما کرواسی این
رک��ورد را هم تکرار کرد .حاال خیلی ها مطمئن بودند که کار کرواس��ی
در نیمه نهایی تمام می ش��ود .حتی علیرضا مرزبان کارش��ناس شبکه
ورزش هم با قاطعیت از فینال انگلیس و فرانس��ه صحبت کرد .منطقی
هم به نظر می رس��ید؛ کدام تیم در جام جهانی توانس��ته بعد از دو بازی
 120دقیقه ای ،در سومین دیدار خود نیز موفق شود؟ اما کرواسی این
کار را ه��م انجام داد .آن هم بعد از گل لحظات ابتدایی انگلیس .در بازی
با دانمارک ،گفته می ش��د که کرواسی این شانس را آورد که گل دقیقه
یک حریف را به س��رعت جبران کرد .اما در بازی با انگلیس ،جبران گل
به نیمه دوم کشیده شد و آن گاه کرواسی در سومین وقت اضافی پیاپی
خود ،بدون آن که کم آورده باش��د ،حمله کرد و سرانجام به گل رسید.
هیچ یک از این ها منطقی به نظر نمی رسد اما به لطف ستارگان بالکان،
در بین اتفاقات منطقی تاریخ فوتبال جای گرفت.
مربی عمرعبدالرحمن و فینال جام جهانی
کرواس��ی برای تبدیل ش��دن به بزرگ ترین نقش آفرین این جام ،س��الی
پرماجرا و دش��وار را س��پری کرد .تمام کارهایی که کروات ها در این مدت
انجام دادند از نظر ما منطقی به نظر نمی رسد .آنها فوتبالی دارند که مربیان
در آن ،ب��ا کمترین ثبات کاری روبه رو هس��تند و زالتکو دالیچ مربی موفق
ای��ن تیم نیز تنها بع��د از مرحله گروه��ی مقدماتی ج��ام جهانی -و رفتن
کرواس��ی به پلی آف بازیها -به این جمع اضافه ش��د .دالی��چ ،این مرد 51
ساله زاده بوسنی تا همین یک س��ال قبل مربی العین امارات بود و رهبری
تیمی را برعهده داش��ت که با عمرعبدالرحمن و سایرین ،استقالل علیرضا
منصوریان را  6تایی کرده بود .اما دالیچ در س��ال گذش��ته هرگز نتوانست
عنوان نایب قهرمانی العین در لیگ قهرمانان آس��یا در سال  2016را تکرار
کند و عم��ر مربیگری او در این تیم به پایان رس��ید تا مربی س��ابق الهالل
عربس��تان و العین امارات ،س��ر از تیم ملی کرواس��ی درآرد و این تیم را به
بهترین عنوان تاریخ خود رهنمون سازد.
مودریچ شایسته کسب توپ طال
البته کرواسی هم منحصر به مربی خود نبود و جمعی از نفراتی در آن حضور
داشتند که هیچ یک ،سوپراس��تارهای تیم خود نبودند اما همگی مردانی
تاثیرگذارند که ش��اید خیلی از آن ها کمتر مورد توج��ه قرار می گیرند .از
جمله دژان لوورن ،مدافع  29س��اله باشگاه لیورپول که می گوید «:شنیده
ام مردم می گویند که من فصل س��ختی داش��ته ام اما با این موضوع موافق
نیس��تم .با لیورپول به فینال لیگ قهرمانان اروپا رس��یدم و حاال با تیم ملی
کش��ورم در فینال جام جهانی حضور پیدا کردم .فکر می کنم که مردم باید
تشخیص دهند که اکنون من یکی از بهترین مدافعان جهان هستم و حرف
های بی معنی نزنند .رس��یدن به این دس��تاورد هرگز فراموش نمی شود و
مردم از ش��دت خوش��حالی گریه می کردند .همه در کرواس��ی خوشحال
هستند .این یک دس��تاورد تاریخی اس��ت و مردم ما را فراموش نخواهند
کرد» .لوورن پیش از دیدار فینال،مودری��چ را بهترین بازیکن حال حاضر
کرواسی دانس��ت و گفت :او یکی از بهترین هافبک های جهان نیست بلکه
بهترین هافبک جهان اس��ت .اگر فاتح جام جهانی شویم ،او شایسته کسب
توپ طال خواهد بود.
اما مودریچ آن قدر خوب بود که حتی بدون قهرمان ش��دن در جام هم
برنده توپ طال شد.
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