
جوان پهلوان

در قــرآن كريــم، ســوره الّشــرح، آيــه 6 آمــده اســت: »ان مــع العســر یســرا«؛ یعنــی: » بــا هــر ســختی آســانی 

اســت«. خداونــد نمی گویــد کــه بعــد از پایــان هــر ســختی، دورۀ راحتــی فرامی رســد. بلکــه می فرمایــد همــراه 

بــا هــر ســختی، آســانی وجــود دارد. ایــن جملــه را شــاید انســان های بــی اراده و کســانی کــه بعــد از شکســت، 

ـران و پســران بــااراده آن را به خوبــی می فهمنــد و در  به ســرعت ناامیــد می شــوند، درک نکننــد. امــا دخـت

زندگــی خــود از آن اســتفاده می کننــد. بــرای ایــن انســان ها تفاوتــی نــدارد کــه ســیل بیایــد، زلزلــه شــود، یــا 

جنــگ نابــودی بــه بــار آورد. ایــن اتفاقــات، انگیــزۀ آن هــا را بــرای رســیدن بــه هــدف نــه تنهــا کــم نمی کنــد، 

بلکــه بیشــتر و بیشــتر می کنــد.
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پس از فاجعــــه هاى بزرگ 
مجارستان، انتقام از حملۀ شوروي سابق در داخل آب

ســال 1956 ميالدي ســالی دردناک برای ملت مجارســتان بود. » ایمره ناگی« در مجارســتان 
انقــالب کــرده بــود تــا ایــن کشــور از ســلطۀ شــوروی، ابرقــدرت ســابق نجــات پیدا کنــد. اما نتیجۀ 

این انقالب، حملۀ تانک های شــوروي ســابق به بوداپســت پایتخت مجارســتان و ســرکوب مردم انقالبی بود. 
تنهــا چنــد هفتــه بعــد، مجارهــا بایــد راهــی شــهر ملبــورن در اســترالیا می شــدند تــا در بازی هــای المپیــک بــه میــدان 

برونــد. بــرای کشــوری کــه چهــار ســال قبــل از آن، شــانزده طــال در المپیــک کســب کــرده بــود، روحیــه ای باقی نمانــده بود. 
امــا بازیکنــان واترپلــوی مجارســتان خــود را نماینــدۀ انقــالب مجارســتان می دانســتند. وقتــی آن هــا در نیمه نهایــیِ المپیــک در 

برابر شــوروی ســابق قرار گرفتند، فرصتی مناســب پیدا کرده بودند تا انتقام كودتا را در اســتخر بگیرند! آنان مصمم تر از همیشــه 

وارد اســتخر شــدند و چهــار گل بــه حریــف زدنــد. مســابقۀ دو تیــم درگیری هــای زیــادی داشــت و حتــی اَبــروی »ارویــن ژادور« بازیکــن 

مجــار بــر اثــر مشــت یکــی از بازيكنــان شــوروي شــکافت؛ امــا بــرد مجارســتان، آن هــا را بــه فینــال و قهرمانــی المپیــک رســاند. پــس از 

شــرف مجــازات و اعــدام بودند.قهرمانــی، بازیکنــان در حالــی ســرود ملــی مجارســتان را می خواندنــد کــه خانواده هــای برخــی از آن هــا به دلیــل حضــور در انقــالب، در 

 عراق، درخشش در المپیک بعد از حملۀ آمریکا

ســال 1382 شمســی تــازه شــروع شــده بــود کــه خبــر رســید جــورج بــوش رئیس جمهــور 

ایــاالت متحــدۀ آمریــکا فرمــان حملــۀ ایــن کشــور بــه قصــد تســلط بــر نفــت عــراق را صــادر 

کــرده اســت. کمــی بعــد نیروهــای مختلفــی از کشــورهای گوناگون به عراق حمله کردنــد و در مدتی 

کوتــاه، دوران قــدرت صــدام در عــراق بــه پایــان رســید. در آن روزهــا عــراق صحنــۀ خون ریــزی و 

کشت وکشــتار بــود و روزی نبــود کــه خبــر کشته شــدن تعــداد زیــادی از مــردم بــه گــوش نرســد. 

تیــم فوتبــال زیــر 23 ســال عــراق در چنیــن وضعیتــی خــود را بــرای مســابقات مقدماتــی المپیک 

آمــاده کــرد و عجیــب بــود کــه در مســیر بازی هــای مقدماتــی، موفــق شــد به المپیــک 2004 آتن 

)یونان( صعود کند. چند ماه بعد و در تابســتان 1383، المپیک در حالی آغاز شــد که کســی 

انتظــاری از کشــور جنــگ زدۀ عــراق نداشــت؛ امــا جوانــان عراقــی، حــاال برای شــادی مــردم خود، 

انگیزه هــای دوچندانــی داشــتند. بردهــای پی درپــی آنــان در المپیــک، آن هــا را بــه محبوب ترین 

تیــم بازی هــا تبدیــل کــرد. زیــرا تمــام مــردم جهــان از دشــواری های آنــان آگاه بودنــد. ســرانجام 

عــراق بعــد از آرژانتیــن، پاراگوئــه و ایتالیــا عنــوان چهــارم المپیــک را از آن خود کــرد و مردم عراق 

بــا تــالش جوانــان خــود، مدتــی مشــکالت جنــگ را فرامــوش کردنــد.

مهدی زارعي
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پرو، زلزله قبل از جام جهانی

وقتــی پــرو موفــق شــد بعــد از چهــل ســال بــه جــام جهانــی فوتبال صعود کند، کســی انتظــاری از این تیم تــازه وارد 

در مســابقات نداشــت. امــا در همــان روز نخســت مســابقات جــام جهانــی 1970، تماشــاگران متوجــه شــدند کــه 

پرویی هــا بــا بازوبندهــای مشــکی وارد زمیــن مســابقه شــده اند. زلزلــۀ مرگ بــاری در کشــور پــرو اتفــاق افتــاده بــود و هــزاران 

نفــر را از بیــن بــرده بــود. حــاال بازیکنــان پــرو، نماینــدۀ مــردم فقیــری بودنــد کــه زلزلــه بــه آنــان رحــم نکــرده بــود. ایــن بازیکنان با 

بازی هــای درخشــان خــود، پــرو را بــه جمــع هشــت تیــم برتــر جهــان رســاندند و تنهــا در ایــن مرحلــه، مغلــوب برزیــل، قهرمــان 

مســابقات شــدند. پرویی هــا پــس از ایــن مســابقات، هرگــز نتوانســتند نتایــج خــود در آن رقابت هــا را تکــرار کننــد.

شیلی، اتحاد پس از ویرانی
مــردم شــیلی هیــچ گاه مثــل مســابقات فوتبــال 1962 بــا هــم متحــد نشــده بودنــد. قــرار 

بــود آن هــا میزبــان جــام جهانــی فوتبــال باشــند، امــا قبــل از مســابقات، هولناک تریــن 

زلزلــۀ تاریــخ ایــن کشــور اتفــاق افتــاد و هــزاران نفــر را قربانــی ـکـرد. خســارت های واردشــده 

آن چنــان زیــاد بــود کــه  برخــی کشــورها پیشــنهاد دادنــد میزبانــی بازی هــا از شــیلی گرفتــه شــود. 

امــا ایــن صحبت هــا، انگیــزۀ مــردم و بازیکنــان شــیلی را بــرای درخشــش در مســابقات بیشــتر 

کــرد. آنــان حتــی آمــاده بودنــد تــا انتقــام روزنامه نگار هــای ایتالیایــی را که می خواســتند میزبانی 

از شــیلی گرفته شــود، در زمین از بازیکنان ایتالیا بگیرند. تماشــاگران هم در طول نود دقیقه 

از تمــام ابزارهــا و ســالح های ممکــن بــرای تضعیــف ایتالیــا اســتفاده کردنــد. شــیلی ســرانجام 

دو_هیــچ ايتاليــا را شكســت داد و بــا درخشــش در ایــن جــام، عنــوان ســوم بازی هــا را از آن خــود 

جــدی محســوب شــود.کــرد. ایــن نتیجــه، نشــان داد کــه بالیــای طبیعــی نمی توانــد در برابــر اتحــاد مــردم شــیلی، مانعی 

آلمان، معجزۀ برن بعد از نابودی در جنگ جهانی دوم

آلمــان در جنــگ جهانــی دوم شکســت خــورده بــود و همه چیــز خــود را از دســت داده 

بــود. امــا مــردم ایــن کشــور از فــردای جنــگ، تــالش شــبانه روزی خــود را آغــاز کردنــد. 

مــرد و زن، روزانــه شــانزده ســاعت کار کردنــد و چنیــن شــد کــه ایــن کشــور تنهــا نــه ســال بعد از شکســت 

و نابــودی در جنــگ جهانــی، بــه بزرگ تریــن اقتصــاد اروپــا تبدیــل شــد. تيــم فوتبــال آلمــان در ایــن وضعیــت 

راهــی جــام جهانــی 1954 در ســوئیس شــد و وقتــی در روز دوم بازی هــا، ســه _هشــت بــه تیــم قدرتمنــد 

مجارســتان باخــت، همــه مطمئــن شــدند کــه آلمــان، یکــی از تیم هــای ضعیــف مســابقات اســت. امــا آلمان هــا 

روزبــه روز بهتــر شــدند و ســرانجام در فینــال، یــک بــار دیگــر بــا مجارهــای شکســت ناپذیر دیــدار کردنــد. تنهــا در هشــت 

دقیقــۀ نخســت، مجارســتان دو گل بــه آلمــان زده بــود، امــا بــرای مردمــی کــه ویرانه هــای جنــگ را از بیــن بــرده بودنــد، 

بازگشــت در فوتبــال عجیــب نبــود. آلمــان ســرانجام ســه_دو برنــده شــد و جــام جهانــی را بــه خانــه آورد. » معجــزۀ بــرن« 

در میــدان فوتبــال، نمــادی بــود از معجــزۀ اراده ســازندگي و اقتصــادی و معجــزۀ تــالش مردمــی کــه بــا بدترین شکســت ها 

نیــز ناامیــد نشــدند، چــه در جنــگ و چــه در میــدان فوتبــال. 
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