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  فوتبال برازيل کامل شدۀ تحقير اسطور
  بر نوشتۀ قبلیای تکمله 

  

لمان، فوتباليست ھای برازيلی به خود آيند و تيم ا مقابل شد که بعد از شکست تاريخی تيم فوتبال برازيل در تصور می

تيم فوتبال ھالند توانست . فوتبال کشور خويش را از سرافگندگی نھائی در جام جھانی فوتبال  نجات بخشند، اما چنين نشد

  .   تيم برازيل را از پا درآورد و تحقير تيم فوتبال برازيل را تکميل نمايد٠-٣

ۀ بين برازيل و ھالند زياد مھم نبود  و درجات دوم، سوم و يا چھارم در جام جھانی کدام ارزش که مسابق با وجودی

توانست آبروی از دست رفتۀ تيم فوتبال اين کشور را حد اقل ده  د، با آنھم توفيق احتمالی برازيل درين مسابقه مینندار

تيم ھالند توانست با . اين آرزو ھم برباد رفت.  يديق نمارفيصد اعاده کند و روح تازه در کالبد خشک تيم برازيل تز

تيم برازيل خوشبخت بود که تيم ھالند مھارت و . برتری تکتيکی و انسجام، فوتبالر ھای برازيلی  را درمانده سازد

  . رفت  گول می٨ و يا ٧لمان را نداشت و الی شايد بار ديگر به استقبال اقابليت تيم 

فوتبالر ھا ھم با بی تفاوتی داخل ميدان شدند و . شد مسابقه، شور و ھيجان در تماشاچيان برازيلی ديده نمیقبل از آغاز 

تيم برازيل ھمان ضعف ھای . غرور و لبخند ھميشگی را نداشتند، گويا از قبل به سرنوشت غم انگيز خود پی برده بودند

تيم ھالند مستشعر ازين خاليگاه ھا در تيم برازيل، سه .  دفاعفقدان انسجام و ضعف: گذشته را به معرض نمايش قراد داد

که  اول اين. ثر معلوم نمی شدندألمان، مغموم و متابرازيلی ھا اينبار مانند باخت درمقابل .  گول را به حريف تقديم کرد

  .ندکه، شکست را ھم در افق مشاھده می کرد دوم اين. موفقيت  تيم کشور شان درين مسابقه مھم نبود

به يک تعداد دوستان . من ھم در پيش بينی خود اشتباه کردم.  به ھر حال، مردم برازيل  به ھر پيش آمدی آمادگی داشتند

را ن اميد که دوستان اشتباه م.  شد٠-٣که نتيجه   در برابر ھالند  شکست خواھد کرد، در حالی١-٣گفتم که برازيل 
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