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در جام جهانی بودند« .مربی ما ژوزه فاریا .بزریلی بود كه رحمت خداوند
به روح او باد! او حس اعتماد به نفس را به تیم تزریق كرد و همین مس��أله
باعث شد بازیهای خوبی ارائه دهیم».
دیدار مرگ و زندگی با پرتغال
مراكش در اولین مسابقه به مصاف لهس��تان رفت و یك تساوی()0-0
به دس��ت آورد .مراكش��یها در دومین دی��دار مقابل انگلس��تان نیز به
تس��اوی( )0-0رضای��ت دادند و در آخری��ن دی��دار رو در روی پرتغال
ایس��تادند .تیمی كه دو س��ال پی��ش از آن ،به مرحله نیم��ه نهایی جام
ملتهای اروپا رس��یده بود .قبل از برگزاری دیداره��ای روز آخر گروه،
لهس��تان ،3پرتغال و مراكش 2و انگلستان یك امتیاز داشتند و پیروزی
مراكشدرآخریننبرد،صعوداینتیمبهمرحلهدومراقطعیمیساخت.
اگر این اتفاق رخ میداد ،مراكش نخس��تین تیم آفریقایی میشد كه به
چنین افتخاری دست مییافت .در آن دوره مراكشیها شكست ناپذیر
به نظر میرسیدند .عبدالكریم درباره آن مسابقه میگوید:
«دروازهب��ان از دروازه بی��رون آمده بود و من ت��وپ را وارد دروازه كردم
آن گل فوقالع��اده ب��ود .زیرا برای ب��ه ثمر رس��اندن آن ،ده پاس پیاپی
داده بودیم .پاس��هایی كه از دروازهبان تیم آغاز ش��د و س��رانجام منجر
به گلی زیبا ش��د .حركت از خط دفاع شروع ش��د ،به خط میانی رسید و
در نهایت نوبت به تمام كردن كار توس��ط مهاجمان رسید« .تیمومی»
بازیكن فوقالعادهای بود و پاس��ی بینظیر به من داد .هنوز هم از این كه
توانس��تم توپ را به خوبی كنترل كرده و گل س��وم تیم را به ثمر برسانم
بسیار خوشحال هس��تم آن تصویر را هرگز فراموش نمیكنم .زیرا برای
زدن گل ،بارها و بارها به هم پاس دادیم و آن گل ،پیروزی( )1-3مراكش
را سبب شد.
×××××
مراکش باالتر از سه قدرت اروپایی
مراكش باالتر از س��ه تیم اروپایی ،صدرنش��ین گروه خود شد و با صعود
به مرحله یك هش��تم نهایی جام جهانی ،افتخاری كس��ب كرد كه تا آن

زمان ،هیچ تیم آفریقایی بدان دست نیافته بود.
«آن روز خدا را شكر كردم از این كه در شادی مردم مراكش نقش داشتهام .ما پیروز شدیم ،اما
مهمترین اتفاقی كه رخ داد ،این بود كه تمام اعراب و بهخصوص مراكشیها به خیابانها آمده
و به جش��ن و پایكوبی پرداختند .پدر و مادرم میگفتند كه چنین چیزی را برای اولینبار در
عمرشان دیدهاند .برای نخستینبار مردم به خیابانها ریختند تا موفقیت تیم ملی كشورشان
را جش��ن بگیرند .فوتبالیستهای حرفهای نماینده كشور ،مردم و خانوادههای خود هستند
و زمانی كه كارش��ان را به خوبی انج��ام میدهند ،مردم از آنها حمای��ت میكنند .پس از آن
موفقیت ،مردم مراكش برای من و تیم ملی احترام زیادی قائل ش��دند و من به این خاطر خدا
را شكر میكنم».
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پیشکسوتی در خدمت کودکان
البته مراكش از مرحله دوم فراتر نرفت و با یك ضربه كاشته كه در واپسین دقایق بازی به ثمر
رسید1( ،ـ )0مغلوب آلمان شدند .با این كه مراكش دو بار دیگر در سالهای  1994و 1998
نیز به جام جهانی صعود كرد ،اما هیچگاه نتوانس��ت مثل مس��ابقات مكزیك بدرخشد .با این
حال ،مراكش استعدادهای فوتبالی زیادی دارد .عبدالكریم دربارة كودكانی كه امروز به آنها
تعلیم میدهد ،میگوید« :بچهها از محالت مجاور میآیند ،برخی از آنها نیز از طرف مدارس
خود ،معرفی میشوند 30 .درصد این كودكان یتیم هستند و نمیتوانند هزینه آمدن به این
جا را تأمین كنند .اما ما به آنها كمك میكنیم زیرا این كودكان نیز حق دارند كه فوتبال بازی
كنند .این امر ،مس��ئولیت ملی ما است .دوس��ت دارم همه كودكان ـ حتی آنها كه توان مالی
كافی ندارند ـ فوتبال بازی كنند .كودكان  5تا  17س��اله به این آكادمی میآیند و در ردههای
س�� ّنی مختلف بازی میكنند .هر رده س��نی مربی خ��ود را دارد و روی هم رفته ،این آكادمی
شرایط مناسبی دارد».
هیچ دلیلی وجود ندارد كه آینده فوتبال مراكش به اندازه گذشته فوتبال این كشور ،درخشان
نباشد .شاید جام جهانی روسیه ،ش��روعی مجدد باشد بر قدرت گیری مراکشی ها در سطح
جهانی..
55

شماره  - 2214سـال چـهل وهشتـم 20 -آذر 1396

