
  ل شدي برنده ی جام فوتبال اسرائ، لهيباشگاه گال
  

 هزار نفر جمعيت، در ٢۴شهری کوچک و فقير با (» فرزندان سخنين«باشگاه . هيچکس تا اين حد انتظار نداشت
ر و اکيپی نامرتب، د)  ميليون يورو در سال٢حدود(ای اندک   با بودجهبتواند)  واقع در شمال اسرائيل- جليل-ی گاليله  ناحيه

 از آنجا که ورزشگاه مناسبی در اين تيم.  قرار بگيرددر باالترين سطح مسابقات اين کشور ،    فوتبال سال گذشتهپايان مسابقات
  .برگزار نمايد) حيفا( را نيز در شهر ديگری خود اختيار نداشت، ناگزير بود حتی مسابقات 
 تيم فوتبالحريف خود، بر ، ١ بر ۴ی  ه با نتيجه ماه م١٨ها، در  ی پيش بينی اين باشگاه کوچک، برخالف همه

اش فلسطيني   اين تيم را آه اآثر بازيكنان اين پيروزی راه.  را از آن خود آردجام فوتبال اسرائيلو  پيروز شدهاپوئل حيفا 
آنان  راي بازي، امسال ب عالرقم اين پيروزي بزرگ.  هموار آردUEFA)ی جام اروپا   ورود به مسابقات آينده، براي هستند

گيرند، به خصوص وقتی با   مورد ناسزا قرار می غالبًا،  اين باشگاه فلسطينيکنان  بازی، چرا آه نبود سال راحتياين باشگاه
 زيرا به ،روند  به شمار میي اسرائيلها ترين جريان  که طرفدارانش از نژادپرستشوند مي اورشليم رو برو »بتار «اکيپ 

 زن برزيلی، باشگاه گاليله در نظر تماشاگران اسرائيلی گلای و يک  بان گينه  يهودی و يک دروازهكنرغم وجود چند بازي
  . است فلسطينييک باشگاه عرِب

در اين ) فلسطينی(ی يک ميليونی اعراب   نوعی ابراز وجود جمعی از سوی جامعه فوتبالروی آوردن به ورزش
ی دوم  دهند با آنان به عنوان شهروند درجه  کشور را تشکيل می در صد از کل جمعيت٢۵کشوراست که به رغم آنکه 

ست که   پيش از آنکه مقام اول را به دست آورد شهرتش به خاطر مراسم يادبودی»سخنين « فوتبال باشگاه. شود برخورد می
 در ١٩٧۶سال دارد که در  ی کسانی را گرامی می کند و خاطره  برگزار می»روز زمين« مارس به عنوان ٣٠هرسال در 

. ای را کشت  و ارتش آنها را به گلوله بست و عده، های اعراب دست به اعتراض زدند ی زمين اعتراض به سياست مصادره
 به ثمر رساندند به دست آمد دارای »سخنين « که بازيکنان يهودی باشگاه يپيروزی روز سه شنبه که از جمله با سه گل

  .   ست ارزشی نمادين
های اشغالی از اين پيروزی نمادين از آنجاست که به  های داخل اسرائيل و سرزمين»فلسطينی «ی  ادهشادی فوق الع

   »اند ی پيروزی به شدت تشنه «ی محمود درويش آنان  گفته
  )٢٠٠۴ مه  ٢٠برگرفته از يادداشت ژيل پاريس، لوموند  (

  
  
  
  
  

  )٨٧منتشر شده در آرش شماره (
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