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 آريا طاري

وقتی ایران سومین قهرمانی متوالی 
در جام ملت های آسیا را جشن گرفت، 
ژاپن چیزی به جز یــک تیم معمولی 
در فوتبال قاره نبود. سامورایی ها اما با 
سرعتی خارق العاده پیشرفت کردند و 
به مرور زمان، با عبور از کره جنوبی، ایران 
و عربستان، پرافتخارترین تیم تاریخ جام 
ملت های آسیا شدند. پیروزی های ایران 
در نبردهای مســتقیم با ژاپن، بیشتر 
از حریف اســت اما ژاپنی ها زخم هایی 
به تیم ملی زده اند که شــاید هیچ وقت 

از حافظــه اهالی فوتبال ایــران پاک 
نمی شوند.

تلخ ترین خاطره فوتبــال ایران از 
ژاپن، به جام ملت های 1992 هیروشیما 
برمی گردد. جایی که تیم علی پروین در 
مرحله گروهی با امارات و ژاپن میزبان 
همگروه شد. در شرایطی که بازی های 
پایانــی مرحله گروهــی برخالف این 
ســال ها به صورت همزمــان برگزار 
نمی شد، امارات در ســومین مسابقه 
صعودش را قطعی کرد تا از بین ایران و 
ژاپن، تنها یک تیم راهی مرحله حذفی 
شود. تیم ملی با تساوی نیز می توانست 

راهش را بــرای صعود همــوار کند اما 
در مســابقه ای با قضاوت باورنکردنی 
جمال شریف و اخراج ستاره های ایران، 
کازیوشی میورا در دقیقه 87 گل برتری 
میزبان را به ثمر رســاند تا ایران برای 
اولین و آخرین بار در تمام تاریخش جام 
ملت ها را در همــان مرحله مقدماتی 
ترک کند. ایران دو بار دیگر نیز در جام 
ملت ها با ژاپن روبه رو شده و در سال های 
1988 و 2004 به تساوی بدون گل با 
این تیم رسیده است. در واقع در تاریخ 
جام ملت ها، تیم ملی ایران هرگز موفق 
به شکست سامورایی ها نشده و هر بار با 

این تیم همگروه بوده، شانس قهرمانی را 
از دست داده است. جدال امروز، اولین 
برخورد تاریخ ایــران و ژاپن در مرحله 
حذفی جام ملت ها به شــمار می رود. 
دومین خاطره تلخ پررنگ ایران از ژاپن، 
به دیدار پلی آف مرحله مقدماتی جام 
جهانی 1998 مربوط می شود. رقابتی 
که در آن ژاپنی ها با شکست دادن سه 
بر دو تیم ویه را، اولین صعود تاریخ شان 
به جام جهانی را جشــن گرفتند و کار 
تیم ملی را برای رســیدن به فرانســه، 
سخت و سخت تر کردند. یکی دیگر از 
خاطره های تلخ فوتبال ایــران، در روز 
شکســت دادن ژاپن رقم خورده است. 
فروردین 1384 تیم برانکــو در دیدار 
رفت مرحلــه مقدماتی جــام جهانی 
2006، ژاپن را با دو گل وحید هاشمیان 
با نتیجه دو بــر یک شکســت داد اما 
ازدحام جمعیت در ورزشگاه، جان هفت 
تماشاگر تیم ملی را گرفت و یک تراژدی 
تمام عیــار در آزادی خلق کرد. ژاپن در 
بازی های آسیایی 1966 و 1982 نیز 
تیم ملی را شکست داده اما شاید تلخی 
این پیروزی در آزادی، از همه شکست ها 

مقابل سامورایی ها بیشتر بوده است.
همه ماجراهای مربــوط به دوئل 
با ژاپن بــرای فوتبال ایــران به تلخی 
گره نخورده اند. تیم ملی در بازی های 
آســیایی 1951 دهلی پس از تساوی 

برابر ژاپن، این تیــم را در بازی تکراری 
با نتیجه سه بر دو شکســت داد و یک 
پیروزی دلچسب را تجربه کرد. ایران در 
بازی های آسیایی 1986 نیز توانست با 
درخشش ناصر محمدخانی و ابطحی، 
دو بار دروازه ژاپن را باز کند و این تیم را 
شکســت بدهد. در بازی های آسیایی 
1990 پکن نیــز گل زودهنگام صمد 
مرفاوی، تضمین کننده پیروزی مقابل 
چشم بادامی ها شــد. بعد از تساوی در 
مرحله گروهی جام ملت های 2004، 
ایران و ژاپن تنها ســه بار با هم مسابقه 
داده انــد و ســهم هر تیم در این ســه 
مســابقه، یک پیروزی بوده است. آنها 
عموما در مسیر هم قرار نگرفته اند و در 
این سال ها همواره از هم دور مانده اند. 
در دوران کی روش، تیم ملی تنها یک 
بار با ژاپن مســابقه داده است. در این 
دیدار دوســتانه که در ورزشگاه آزادی 
برگزار شــد، ابتدا مهــدی ترابی برای 
ایران گل زنی کرد و سپس سامورایی ها 
مسابقه را به تســاوی کشاندند. در 17 
تقابل گذشــته با ژاپن، تیم ملی 6 بار 
برنده شده و پنج پیروزی نیز برای رقیب 
به دست آمده است. علی دایی با چهار 
گل زده، بهترین گل زن این مسابقه به 
شمار می رود. تقابل این دو تیم، تقابل 
دو نوع نگاه متفاوت به فوتبال اســت. 
در ژاپن همه چیز بــه برنامه ریزی گره 

می خورد و همه قدم ها با منطق برداشته 
می شوند. این کشــور در سال 1991 
هرگز قهرمان آسیا نشده بود و تجربه 
صعود به جام جهانی را نداشت اما با یک 
برنامه ریزی دقیق و اصولی، خودش را 
به یکی از قدرت های اصلی قاره آســیا 
تبدیل کرد. آنها ســرمایه گذارها را به 
طرف فوتبال کشیدند و با راه اندازی جی 
لیگ، توانستند ثبات را در فوتبال شان 
حاکم کنند. این کشور حاال حدود یک 
میلیون فوتبالیســت دارد و تصمیم 
دارد تا ســال 2060 این عدد را به 10 
میلیون برســاند. تنها آسیایی صعود 
کرده از مرحله گروهی جام ملت های 
2018، رویــای قهرمانی جام جهانی 
را نیز در ســر دارد. در مقابل اما فوتبال 
ایران همیشــه به »زندگــی در زمان 
حال« عادت داشته است. در این فوتبال 
معموال آینده هیچ وقت از اهمیت ویژه ای 
برخوردار نیست و همین حاال هیچ کس 
نمی داند در صورت جدایی کی روش، 
چه سرنوشــتی در انتظار نیمکت تیم 
ملی خواهد بود. با این وجود دلیلی برای 
برتر دانستن حریف در این مسابقه وجود 
ندارد. چراکه در دیدارهای گذشــته، 
ایران تیم به مراتب بهتری نشان داده و 
حاال آماده است تا همه خاطره های تلخ 
گذشته را با یک خاطره شیرین از جدال 

با سامورایی ها عوض کند.

روايت همه نبردهای گذشته تیم ملی با ژاپن

کابوس هیروشیما، تراژدی آزادی!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جست و جو ادامه دارد
یک پویش آنالین جهت جمع آوری پول الزم 
برای آغاز جست وجوهای غیر دولتی در راستای 
یافتن امیلیانو ســاال و دیوید ایبوتسون )خلبان( 
به راه افتاده اســت. به گزارش اسکای، پس از این 
که لیونل مســی و دیگو مارادونا خواستار متوقف 
نشدن جســت وجوها برای یافتن مهاجم مفقود 
کاردیف شدند، مائوریسیو ماکری )رییس جمهور 
آرژانتین( هم به وزیر امور خارجه کشور خود گفت 
تا رسما از مقامات بریتانیا و فرانسه خواستار ادامه 
پیدا کردن جست وجوها شود. در همین حال یک 
پویش از سوی یکی از آژانس های ورزشی فرانسه، 
قصد دارد با جمع آوری 300 هــزار یورو، به پیدا 
کردن ســاال کمک کند. لحظاتی قبل در سایت 
GoFundMe، هدف 300 هزار یورویی محقق 
شد و طی یک روز، مبلغ الزم برای ادامه پیدا کردن 
جست وجوها جمع آوری شد. در این میان ایلکای 
گوندوعان، جفری کوندوگبیا، کورنتین تولیسو و 
ماکسیم گونالون هم از فوتبالیست های معروفی 
بودند که به این حرکت خیرخواهانه کمک کردند.

    
ستاره ناپولي در راه چين

مارک همشیک، هافبک 31 ساله اسلواک ناپولی 
که رکورددار تعداد بازی و گل زنی تاریخ این باشگاه 
به حساب می آید، سال گذشته پیشنهاداتی جدی 
از تیم های چینی داشت اما تصمیم گرفت در ناپل 
بماند. به گزارش کوریره دلو اسپورت، با گذشت یک 
سال، حاال دوباره امکان انتقال همشیک به سوپرلیگ 
چین وجود دارد زیرا همچنــان تیم های چینی را 
خواهان خود می بیند. مهلت نقل و انتقاالت لیگ 
چین تا 28 فوریه است و اسطوره ناپولی، ممکن است 
این بار راهی چین شود زیرا در بازی های اخیر، کارلو 
آنچلوتی از فابین رویز اسپانیایی به جای همشیک 

در خط هافبک استفاده کرده است.
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