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یادداشت

سایه روشن  ٢٤چهره ویژه فوتبال جهان در سال کهنه به انتخاب «آفتاب»

ژانویه نجیب ترین ماه هاست!

جی جی بوفون؛اشک هایش!

زیباییاش کوهس��تانی اس��ت ک��ه از دور
هم دیده میس��ود.قفس ب��ان تاریخی که
با اش��ک هایش در تلخ ترین روز آتزوری
جهان را گریاند.گرانقیمت ترین سنگربان
تاریخ اس��کودوتو حتی اگر در جام جهانی
غای��ب باش��د،باز هم قصهاش تا همیش��ه
بر س��ر زبانها خواه��د بود.قصری از طال
با خش��تهایی از نقره الیق اوس��ت.الیق
سرانگشتان چسبناکش.ویوا جی جی.ویوا!

لواندوفسکی؛جبروتبمبافکن!

در حالیکه روی صندلی لهستانی لم داده
بود و انتظار معش��وقهاش آنا را میکشید
زبان به رجزخوانی باز کرد و از فتح الفتوح
اهالی ورش��و در جش��نواره ساقها سخن
گفت.بمب افکن بوندس لیگا که محالها
را ب��اور ندارد ،از حاال به قرارهای خود پای
درختان بلوط در س��رزمین سردس��یری
میاندیش��د.چلچراغ اردوی لهس��تان که
نش��انی قلبش را به گل هایش داده است
با جبروت تم��ام ،روزگار وصل را به خاطر
میآورد و با ایام فصل و فراغت غریبه است.

پیتر چک؛مردی با کاله ایمنی!

س��راغش را از مهاجمان باید گرفت،وقتی
در زی��ر آتش��بارها قد خ��م نمیکند و با
کلین شیتهای اعجاب آور دشمنان قسم
خوردهاش را انگش��ت به دهان میگذارد.
او در  ٣٥س��الگی آنقدر آبدیده اس��ت که
با چشمان بس��ته راههای نفوذ را ببندد و
فورواردهای مغرور را سرگردان کند.پیتر با
جامه سنگربانی آرسنال سالی به یادماندنی
را س��پری کرد.امضای آسمانخراش ١٩٢
س��انتی زیر تمام برگهها هست.آش��نای
دیروز،هنوز غریبه فردا نشده است.

آفتاب یزد -امید مافی  :فرمان راحت باش به شوالیههای مخمل
س�بز و صدای پای ژانویه مجال مناس�بی است تا سیاهه اعمال
اهالی توپ گرد در جهان پرهیاهوی فوتبال را زیر ذره بین ببریم
و در حیاط خلوت کریسمس روزهای کهنه تقویم میالدی را ورق
بزنیم .انتخاب  ٢٤چهره از میان انبوه مردانی که  ٢٠١٦را به سال

کارلوس کی روش؛ خیز بلند جنتلمن!

دس��تیار فرگ��ی کبیر در م��ن یونایتد حاال ب��رای چهارمی��ن بار طعم
ج��ام جهانی را میچش��د و ب��ا زره یک فرمانده به نبرد ب��ا گالدیاتورها
تن میده��د .او ن��ام ایران را
بهعنوان اولی��ن تیم راه یافته
به جام جهان نما روی زبانها
انداخت .جنتلم��ن این روزها
از م��ات ک��ردن پرتغالیها و
اس��پانیاییها در شطرنجهای
مرم��وز س��ن پترزب��ورگ و
کازان س��خن میگوید.مغ��ز
پرتغال��ی نیمکت یوزها میتواند خوابهای نق��رهای یک ملت را در روز
واقع��ه تعبیر کند.خوش��بختی در حوالی ش��انه های��ش وول میخورد.
نگاه کنید.
آرین روبن؛پالس شوم با گلوی خشک!

وینگر چپ پا در سمت راست کارزار ،زیباترین
نمایشها را ارائه داد اما چه س��ود که اللههای
وحش��ی،مردار آرزوهای خ��ود را پس از دوئل
با مردان یخ��ی از روی چمن جمع میکردند.
مهره مار بایرن ،جام جهانی را از دست داد و با
خشکیگلویش
پالسهای وداع
ب��ا تی��م ملی
را ب��ه گ��وش
اهال��ی ژورنال
رساند.این اما چیزی از شایستگی ستارهای که
محال است کالغها را به خوابهای فوتبالیاش
راه دهد کم نخواه��د کرد.جام جهانی بدون او
چه طعم گسی خواهد داد.مثل چشیدن طعم
خرمالو در امتداد پاییز.باور کن.
کریس رونالدو؛تکثیر روح پدر!

روزی که پدر از ش��ر بیماری العالج خالص
شد و روی دستهای پسر جان داد،کاتولیک
دوآتش��ه قس��م خورد که تم��ام رکوردها را
بشکند و روح پدر را در بهشت شاد کند .او در
گذر زمان به خواستهاش رسید و آنقدر بارید
که رنگ شب را از خانهاش شست.حاال آن باال
ایس��تاده.باالتر از هر ستاره دیگری.این یعنی
تکثیر ی��اد پدر روی خاک.بادبان��ت را بیفراز
کریس...ژانویه دلرباترین ماه دنیاس��ت.الیوت
برای تو آن شعر جاودانه را گفته انگار.

خروش و طغیان خود بدل کردند ،کار سادهای نبود ،اما کمی تامل
و کمی وس�واس و کمی چای این قاب عکسهای زرین را پیش
رویمان قرار داد .وقتی تا این لحظه از برف خبری نیست و حوصله
کاجها سر رفته است ،البد باید به وقت مرور این سطرها ،نگران
گنجشکها ،بلوطها و نارنجها باشیم .تا نظر شما چه باشد!؟
لئو مسی؛یکی مثل هیچ کس!

لئوی افس��انهای آنق��در توپ ط�لا در ویترین خان��هاش دارد که به هیچ
ی��ک از توپها و تندیسهای کریس رونالدو حس��ادت نکند.نور مش��بک
کاتاالنه��ا که در کس��ری از
ثانیه میتوان��د از هر خاکریز
بلندی رد ش��ود،به حتم الیق
عنوان بهترین تکاور دنیاست.
همی��ن ک��ه در زادگاه��ش
روزاریو،کودکان زودتر از الفبا
ن��ام او را از ب��ر میکنند برای
خجستگی روحش کافی است.
لئو،لئو،لئوی اسطوره در عصر قحطی اسطورههای مستطیل یشمی.اجازه
دهید در همین لحظه بنفش به احترامش کاله از سر برداریم و برای تمام
گل هایش هورا بکشیم.جای دوری نمیرود!

سرخیو راموس؛صخره سترگ!

پیالر بانویش،وقتی فنجان قهوه را کنار دست
شویش میگذارد در چش��مهای مردی غرقه
میشود که در حریم خانه راوی حجم عاطفه
است.راموس  ٣١ساله اما در میدان سیم خاردار
نفوذناپذیری است که سمج ترین شکارچیان
را به زانو زدن مجبور میکند.صخره س��ترگ
مادرید با آنکه دلش گوش��ه آسمان سویل جا
مانده،اما خودش اینجاست.در پایتخت فوتبال
دنیا،فارغ از هجوم گلزنان و رهزنان و رهگذران.
او سال شکوهمندی را به آخر رساند.

الیویه ژیرو؛به خاطر یک مشت پوند!

پس��ر بزرگ��راه ش��امبری در آن س��وی
پاریس،وقتی ب��ا دوازده میلی��ون پوند راهی
آرس��نال شد،بس��یاری تصور مردند موس��یو
ونگر با فنجان قهوه و مونتانای دود ش��دهاش
در غروب هایبوری قمار کرده اس��ت.اما ژیرو
با رخت سرخ شور و ش��ادی و شبنم را برای
هولیگانها به ارمغان آورد.او آنقدر گل زد که
به شکل چشماندازی از یک الله واژگون بدل
شد.در انتهای عصرهای مالل انگیز لندن که
بوی خر در چمن میدادند احتماال!

هکتور کوپر؛فریاد در صحرای سینا!

ناکام ازلی فینالهای اروپا که بارها در حسرت
لمس جام ماند و در عبور مکرر از خیال سرنوشت
را لعنت کرد،این روزها به قهرمان صحرای سینا
تبدیل ش��ده اس��ت.او با مصر به جام جهانی
رسیده و میخواهد به تمام شوربختیهای عمر
خ��ود پایان دهد
و ش��صت س��ال
ت��راژدی را نقطه
بگذارد و از س��ر
خط شروع کند.
از ن��گاه بزرگان فوتبال او میتواند مربی س��ال
ته گرفته باشد.رهبر آنارشیست آماده است تا
در کرانههای گمگشتگی ،سراغ ماه را بگیرد و
با عربها انعکاس زنگها را به تماشا بنشیند.
منتظر دستپخت سینیور باشید.
گواردیوال؛از پشت عینک پپ!

فات��ح ال کالس��یکوهای جهنم��ی و قات��ل
کهکش��انی ها،ح��اال در جامه رهب��ری "من
سیتی" جزیره را روی سرش گرفته و حریفان
نامدار را با آذرخش نقش��ه هایش میسوزاند.
سیتی با پپ به پژواک تمام ساعتهای بیدار
بدل شده است.فرمانده آوانگارد خوب میداند
چطور باید زیر ش�لاق باران جزیره بر خزهها
بش��کفد و مدعیان را در مرداب نیس��تی رها
کند.به نامه اعمال او در توفان جنوب منچستر
خوب بنگرید.

ادن هازارد؛به دنبال سرنوشت!

هفده س��ال بیشتر نداش��ت که درهای تیم
ملی وارد شد و در بزرگترین نبردها یک تنه
پیروزی را به آغوش س��رخهای بلژیک هدیه
داد .حاال که او در چلسی به اوج تبلور رسیده
و خوابهای بلورین ثروتمندان جزیره را تعبیر
کرده است،البد میتواند به چشمان مام میهن
پناه برد و در گرماگرم بزرگترین کارناوال سال
همایسعادترارویشانههایبلژیکبنشاند.
برای بروکسل بال گشایی ادن در افق پیش رو
مهم است.آنقدر مهم که زیر فشار این اعتراف
صادقانهکاغذروزنامههامچالهمیشود.

ابراهیموویچ؛سمفونیزالتان!

هلنا سگر بانویش،از او بهعنوان رفیع ترین
کوه دنیا یاد میکند.سوئدی جان سختی
که ثابت کرده در میان صدای آهن و بوی
گن��د کک هم میتوان��د ماموریت خود را
به اتمام برس��اند.در فص��ل نکبتی یونایتد
او مرهم زخمهای ناس��ور دوآتش��ههایی
اس��ت که در عصرهای طاقت س��وز مویه
کنان اولترافورد را ت��رک میکنند.زالتان
در آس��تانه چلچلی،از سکوت دهشتناک
میانس��الی هراس��ی ن��دارد و ی��ک تن��ه
قاصدکهای بیخبر را مسرور میکند.

ایوان راکیتیچ؛از برن تا زاگرب!

سالح اتمی بارسا با س��وپرگل هایش باز
هم نیوکمپ را در سرمستی و سرخوشی
غرقه کرد .تفنگدار  ٢٩س��اله متولد برن
س��وییس ک��ه زی��ر درفش کرواس��ی به
عبور از س��یبری میاندیشد.مردی شیدا
بان��و و بچههایش با ای��ن خالکوبی جدید
روی بازوی چپ :خانواده متحد شکس��ت
نخواه��د خورد! ب��راوو کاپیتان.برگها به
عشق تو میریزند...

اینیستا؛طفلمعصوم!

گرگ باران دیده مادریدی در آستانه فصلی
س��رد  ٣٤س��اله ش��د تا بوی خداحافظی
مشامش را پر کند.با این همه طفل معصوم
و متواضع هنوز بیبدیل است و با ١٣٢پاس
گل برای بارس��ا در صدر پل��ی میکرهای
اللی��گا جاخوش کرده اس��ت ٢٠١٦.برای
آندرسن س��الی پر از اتفاقات شیرین بود.
او در پاییز عمر بازیگری اش،به تابس��تان
پرتاب ش��ده است.آندلس��ی مردی چنین
باصالبت نتوان یافت.قبول دارید که!

مانوئل نویر؛عصا را رها کن!

قفس بان بیبدیل فاز جدیدی از تمرینات
ریکاوری خود را شروع کرده و عصا را کنار
گذاش��ته است.این یعنی آش��یانه بان ٣١
س��اله میتواند در ج��ام جهانی به عصای
دست یواخیم لوو بدل شود.خروج از سیاره
مصدومیت در واپسین روزهای سال کهنه
ش��ادی را به اردوگاه مانشافت بازگرداند.با
او سنگرها به سادگی ش��عله ور نخواهند
شد.بسته نگه داشتن قلعه آلمانها در روز
مبادا کاری اس��ت که تنها از عهده مانوی
بیحاشیه بر میآید.

نیمار؛پستچی سه بار در نمیزند!
آنتوان گریزمان؛به شلوغی خروس!

دوبلور نقش س��وپرمن در نس��خه فرانسوی
"لگوبت من" با جامه اتلتیکو س��ایه کابوسها
را بر پرچین دل حریفان انداخت تا در س��ال
هاش��ور خورده به یک��ی از پولکهای رنگی
اللیگا بدل ش��ود.آقای گل ی��ورو  ٢٠١٦حاال
آماده میش��ود ت��ا در جام جهان��ی با تابش
پایدار خود خروسها را بیفراغ و تمنا وادار به
خواندن کند.او میتواند بینیاز از هر کرانهای
روس��یه را به جایی برای بال گش��ایی خود و
یارانش بدل کند.خدا را چه دیدید!

تونی کروس؛سوگلی کیکر!

مردی ک��ه یک تنه کمربند س��فید ژرمنها
را س��فت میکند،روزهای شکوهمندی را در
س��انتیاگوبرنابئو میگذراند.پسر  ٢٧ساله آن
سوی راین که چهار سال پیش در ساحل ریو
یک تنه مانش��افت را قهرمان کرد برای تکرار
افتخار در مسکو خیز برداشته است.مردی که
بارها ویترین کیکر را آذین بس��ته میتواند به
برگ برنده چش��م آبیها در سرزمین تزارها
بدل گردد.بی تعارف.

زیدان؛ابدیت کنار ایفل!

سیاهه زیزوی دوس��ت داشتنی که در جامه
بازیکن،کم��ک مرب��ی و س��رمربی اروپ��ا را
فتح کرده را هیچ س��لبریتی مغ��روری ندارد.
پرافتخارترین مرد مراتع س��بز که اس��تپها،
دریبله��ا و اورلپ هایش هن��وز از خاطرهها
پاک نشده،کریسمس را کنار ایفل میگذراند
و خاط��رات کودکیاش را مرور میکند.وقتی
او با رئال به همه چیز رس��یده،پس شایسته
حضور در جمع غولهایی است که به ابدیت
کوتاه نمیاندیشند.

فیلیپ الم؛ بدرود نهنگ باواریا!

بیستم می تلخ ترین روز دنیا شد،وقتی فیلیپ
در شمال مونیخ چهار گوشه زمین را بوسید و با
چشمانیکامالشبنمیعشقشرادرمخملسبز
جا گذاشت و رفت.برای همیشه رفت.عمود خیمه
بایرنکهحتیدربرابرپیشنهاداغواکنندهبارساکم
نیاورد و به پیراهن مونیخیها وفادار ماند ،به پاس
تعصب قابل ستایش��ش شایسته حضور در این
فهرست است.حتی اگر در روزهای انزوا دردش را
تنها شمعی رو به باد بفهمد.حتی اگر هیچ چراغی
در باواریا به یاد طنازیاش روشن نباشد.

ژرژ وه آ؛پرزیدنت پاپتی ها!

ستارهای که  ٢٢سال پیش با پیراهن میالن
مرد سال فوتبال جهان شد و برای قاره سیاه
آبرو خرید ،حاال ردای ریاس��ت جمهوری را
ب��ر تن خود پرو میکن��د.او که روزگاری در
چمنزار به غمها پایان میداد،اینک فرش��ته
نجات ملتی ش��ده اس��ت که فرزند خود را
روی دوشه��ا تا کاخ محق��ر رئیسجمهور
بردند.پیروزی او بر دیپلماتها یعنی فوتبال
فرات��ر از آرزوهاس��ت.مواظب خ��ودت باش
پرزیدنت نجیب!

آنتونیوکونته؛بدرقههرگز!

روزی ک��ه نیمکت نفرین ش��ده الجوردیهای
اروپا را به مقصد جزیره ترک کرد،بسیاری تصور
میکردند در کنار تایمز آغوشها برای بدرقهاش
گشوده خواهند شد،اما فرمانده با اتوریته خاص
خ��ودش چلس��ی را به قله فرس��تاد و بر چکاد
رستگاری س��رود مردی که تربت ش��ادی را بر
پیش��انی خود نشانده و س��ر از ابرهای ناشناس
درآورده را خواند.م��رد  ٤٨س��اله و ای��ن هم��ه
خوشبختی؟تقویمهاهمبهاوحسادتمیکنند.

یار غار لئو در نیوکمپ و دردانه کاتاالنها
به ضرب چرک کف دس��ت به پاریس آمد
و  ٢٢٢میلیون یورو در حسابش خواباند تا
گران ترین مروارید تاریخ لقب بگیرد و باور
کند که پس��تچیها سه بار در نمیزنند و
ش��انس هر روز پشت درهای خانه نیست.
پسر مفلس پس کوچههای ریو که با بارسا
به فتح سه گانه اروپا دل خوش کرد با این
همه پول چند ت��ا تیله و خروس قندی و
نان خامهای میتواند بخرد؟یکی در ازدحام
بهت جواب دهد لطفا.

محمد صالح؛فرعون بندر!

آنفیلد در پوس��ت خ��ود نمیگنجد وقتی
مصری ی��ک دنده کار حریفان را یکس��ره
میکند و از هر توپ باد آوردهای یک سوپر
گل میس��ازد.او را میت��وان بهترین انتقال
تاریخ لیورپول لقب داد.پس��ر  ٢٥س��اله در
روزهای بارانی بندر،با ش��اه کلید خود تمام
قفلها را باز میکند تا سرخهای بریتانیا سر
به آسمان بسایند.تردید نکنید که او در جام
جهانی خواب را از چشمانتان خواهد ربود.
بیدار ماندن تا شغال خوان به عشق پروازهای
بلند فرعون در خاک روسیه عالمی دارد.

در حسرت برف

روی درخت کاج...
امید مافی

چق��در کوالک در آنها بود و عبورش��ان از نود
دقیقههای پردله��ره و مچاله چقدر خوابها را
آشفته کرد و کابوسها را شرمنده باد...
س��ال کهنه که به آخر رسید و پاپا نوئل سر از
دودکشها درآورد ،مجالی برای نفس کشیدن
سلبریتیهایی فراهم شد که یک سال تمام،عطر
زرد داودیها را به مش��ام حریفان رساندند و به
پیام آور شادی و دلخوشی بدل شدند.همانها
که سهم خود را از فوتبال به چشمان خیس و
جانهای ماسیده در تنها بخشیدند.
اما ای��ن روزهای آرام و خال��ی از اضطراب زود
میگذرد و دوباره روز از نو،روزی از نو...
فوتبال همان زندگی است.آکنده از غم و شادی
و حسرت و بش��ارت و دلمردگی و جنون.پس
این جماعت فارغ از رنگ چشمها و خوبی ژنها
گریزی ندارند جز آنکه دوباره شال و کاله کنند
و در طرفه العینی چشمخانهها را پر کنند و البته
در پهندشت مخمل سبز به سیم آخر بزنند.
انتخاب  ٢٤چهره ویژه برای گروه ورزش آفتاب،
سخت ترین کار دنیا بود.از میان آن همه چهره
که در یخبندان آرزوه��ا اجاقها را افروختند تا
س��کوها در چهار گوشه جهان ،سرما را فراموش
کنند و به نظاره عشق در کنار خط طولی یا عمق
دفاع یا در خط آتش بنشینند.با این همه وقتی
کریسمس از راه رسیده و ابرهای رقیق کاجها را
آذین بستهاند،البد میتوان به چیزهای خوب فکر
کرد و منفک از قطار زمان،فراخنای جهان را در
پهنای صورت این  ٢٤ستاره یا سیاره پیدا کرد.
وقتی سطرهای غریب این صفحه را میخوانید
و تندیسه��ا و زرش��کهای م��ا را در ویترین
ابراسطورههای مستطیل یشمی نظاره میکنید،
یادتان نرود شاخههای خشک کاغذ دیواری را به
زمستانتان سنجاق کنید.دنیا به همین دو روز
خوش است،وگرنه اکران توپچیها نیز نمیتواند
مانع سرد شدن چای روی میز شلوغ تحریریه
شود.زندگی ادامه دارد و...تو نیستی که در این
باران از راه برس��ی و مرا به جای چتر با خودت
به خیابان ببری.تو نیستی تا تقدیر مرا ،ته این
فنجان قهوه پیدا کنی!
می دانم
دنیا دو روز اولش سخت است
یک روز
بی تو به سر میشود
روز دیگر
با تو به غروب میرسد...

وی -آی -پی

تندیس افتخار و لوح ویژه تقدیم میشود
به دیه گو آرماندو مارادونا

قهرمانازلی
تلویزیونهایالمپی!

آفتاب یزد-هیوا یادگاری:
انگار ن��ه انگار گ��رد پیری بر
چهرهاش نشس��ته و روزگار
عوض ش��ده است .تماشای
دیه گو با آن هیبت جدید
در جشن پایان سال فیفا،
تمام آن خاط��رات زیبای
س��احر را در ذهنم��ان زنده کرد.
از دست خدا تا پایان لعنتیاش روی
ماسههایآمریکایالتین.
فوتبال بدون او مفت گران است.پس باید از
راهی که باد عالمت هایش را برده است برگردد.
باید دوباره دس��ت خدا را در سکانسی مه آلود
نشانمان دهد.همین که هنوز زنده است برایمان
کافی است.برای او همه چیز از انتها شروع شده
اس��ت.رد درد را بگیرید و به رد پایش برس��ید.
ب��ه رد پای س��احر میدانها از عهد الس��ت تا
همیشهتاریخ...
بی هیچ تعارفی نه مس��ی و نه کریس رونالدو
نمیتوانند جای مردی را بگیرند که ٣١س��ال
پی��ش در مکزیکوس��یتی ،بیآنک��ه خ��واب
س��نجاقکها را ب��ه ه��م بریزد از کنار س��یم
خاردارهای بلند س��ه ش��یرها گذشت و پیتر
شیلتون را نیز جا گذاشت تا در نبرد سیاسی-
ورزشی قرن چنان انگلستان را نقره داغ کند که
مارگارت تاچر از آن سوی جعبه جادو به لکنت
بیفتد و از دست ساحر آرژانتینی پت پت کند.
همو که در جام جهانی  ١٩٩٠تک و تنها آلبی
سلس��ته را تا فینال برد و روی یک دس��تمال
کوچ��ک دنیا را دریبل زد و به تبختر و تفرعن
چش��م آبیهای کن��ار راین پایان داد.س�لاح
ویرانگری که با پیراهن ناپولی،کالچو را تحقیر
کرد و پرچم خ��وش رنگ ناپل را بر بلندترین
قلهها افراشت تا برلوسکونی معروف،زیر فالش
دوربینه��ا اعت��راف کند حاضر اس��ت میالن
پرستارهاش را فقط با دیه گو تاخت بزند.
زمان گذاش��ته و نسل پاس��تیل و اینستاگرام
ش��اید جای خالی او را در جای جای زمین به
ی��اد نیاورد.اما برای نس��ل ما که گل کوچک و
توپ پالستیکی و بستنی قیفی حکم اتوپیا را
داشت،مارادونا یعنی همه دنیا.یعنی یک کاسه
آفتابگردان ب��ه خاطر پخش مرده نمایشهای
پس��ر بوینس آی��رس از تلویزیونهای المپی
بیخاصی��ت .حاال تماش��ای قد و ب��االی او در
اوان پیری میتواند برایمان لبریز از نوس��تالژی
و خاطرات زعفرانی باش��د.حتی اگر با آن شکم
فربه و آن چش��مان کم سو شباهت زیادی به
ببر غران س��الهای وبا نداش��ته باش��د،باز هم
ستایشش میکنیم و تندیس ویژه و لوح افتخار
این غم آشیان را به لطف یک عمر فعالیت ناب
هنری،ورزشی دو دستی تقدیمش میکنیم.
راس��تی راس��تی چقدر عالم ناتمام ماند،وقتی
دیه گو با چشمانی خیس کفشها را آویخت و
همچون تیهویی غمگین در میان جماعت شیدا
تمام کرد.قهرمانان دوبار میمیرند برادر!

