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تحلیلهای پساجام جهانی به زبان دانشجویان مختلف
میترا زمانی
طنزنویس

جام جهانی سرانجام به پایان رسید و با
مشخص شدن تکلیف قهرمان ،خیال
هفتمیلیارد نفر راحت شد .یکی از مهمترین
مخاطبان جام جهانی دانشجویان ایرانی بودند
که در فصل امتحانات دنبال بهانهای برای درس
نخواندن میگشتند و همچنین بعد از پایان
امتحانات دنبال بهانه یا برای غر زدن! طبیعتا اگر
شما هم دنبال درس نخواندن و بهانه گرفتن و
غر زدن و تلف کردن عمر باشید بهانهای شیرینتر
و جذابتر از جام جهانی پیدا نمیکنید .امتحان
کنید .بروید داخل یک جمع غریبه و با صدای
بلند خطاب به مخاطب خیالی آن سمت موبایل
بگویید« :من که از همان روز اول گفته بودم
کرواسی و فرانسه به فینال میرسند» همین یک
جمله کافی است تا همه مشتاق شوند دانش
پیشبینیهای خود را با شما مقایسه کنند .مورد
داشتیم طرف وارد یک جمع دوستانه شده و با
همین بهانه سر صحبت را باز کرده ،جیب همه
را زده و رفته خانه! بعد همچنان مالباختگان
مشغول دعوا کردن سر درست بودن یا غلط
بودنحرفهایاوبودهاند!باباجیبتانرازد!

معجزه جام جهانی

اما یکی دیگر از معجزات جام جهانی این است که همه
مفسروتحلیلگرمیشوند.وقتیتمامرانندهتاکسیها
و سلمانیها و سوپریها و ساندویچیها این حق
قانونی را دارند که در مورد فوتبال نظر بدهند ،چرا
قشر فرهیخته و روشنفکر و پلیاستیشندیده
دانشجو در این مورد صحبتی نکند؟ این شما و این هم
تحلیلهایی که دانشجویان مخاطب این صفحه برای
ما ارسال کردند.

دلیل حذف آرژانتین
به اعتقاد بنده آرژانتین باید در همان مرحله گروهی حذف میشد و تا همین مرحله یکهشتم هم کشکی باال آمد .متاسفانه آرژانتینیها دیگر
آن غیرت و بازی غیرتی قبل را ندارند و به این لژیونرهای سوسول دل بستهاند و آنها هم کمفروشی میکنند .بنده تضمین میکنم اگر بازیکنان
بومی دو تیم ریورپالته و بوکارجونیورز را با هم یک تیم کنند و همان تیم را روانه مسابقات بکنند ،هم شاید آرژانتین در همان مرحله گروهی حذف
شود و حتی بدتر هم نتیجه بگیرد و کیسه گل شود .اما دستکم بازیکنانش برای همین جنوب شهر خودمان هستند و وقتی ببازند حسابی غیرتی
میشوند و اشک میریزند .ما بازیکن داشتیم تیم که حذف شد برای اینکه النگوهایش نشکند همان جا اسنپ گرفت یک راست از مسکو رفت
اسپانیا! من خودم یک دوستی دارم که در اینترنت خوانده بود که طرف حتی حاضر نشد با هواپیما برود اسپانیا که بخواهد با همبازیانش روبهرو
شود و از همانجا دربست گرفت .یعنی شما با چنین آدمهایی طرفید .بنده توصیه میکنم همان بازیکنان لیگ آرژانتین را بیاورند در تیم ملی بازی
بدهند و یک مربی بومی فهیم را سرمربی تیمشان کنند و به بازیکنان بگویند که حتما باید با شیوه غیرتی بازی کنند تا فعل بردن را صرف کنند.
من خودم دوبار در پلی استیشن همین کار را کردم تا یکچهارم نهایی هم باال آمدم و آنجا با ناداوری حذف شدیم .اشکبوس رشته کارشناسی
مرغان دریایی

دلیل اصلی حذف آلمان

با سالم خدمت نویسنده محترم این بخش ،بنده قصد دارم تحلیل خودم از وضع فوتبال آلمان و دالیل حذف شدن این تیم را به اطالع برسانم.
همانطور که میدانید آلمانیها بهشدت مقید به نظم و انضباط هستند و همه کارهایشان از روی مطالعه و برنامهریزی است .در قاموس یک
آلمانی کلمه شکست جایی ندارد! بلکه تالش برای بهتر نتیجه گرفتن مورد کلمهای است که یک آلمانی بعد از زمین خوردن بر زبان میآورد .یک
موردیدرموردآلمانبایدبگویمکهمیگویندبکنباوئروقتیمیخواستسرمربیآلمانشوددستیاراناحتمالیاشرابهیکرستورانمیبردوبا
آنها غذا میخورد .آنهایی که بدون مزه کردن غذا به آن نمک میزدند را کنار گذاشت و آنها که به غذایشان نمک نزده بودند را انتخاب کرد و قهرمان
جهان هم شد .به اعتقاد بنده آقای «لو» باید بازیکنان تیم ملی و مربیان بعدی را به یک رستوران ببرد و با همین روش نفرات بعدی را انتخاب کند و
فعلبردنراصرفکنندوازشکستپلیبرایپیروزیبسازند.باتشکر-رضاازوردربرمن -دانشجویرشتهروانشناسیغیرکاربردی

دلیل حذف سوئد

ببینیدشمااگرسوئدآشناداشتهباشیددرکمیکنیدچرااینهاصعودنکردند.سوئدیهاخیلیسردندوازهمانبچگیهمهشانسیگارمیکشند.
آدمهایخوبیهستندوکاریبهکارکسیندارنداماایرادشانایناستکهزیادیسیگارمیکشند.بهنظرمناینهامشکلشاندراینجامهمین
سیگارکشیدنبود.تاکجاهمباالرفتندامادیگرنفسشانگرفتونتوانستندمراحلبعدیراطیکنند.اگرسیگارینبودندنفسکمنمیآوردند.
منخودمیکدخترخالهدارمکهدرسوئدزندگیمیکندووقتینظرمرابهاوگفتمتاییدکرد.بهنظرممشکلسوئدیهاهمیناسموکبود.اگر
دقتکردهباشیددانمارکیهاهمازیکحدیبهبعدباالترنرفتند.اینهاباهمهمسایههستندوباالخرهوقتیاینهااسموکمیکننددودشدر
چشمآنهاهممیرود.ساراازرشتهمهندسیتغذیه

دلیل حذف برزیل

من از همان اول هم میدانستم برزیل چیزی نمیشود .حقیقتش برزیلیها تیم خوبی نداشتند .تمام تیمشان شده بود مسی! من واقعا
نمیفهمم چرا اینها به جای دعوت کردن کانیگیا و باجو ،مسی را دعوت میکنند؟! واقعا طرف بازیکن خوبی هم نیست .مثال همین رونالدو را
در نظر بگیرید که برای موفقیت تیم ملی اسپانیا تمام تالشش را کرد اما درنهایت نتیجه نگرفتند .اما همین مسی آیا برای موفقیت برزیل تمام
وجودش را گذاشت؟ نخیر! بعد هم برزیلیها یک سری مشکالت اقتصادی هم دارند .دولتشان هم وضع خوبی ندارد .اصال بعید نیست که
اینهایکمایهایازکشورهایدیگرگرفتهباشندوبهآنهاراهدادهباشند.منبیمطالعهحرفنمیزنموازصبحتاشبکانالهایخبریمختلف
را با دقت نگاه میکنم و پشت همین حرفم تحلیل هست .االن وقتی نرخ ارز در کشور ما اینقدر گران شده مگر میشود در برزیل گران نشده
باشد؟آنهمبرزیلیکهمردمشلباسندارندبپوشندازبسبیپولند!همینبرزیلیهااالنهزارتامشکلدارند.ازیکطرفآرژانتینیهادارند
با تکنولوژی ابرهایشان را میدزدند .از طرف دیگر خود برزیلیها مشکالت مالی دارند .یعنی حتی غذا برای خوردن ندارند و در چند سال اخیر
بعد از درگذشت رهبرشان چاوز ،اقتصادشان چند ده هزار برابر تورم داشته!! یعنی مردم این کشور میخواهند غذا بخورند از لحظهای که غذا
میآیدرویمیزشانتالحظهایکهمیروندپایصندوقکهحسابکنندهمارزشپولشانآمدهپایینهمقیمتغذایشانچندبرابرشده.
البتهاینکهمناینقدررویجغرافیاوژئوپلیتیکبرزیلمسلطمواینقدراطالعاتمدقیقودرستاست،بهآسانیبهدستنیامده.منخیلیدر
مورداینکشورمطالعهدارموازتماموضعیتیکهدارندمطلعم.یکنویسندهبسیاربزرگداشتندبهناممارکزکهبارسلوناهمبازیمیکردو
کتابگوژپشتنتردامراهمنوشت!محبوبترینبازیگرسینمایشانیکیبودبهاسمآلندلونکهرزمیکارهمبودوفیلمپاندایکونگفوکار
رابازیکرده.یکشاعرمعروفهمداشتندبهنامکیپلینگکهکارششعرگفتنبودویکجملهمعروفداردبهنام«بودنیانبودن!مسالهمگر
همیننبود؟».یکسیاستمدارهمداشتندبهناماتللوکهبهخاطریکدستمالرمراآتشزد.خالصهاینکهامیدوارماطالعاتمهمکمکیبه
خوانندگانروزنامهکردهباشدوهماینکهتحلیلدقیقیازدالیلحذفاینتیمراارائهدادهباشد.شیماکارشناسزبانسواحیلی

نکته:
دوستان عزیز به گیرندههای خود دست نزنید!
اطالعات این خوانند عزیزمان یک مقدار کج و معوج است!
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