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زردپوشان آرژانتینی نشد.
برزیل :لباس سفید شوم!
در س��ال ه��ای آغازی��ن مس��ابقات جام
جهانی ،برزیلی ها با پیراهن سفید در تورنمنت
ش��رکت می کردند تا آن که جام جهانی 1950
فرا رسید و برزیل در حضور  200هزار تماشاگر
در اس��تادیوم تازه تاس��یس ماراکانا از اروگوئه
شکس��ت خورد و ج��ام جهانی را از دس��ت داد.
به ای��ن ترتیب برزیلی ها چاره ای نداش��تند که
لب��اس های خود یا اس��تادیوم ماراکانا را ش��وم
و بدیم��ن بنامند .طبیعتا اس��تادیوم  200هزار
نفری را که نمی توانس��تند تغییر دهند؛ به این
ترتیب رن��گ پیراهن تیم تغییر ک��رد و مطابق
رنگ پرچم برزیل ش��د :لباس زرد ،شورت آبی
و جوراب سفید.
هلندو رنگ پرچم دریانوردان
پرچم هلند به س��ه رنگ آبی ،سفید و قرمز
است اما هلندی ها همیشه با لباس های نارنجی
خود در میادین حضور داشته اند .دلیل انتخاب

این رنگ به تاریخچه کشور هلند بازمی گردد .در گذشته دریانوردان
هلندی از پرچمی استفاده می کردند که به سه رنگ نارنجی ،سفید
و آبی بود اما رنگ نارنجی در زیر تابش خورش��ید به خوبی دیده نمی
ش��د و به این ترتیب بخش نارنجی به قرمز تغییر یافت .اما این مساله
موجب فراموش شدن رنگ نارنجی به عنوان رنگ اصلی پرچم هلند
نشد و تیم های هلندی همگی از رنگ نارنجی استفاده کردند.
مکزیک  :1950لباس راه راه آرژانتینی
مکزیک نیز سال هاست که با لباس سبز در میادین حضور دارد.
البته این تیم در گذش��ته قرمز می پوش��ید که هر دوی این پیراهن
ها بر مبنای پرچم این کش��ور طراحی ش��ده بودند .ام��ا این تیم در
جام جهانی  1950و در مسابقه با سوییس ،پیراهن باشگاه کروزیرو
برزیل را به تن کرد و به این ترتیب ،مکزیک برای اولین و آخرین بار با
لباس راه راه بازی کرد.
کلمبیا :پیراهن زرد و دردسر مسابقه با برزیل
کلمبیا نیز در ابت��دا با پیراهن قرمز و بعدها با لباس زرد رنگ در
میادین حضور می یاف��ت .اما وقتی این تیم در مقدماتی جام جهانی
 1994در خانه آرژانتین با پنج گل به پیروزی رس��ید ،همگان از این
تیم به عنوان مدعی فتح جام نام بردند .به این ترتیب پرسشی بزرگ
در ذهن فوتبالدوستان کلمبیا شکل گرفت .آن ها نمی دانستند که
اگر برزیل -به فرض محال -فینالیس��ت ش��ود ،کدام تیم باید لباس
دوم خود را به تن کند :برزیل یا کلمبیا؟! اتفاقا برزیل به فینال رس��ید

اما کلمبیا در همان دور نخست کنار رفت تا هوادارن این تیم بیش از
این خیالپردازی نکنند!
ایران و دردسرهای یک لباس مناسب
اولین تیم منتخب ایران که در س��ال  1926با نام منتخب تهران
راهی ش��وروی ش��ده بود ،لباس راه راه سبز و س��پید بر تن داشت .اما
بعدها به تناوب ،تیم ملی پیراهن های س��بز ،س��پید و س��رخ را به تن
کرد .حتی در س��ال های  1971و  1972پیراه��ن تیم ملی آبی رنگ
ش��د؛ در حالی که تیم در برخی بازی های دوس��تانه ب��ا پیراهن زرد
نیز به میدان رفت! ایران در ب��ازی های جام جهانی کوچک(،)1972
پیراهن باش��گاه س��پید رئال س��انتاکروز برزیل را هم به تن کرد و در
انتخابی جام جهانی  1978با لباس سپید و شورت سیاه در برابر هنگ
کنگ مس��ابقه داد! پیراهن سپید و شورت قرمز ورژن دیگری از لباس
ایرانی بود که در انتخابی جام ملت های  2007و در مس��ابقه با تایوان
به تن اعضای تیم ملی رفت .امس��ال هم پس از رونمایی پیراهن ایران
برای جام جهانی ،نشریه انگلیسی تلگراف درباره لباس اول و نامناسب
تیم مل��ی ایران این طور نوش��ت :رونمایی از پیراهن تی��م ملی ایران
بدون هیچ ایده بود و بازیکنان در دیدار دوس��تانه با ترکیه به ش��کلی
بس��یار س��اده با لباس های اصلی جام جهانی وارد زمین بازی شدند.
این رونمایی بدون هیچ حیوان ،بدون هیچ ش��عار سه کلمه ای و بدون
هیچ کنفرانس��ی رونمایی شد .این روش آنها را تحسین می کنیم ولی

لباس های بی معنای آنها را خیر! این لباس به نظر آش��نا می رسد .لباس
ایران ش��بیه به پیراه��ن اول مراکش و دوم مصر
اس��ت .زمانیکه کارهای دیدنی و زیبای آدیداس
را در لباس های دیگر تیم های ملی حاضر در جام
جهانی را می بینیم ،متوجه می شویم که اولویت
آنها چه تیم ها و کشورهایی هستند.
در این گزارش کیت تیم ملی ایران در این
رده بندی از می��ان  ۶۴کیت مختلف در رده ۵۹
قرار گرفت و لباس دوم ایران نیز در رده  ۵۰جای
گرفت .با تفکیک کی��ت اول و دوم ایران در این
گزارش لب��اس اول یوزها از  ۳۲تی��م حاضر در
جام جهانی در رده  ۳۰قرار گرفت.
سایر پیراهن ها
دانم��ارک  ،86نیجری��ه  94و جاماییکای
 98از دیگر تیمهایی بودند که پیراهن های آنها
در خاطره ها مان��د .همچنین طرح های مربوط
به پیراه��ن دروازه بانانی چون رن��ه هیگوییتا(
کلمبیا ،)1990 -کاواگوچ��ی( ژاپن)1990 -
و ..قطعا پیراهن س��اده تیم ملی ایران هرگز در
خاطره ها نخواهد ماند.
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