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از مسابقات دوستانه بين كش��ورها نبود ولي اين دو همسايه ،برنامهاي دقيق براي انجام ديدارهاي دوستانه
بين خود ،تهيه كردند و به اين ترتيب در رقابتهاي آنها هرگز وقفهاي ايجاد نشد .اولين تيم آرژانتين لباس و
شورت سپيد و جوراب مشكي ميپوشيد و بسياري از بازيكنان آن ،اصليتي بريتانيايي داشتند .نامهايي چون
لس��لي ،راتكليف ،داگن ،اندرسون و ديكينسون خاستگاه غيربومي اين نفرات را نشان ميدهد .آرژانتينيها
در دومين ديدار خود (6ـ )0ميزبان خود را شكس��ت دادند و برتري خود را به رخ همسايه كشيدند .رقابت دو
تيم به س��رعت به نبردي حيثيتي بدل شد .تا جايي كه در س��ال  1905يك جام به عنوان «ليپتون كاپ» به
برنده مسابقات دو تيم اهدا شد.

شكست در فينال جامجهاني

آرژانتين در س��ال  1929ميزبان كوپاآمهريكا بود و قهرمان تورنمنت ش��د .اين تيم در سال  1930در اولين

جامجهاني ش��ركت كرد ،در حالي كه ستارگاني چون آنخل بوس��يو ،خوان اواريستو و لوييس مونتي از تيم
نايب قهرمان المپيك  1928در تركيب تيم حاضر بودند .آرژانتين در اين تورنمنت نيز مقابل فرانسه (1ـ)0
مكزيك (6ـ )3ش��يلي (3ـ )1و آمريكا (6ـ )1پيروز ش��د .اما در فينال (2ـ )4باخت و نايب قهرمان شد .تيم
پيروز ،همان دشمن هميش��گي بود :اروگوئه! و به اين ترتيب خشم مردم چنان باال گرفت كه پس از شنيدن
خبر اين شكست ،به كنسولگري اروگوئه حمله كردند!

فاجعه سوئد

وقتي آرژانتين در جامجهاني ( 1958س��وئد) ابتدا از آلمان (1ـ )3باخ��ت و در آخرين ديدار خود (1ـ )6در
برابر چكس��لواكي خرد شد ،مطبوعات به اين اتفاق ،لقب «( »El desastre de suciaفاجعه سوئد) دادند
و  10هزار نفر در فرودگاه گرد آمدند تا به بدترين ش��كل ممكن از شكس��ت خوردگان استقبال كنند .پس از
آن ،تيم تنها يك بار فاتح كوپاآمهريكا ( )1959شد و از آن پس تا سال  1991موفق به كسب اين عنوان نشد.
شكس��تهاي تيمملي در جامجهاني هم ادامه پيدا كرد .حذف از مرحله اول ج��ام  1962و حذف از مرحله
دوم س��الهاي  1966و  ،1974نمون��هاي از اين شكس��تها بودند تا آن كه منوت��ي از چنين تيمي قهرمان
جامجهاني  1978را پديد آورد.

يك دهه استثنائي در فوتبال آرژانتين

پائولو دیباال و لیونل مسی ستارگان دو نسل فوتبال آرژانتین

در س��ال  1978آرژانتين براي نخس��تين بار ميزبان جامجهاني فوتبال ش��د .وقتي «لوييز س��زار منوتي»
س��رمربي آرژانتين ش��د ،همه چيز به مرور رو به راه ش��د .بازيكنان همگي از لي��گ آرژانتين و به خصوص از
تيمهاي ريورپالته و هوراكان انتخاب ش��دند و تنها لژيونر تيم «ماريو كمپس» بود كه در والنس��ياي اسپانيا
توپ ميزد .راهراهپوش��ان مسابقات را با ضعف شروع كردند و مجارستان و فرانسه را با نتيجه (2ـ )1شكست
دادن��د .تيم آنگاه از ايتاليا (0ـ )1باخت و در گروه خود دوم ش��د .اما در مرحله دوم ش��رايط بهتر ش��د .يك
تس��اوي (0ـ )0مقابل برزيل و دو پيروزي برابر لهس��تان (2ـ )0و پرو (6ـ )0آرژانتين را فيناليست كرد و يك
برد (3ـ )1در وقت اضافي مقابل هلند ،اولين قهرماني آلبيسلس��ته را رقم زد .هش��ت سال بعد آرژانتينيها
در جامجهاني  ،1986ش��مارههاي پيراهن بازيكن��ان را به ترتيب حروف الفبا تعيين كردند؛ درس��ت مثل
سالهاي  1978و  .1982تنها دروازهبان (پومپيدو) ،پاسارال ،مارادونا و والدانو از اين امر مستثني بودند .تيم
تحت رهبري «كارلوس بيالردو» تنها «دانيل پاس��ارال» را از تيم فاتح س��ال  1978در تركيب خود ميديد.
در جامجهان��ي مكزيك «ديهگو مارادونا» همه كاره بود و ب��ه لطف حضور او ،تيم با برتري مقابل كرهجنوبي،
بلغارس��تان ،اروگوئه ،انگلس��تان ،بلژيك و آلمان قهرمان جهان شد .چهار س��ال بعد هم آرژانتين تيمهاي
ش��وروي ،برزيل ،يوگسالوي و ايتاليا را شكس��ت داد .اما اين بار در فينال از آلمان باخت و نايب قهرمان شد.
اتفاقی که س��ال  2014با مسی نیز تکرار ش��د و حاال باید منتظر ماند و دید آیا مسی می تواند کار مارادونا در
جام  86را تکرار نماید؟!
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