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و حریف اورتونی ش��د که ساوتهمپتون را شکس��ت داده بود .واتفورد به بزرگ ترین افتخار خود در تاریخ جام
حذفی رس��ید .حتی وقتی ارتش زرد در حضور  100هزار تماشاگر اس��تادیوم ومبلی با دو گل مقابل اورتون
شکست خورد ،باز هم کمتر کسی شاهکار تیلور را از یاد برد .رساندن تیمی دسته چهارمی طی کمتر از هفت
سال به فینال جام حذفی و البته نایب قهرمانی لیگ!
پایان کار در واتفورد
یک س��ال بعد واتفورد تیلور عنوان یازدهم لیگ را کسب کرد ،این بار با  14برد 13 ،مساوی و  15شکست.
در فصل  85-86هم واتفورد با  59امتیاز دوازدهم
شد و سرانجام در آخرین فصل حضور تیلور در این
تیم ،ارتش زرد به عنوان نهم لیگ دست یافت .تیم
کامال در باالترین س��طح فوتبال انگلستان جایگاه
خود را تثبیت کرده بود.
سقوط واتفورد بدون تیلور
در س��ال  1987تیلور راهی استون ویالیی شد
که به تازگی راهی دسته دوم شده بود .تیلور باز هم
به معجزات خود ادامه داد .او در پایان فصل 87-88
اس��تون ویال را پس از میلوال نایب قهرمان دس��ته
دوم کرد و این تیم به دس��ته اول بازگش��ت .این در
حالی بود که در همان فصل واتفورد بدون تیلور به
شدت سقوط کرد و در جدول  21تیمی لیگ یک،
بیستم شد!
از استون ویال تا صندلی بابی رابسون
استون ویال در اولین فصل حضور مجدد در لیگ
یک ،به عنوان هفدهم بس��نده کرد و آخرین تیمی
بود که بقای خود را در لیگ جش��ن گرفت .اما طی
یک س��ال بعد تیلور همه چیز را متحول کرده بود.
استون ویال مدعی قهرمانی ش��ده بود و با  21برد و
تنها  10شکست در  38بازی صاحب  70امتیاز شد
تا پس از لیورپول نایب قهرمان لیگ شود .در پایان
فصل او جانشین بابی رابسون شد؛ مردی که انگلیس را به مقام چهارم جام جهانی  1990رسانده بود.
مرد ناکامی با تنها سه شکست
اما هم��ه چیز با مربیگری تیم ملی دگرگون ش��د به طوری که برای نس��ل امروز فوتب��ال انگلیس ،تیلور
مجسمه ناکامی اس��ت و برای پیرهای این فوتبال ،نماد شگفتیس��ازی .گراهام تیلور تا قبل از شنیده شدن

مرگش در  72س��الگی به دلیل حمله قلبی با این ش��عار هواداران به یاد آورده میشد :وقتی هلندیها شوت
زدند ،کجا بودی؟! این ش��عار خطاب به دیوید س��یمن ،دروازهبان ش��ماره یک ش��ده به دست تیلور پس از
اش��تباهش در بازی مقدماتی جامجهانی  1994مقابل هلند س��ر داده ش��د؛ همان رقابتهایی که انگلیس
از پ��س غلبه بر ن��روژ هم برنیامد و تی��م پس از ح��ذف از مرحله گروهی ی��ورو  ،92حتی از حض��ور در جام
جهان��ی  1994هم بازماند .انگلیس در مقدماتی یورو باالتر از ایرلند ،لهس��تان و ترکیه و با  3برد و  3تس��اوی
صدرنشین شد و در مرحله نهایی هم تنها یک باخت( )2-1مقابل سوئد میزبان داشت .اما همین باخت سبب
حذف یاران تیلور ش��د .در مقدماتی جام جهانی هم
انگلی��س تیلور در خانه شکس��ت ناپذیر ب��ود اما دو
شکس��ت( )2-0مقابل هلند و نروژ به داس��تان تیم
تیلور خاتمه داد...
معجزه نیمه کاره...
ولورهمپت��ون ،واتفورد و اس��تون ویال تیمهای
بع��دی تیلور بودند .او باز هم در واتفورد معجزه کرد.
در سال  98تیم را قهرمان دسته دوم کرد که با شکل
گیری لیگ برتر ،سومین سطح فوتبال جزیره شده
بود .در فصل  98-99تیم با برتری در دیدار پلی آف
راهی لیگ برتر ش��د و هواداران واتفورد باز هم به یاد
ش��اهکار دهه  80تیلور افتادند .اما این بار خبری از
معجزه نبود..
دیگر کس��ی به یاد نم��یآورد ک��ه او را به خاطر
س��وق دادن واتفورد از دس��ته چهارم به دسته اول
و نای��ب قهرمان��ی جام حذف��ی یک مرب��ی نوگرا و
س��اختار ش��کن در دهه  80مینامیدند .تیلور هیچ
وقت مثل برایان کالف فقید خوش��مزگی رسانهای
نداش��ت ،برخالف فرگوس��ن از اتوریته ایجاد نظم
در تیم��ش بیبهره ب��ود و از طرفی باش��گاهی مثل
آرسنال هم نبود که به او و باختهایش اعتماد کند.
تیلور در روزه��ای مربیگری تری ونبلز و گلن هادل
(جانش��ینان بعدیاش) چندان خریدار نداش��ت ،آمار تعداد بازیه��ای او به عنوان مرب��ی در لیگ برتر در
زم��ره باالترینها در تاریخ این رقابتهاس��ت اما حاال همان ط��ور که واتفورد درخش��انش در پس انگلیس
فاجعهاش از یادها رفت ،کس��ی سراغ تعداد بازیهایش نمیرود .یک روز بارانی ،خاطره هزاران روز آفتابی را
میزداید....
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