








عشــق بــه فوتبــال و جام جهانــی بــه عنــوان محبوب تریــن تورنمنــت 
ــر،  ــی و معاص ــخصیت های واقع ــا ش ــی ب ــتان خواندن ــا، داس ــی دنی ورزش
و  روان  متــن  و  فیفــا  مدیریتــی  ســطوح  خصوصی تریــن  در  کنــدوکاو 
گیــرای ماجــرا همگــی عواملــی بودنــد کــه ایــده ی اولیــه ترجمــه دنبالــه دار 
ــش  ــل آن و تبدیل ــه کام ــه ترجم ــداری را ب ــایت طرف ــات در س ــن صفح ای
ــواده ام و همــه دوســتان،  ــد. از اعضــای خان ــد زدن ــاب حاضــر پیون ــه کت ب
ــر  ــه بهت ــان ب ــورت ها و همفکری هایش ــا مش ــه ب ــی ک ــان و عزیزان همراه
شــدن اثــر کمــک کردنــد، تشــکر کــرده و ایــن کتــاب را از صمیــم قلــب، 

ــم. ــم می کن ــا تقدی ــه آنه ــه هم ب

مهدی جوانی



فهرست
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ِسپ باِلتر در 1998، بعد از بیست و پنج سال دبیرکلی، جا پای ژائو هاوالنژ گذاشته و با 
کمک های محمد بن همام، به ریاست فیفا می رسد. این ِسمت آن قدر قدرت و امتیاز به 
همراه دارد که آقای بالتر با وجود وعده چندباره، هیچ وقت راضی به کنار کشیدن نمی شود 
و صندلی ریاستش بر فوتبال دنیا را به هر قیمتی حفظ می کند. در این راه، او حتی بِن همام، 
که رسیدنش به قدرت را مدیون دسته چک های او است، قربانی می کند. داستان این کتاب 
هم روایت همین اتفاقاِت مقر فیفا بین سال های 1998 تا 2014 است، ولی بعد از آن 

اتفاقات قابل توجهی رخ داد که مرورشان خالی از لطف نیست.
در بیست و نهم ِمی 2015، انتخابات دور جدید ریاست فیفا برگزار می شد که بالتر 
برای بار پنجم هم نامزد شد و این بار، شاهزاده علی اُردنی را رقیب خود می دید. تعداد آرا 
در دور اول 133 به 73 بود و هیچ کدام از طرفین، دو-سوم آرای الزم را کسب نکرده 
بودند، اما قبل از انجام دور بعدی رای گیری، شاهزاده حسین انصراف داد تا پیرمرد سوئیسی 

سرجایش بماند. 
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فقط دو هفته بعد، دوم ژوئن 2015، فیفا خبر از یک نشست خبری فوری داد که طی 
آن آقای بالتر گفت به خاطر پرونده های در دست بررسی در خصوص فساد، احتماال استعفا 
می دهد: »انگار دیگر هیچ کس حمایتم نمی کنه. می خوام یک جلسه فوق العاده کنگره فیفا 
برگزار و جانشینم انتخاب بشه، ولی تا اون موقع که احتماال در مارس یا دسامبر 2015 
خواهد بود، سر جایم هستم. با این که حکم ریاست فیفا به نامم هست، فکر نمی کنم 
دنیای فوتبال شامل هواداران، بازیکنان، باشگاه ها و مردمی که فوتبال رو زندگی می کنن، 

تنفس می کنن و عاشقش هستن، چندان به بودنم این جا راضی باشن.«
با این حال، سه هفته بعد زیر حرف هایش زد: »استعفا نداده ام. فقط حکم ریاستم 
رو در اختیار کنگره فوق العاده قرار دادم.« در بیست و پنج سپتامبر، بازرسان سوئیسی 
به  انجام شده  پرداخت های  در  بالتر  نقش  در خصوص  تحقیق  در حال  کردند  اعالم 
پالتینی هستند. با این که هم پالتینی و هم بالتر این گمانه زنی ها را بی اساس خواندند، 
اسپانسرهای بزرگ فیفا اعم از کوکا کوال، ویزا و مک دونالد همگی با انتشار بیانیه هایی 

مشابه، خواستار استعفای همیشگی بالتر از ریاست فدراسیون جهانی فوتبال شدند. 
میشل پالتینی در همان ژوئن 2015 اعالم کرده بود آماده است در انتخابات فوق العاده 
فیفا، نامزد شود، ولی در هفتم ژانویه گفت از تصمیمش منصرف شده است: »االن زمان 
مناسبی نیست. ابزار الزم برای رقابت با سایر نامزدها رو ندارم. خداحافظ فیفا، خداحافظ 

ریاست فیفا.«
بازرسان پرونده فساد در فیفا، بالتر را متهم به پرداخت غیرقانونی دو میلیون دالر به 
پالتینی کرده بودند. هشتم اکتبر 2015، بالتر برای نود روز از ریاست فیفا تعلیق شد تا 
تحقیقات پرونده پالتینی تکمیل شود. بیست و یکم دسامبر، کمیته اخالق فیفا بالتر و 
پالتینی را برای هشت سال از فوتبال محروم کرد، اما در فوریه 2016، کمیته تجدیدنظر 

فیفا، محرومیت آن ها را به شش سال تقلیل داد.    
در همان ماه فوریه، ژروم والکه، نایب رئیس فیفا، به دوازده سال دوری از فوتبال 
محکوم شد. اتهام او رانت خواری، معامالت مشکوک، استفاده شخصی از بلیط مسابقات 

جام جهانی و پاک کردن تعداد زیادی فایل و پوشه از اسناد مهم فیفا بود. 
از محرومیت بالتر، عیسی حیاتو، رئیس کامرونی کنفدراسیون فوتبال آفریقا،  بعد 
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سرپرستی فیفا را به عهده گرفته بود. کنگره فوق العاده فیفا باالخره در بیست و شش فوریه 
2016 برگزار شد و جیانی اینفانتینو، مدیر ورزشی ایتالیایی سوئیسی که از 2009 دبیرکل 
یوفا بود، به ریاست فدراسیون جهانی رسید. او قول داده بود تعداد تیم های جام جهانی را 

به چهل برساند. 
در نوزده آوریل، بیست و چهار ساعت پیش از ورود پلیس به مقر فیفا در خصوص اسناد 
پاناما1، سخنگوی کنفدراسیون فوتبال اروپا اسناد منتشر شده در خصوص جیانی اینفانتینو 
را غیر واقعی و این موضوع را روزی بد برای ژورنالیسم معرفی کرد. با این حال، رئیس 
جدید از همه اتهامات تبرئه شد و همچنان به کارش در مهمترین پست دنیای فوتبال، 

ادامه می دهد.
در بیست و هفتم آوریل، ِسپ بالتر در مراسم رونمایی از کتاب جدید با نام ماموریِت 
فوتبال2 در زوریخ به خبرنگاران گفت: »من مثل عیسی مسیح عذاب کشیدم، اما درد 

نمی کشم، چون وجدانم راحته. اشتباهی مرتکب نشدم.« 
اکنون دیگر در روزهای برگزاری جام جهانی 2018 قرار داریم و جام جهانی 2022 هم 
چندان دور نیست، ولی قطر همچنان در جریان ساخت و ساز زیرساخت های الزم، قربانی 

می گیرد و زیر سوال است. 

1-مجموعه ای از 11.5 میلیون سند محرمانه از دفتر وکالت موساک فونسکا )یکی از پنهان کارترین شرکت های اقتصادی جهان( 
است که توسط منبعی ناشناس به روزنامه آلمانی زبان زوددویچه تسایتونگ رسیدند. این اسناد که دوره ای چهل ساله را پوشش می دهند 
شامل ۲1۴۰۰۰ صفحه سند در ارتباط با پولشویی، فرار مالیاتی و دور زدن تحریم های بین المللی هستند. اسناد پاناما حاوی نام شرکت ها 
و هویت اصلی مالکین و مدیران تراست ها است. اسناد یادشده نشان می دهند چگونه این شرکت به مشتریان خود کمک می کرده تا 

پولشویی کنند، تحریم ها را دور بزنند و مالیات نپردازند.
Mission Football-۲

مهدی جوانی
بهار ۱۳۹۷
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اعالم خبر میزبانی کشور بیابانی قطر برای برگزاری جام جهانی فوتبال در سال 2022، با 
شوک و ناباوری در جلسه اعضای فیفا در زوریخ و سراسر جهان همراه شد. وقتی خانواده 
سلطنتی قطر در حال تشویق و پرتاب مشت های گره کرده شان به آسمان سالن بودند، 

بزرگان دنیای فوتبال فقط در بهت و حیرت به هم خیره شدند.
بعد از ظهر روزی برفی، دوم دسامبر 2010، مقر فیفا در شهر زوریخ سوئیس؛ این جا 
اوج مبارزات انتخاباتی سال های طوالنی بین نه کشور برای میزبانی بزرگترین تورنمنت 
ورزشی جهان به ارزش میلیاردها دالر و کالس جهانی بی نهایت برای پیروز نهایی بود.

چگونه یک دولت کوچک حاشیه خلیج فارس بدون هیچ تاریخ فوتبالی یا ساختار 
زیربنایی و دمای هوای پنجاه درجه سانتیگراد، کشورهای ریشه دار و قدرتمند فوتبال دنیا را 
در راه کسب میزبانی جام جهانی شکست داده بود؟ آن شب یک نفر بیش از دیگر حاضران 
در جلسه، پاسخ را می دانست. محمد، یکی از مقامات میلیاردر قطر در فیفا، خیلی آرام در 
سالن نشسته بود و منتظر پایان شادی خانواده سلطنتی قطر بود تا پیش برود، امیر را در 
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آغوش بگیرد و توفیق بزرگ کشور را تبریک بگوید. هیچ بیننده ی معمولی نمی توانست 
حدس بزند این مرد فوق العاده آرام با آن ظاهر متواضع، معمار واقعی موفقیت باورنکردنی 

و تاریخی کشور ناشناخته ی قطر بوده است.
از آن روز در زوریخ، اتهامات مربوط به فساد در خصوص میزبانی جام جهانی از سوی 
قطر شنیده شد. روزنامه نگاران، کاراگاهان خصوصی و شخصیت های قدرتمند فوتبال 
از راز بزرگ این کشور برافکنند و بفهمند چطور شیخ های قطری  تالش کردند پرده 
توانسته اند از کاخ هایشان در وسط بیایان، چنین پروژه ی بزرگی را به نتیجه برسانند. با این 
حال، دست پنهان محمد بِن همام1 تا زمانی که افشای گسترده اطالعات همه چیز را تغییر 

داد، در تمام بررسی ها یک راز محرمانه باقی ماند.
ابتدای سال 2014 و سه سال پس از پیروزی قطر، روزنامه نگارانی که در تیم ساندی 
تایمز2 لندن کار می کردند، تماسی تلفنی دریافت کردند. صدایی آشنا از یک منبع قابل اتکا 
و متصل به هرم قدرت فوتبال جهان به آن ها گفت با فرِد افشاگری از داخل فیفا با مدارکی 
بسیار محکم و مستدل، قرار مالقات گذاشته است. منبع مورد نظر جلسه ای برای معرفی 
طرفین ترتیب داد و بعد خود کنار رفت. این افشاگر که برای اولین بار در یک هتل لندن 
با جاناتان کالورت3 و های دی بلیک4 دیدار می کرد، با اضطراب توضیح داد به طور جدی 
نگران شرایط کسب میزبانی قطر برای جام جهانی است و تصمیم گرفته اسرار را برمال کند.

او روزنامه نگاران را به محلی محرمانه دور از لندن هدایت کرد؛ جایی که به گنجینه ای 
برخوردند.  ابرکامپیوترها  از  پیکر  اسناد ذخیره شده در شبکه ای غول  میلیون  از صدها 
بسیاری از فایل ها، به فعالیت های مخفیانه ی بِن همام برای رساندن میزبانی جام جهانی به 
قطر مربوط می شد. این افشاگر خودش اسناد مورد نظر را سرسری بررسی کرده بود، ولی 
می خواست خبرنگاران، خودشان را معطوف به این قضیه کرده و تمام حقیقت را کشف 

کنند. 
در سه ماه آینده خبرنگاران روز و شب در یک مرکز داده های مخفی با پرده های 

Mohamed bin Hammam -1
Sunday Times -۲

Jonathan Calvert -3
Heidi Blake -۴
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کشیده، سروصدا و گرمای باالی سرورها و چراغ های چشمک زن و نرم افزارهای قدرتمند 
که همه پشت یک سوپرمارکت بزرگ که تمام مکان را پوشانده بود، کار می کردند. 

مقیاس افشاگری مورد نظر، بی سابقه بود. این افشاگر دسترسی خبرنگاران به ایمیل ها، 
فکس ها، تاریخچه ی تماس های برقرار شده، پیام های الکترونیکی، نامه ها، اسکناس های 
بانکی، حساب ها، پول نقد، دست نوشته ها، تاریخچه پروازها، گزارش های محرمانه، دفاتر 
خاطرات، دقایق قابل توجهی از جلسات محرمانه، هارد دیسک کامپیوترها و غیره فراهم 

کرد.
این اسناد به پرتال مرکز مدیریت مخفی وصل بود که بِن همام مبارزات خود برای 
خرید میزبانی جام جهانی و بعد از آن تالش جسورانه اش برای سرنگونی ِسپ بالتر، رئیس 
فدراسیون بین المللی فوتبال، را از آن جا ترتیب داد، و در ادامه منجر به سقوط عجیب و 

غریب خودش هم شد. 
کتاب بازی کثیف سال 2015 براساس اسناد فیفا که در اختیار ساندی تایمز قرار گرفته، 
تالیف شده است. حکایتی فوق العاده که وقتی در شب آغاز جام جهانی برزیل در ژوئن 

2014، برسر زبان ها افتاد، تمام تیترها را به خود اختصاص داد. 
این کتاب داستان شنیدنی فاسدترین مبارزات انتخاباتی مسابقات جام جهانی در تاریخ 
و کمپین مخفی  فیفا  زوایای سالن های تصمیم گیری  تاریک ترین  و  روایت می کند  را 

بِن همام را برمال می کند.
داستاِن ما درامی انسانی از توفیق و شکست شخصی مردی است که رویای غیرممکنی 
را ممکن کرد، اما با جاه طلبی بیش از حد، به تباهی رسید. افسانه ای سرشار از پول های 
اما پر رمز و راز و فتنه پیش روی شماست. شخصیت های داستان در گیرودار  کثیف 
خیانت های متعدِد سیاست های قدرتمندانه ورزشی گرفتار می شوند. مهم تر از هر چیزی، 
حکایت بِن همام طی پله های نردبان فوتبال و چرب کردن سبیل و انجام معامالت مالی 
مختلف است که با آشکاری روح سیاه سردمداران بازی زیبای دنیای ما همراه می شود.





لواتلصف
غیرمنتظره پیشنهاد 

اتاق پر از دود تنباکو بود و فضایی متشنج داشت. گروه کوچکی از مردان با دشداشه1 
در اطراف میزبان شان، محمد بِن همام، در اتاقی کم نور جمع شده بودند. بخار قهوه از 
فنجان های عربی بیرون می زد که با قوری های گران قیمت طالیی توسط خدمتکاران 
نگاه  تلویزیون پخش می شد،  را که روی  فوتبالی  بازی  آراسته سرو می شد. هیچ کس 

نمی کرد.
میلیاردر قطری خیلی حرف برای گفتن داشت و مهمانانش مشتاقانه گوش می دادند. 
بِن همام امشب هم مثل هر شب، در صدر مجلس نشسته بود؛ جایی که مردان محلی 
برای کشیدن سیگار یا نوشیدن چای نعنا و قهوه، به آسایِش کاخ مجلل او پناه می بردند. 
این دورهمی ها، زمانی مفرح و شاد بودند و همیشه با صحنه های تماشایی فوتبال که روی 
صفحه غول پیکر تلویزیون نقش می بست، غریو شادی و یاس در آن طنین انداز می شد. 
بِن همام توسط دوستانش در سراسر جهان به سخاوت و بخشندگی شناخته می شد و 

1- لباس های بلند و سفید عربی



بازی کثیف 16

هیچ وقت تنها نبود. در اوج موفقیت، هر شب درهای خانه اش را به روی ده ها تن باز می کرد 
تا در اتاق نشیمن و غروب آفتاب، فوتبال ببینند و بعد به اتاق غذاخوری می رفتند تا صحبت 

کنند و از غذاهای چرب و نرم روی میز میلیونی دالری، تناول کنند.
مهمانان شکم هایشان را پر از کباب کرده و آن را همراه ساکارا1 نوش جان می کردند. 
برگ های انگور، کباب ترکی تند، برنج َزعَتر، ساالد تاببوله، بابگانهوش و بره گوسی هم 
روی میز بود و با آب معدنی و سایر نوشیدنی های تگری، میل می شد. بِن همام در آن زمان 
به همان اندازه که در منزل بود، برای پیگیری امورات فوتبالی اش، دور از خانه سیر می کرد 
اما زمانی که سر میز حضور داشت، نوه ها، اطرافش می چرخیدند تا موهایشان را نوازش 

کند و شیرینی در دستشان بگذارد.
ناهید همسر جوان تر و زیبایش، که اهل اردن بود و به طور مداوم لباس های غربی 
را  چهره اش  همیشه  که  اولش،  همسر  فاطیما،  و  کرد  فرانسوی صحبت  و  می پوشید 
می پوشاند و سال ها در کنار بِن همام بود، هیچ گاه کنار میز شام او با دیگر مردان دیده 
نمی شدند. در روزهای اوجش، این مالقات ها پر  جنب و جوش و شلوغ بود و مهمانان برای 
چند دقیقه صحبت با میزبانشان سرودست می شکستند. االن دیگر همه چیز از دست رفته 

بود، ناهید ترکش کرده بود و فقط چند نفر از دوستان وفادار دورش مانده بودند.
در این بعدازظهر آرام، تازه واردی که در حال عبور از سالن های کاخ گران قیمت پر از 
پوسترهای فوتبالی بود، فقط صدای بِن همام را می شنید و کم کم به سالن پذیرایی مجلل 
پردود و دم و شلوغ، نزدیک می شد. مهمان جدید که کفش هایش را جلوی در از پایش 
درآورده بودند، با کت و شلوار آبی تند اتوکشیده، روی فرش قیمتی، قدم برمی داشت. او 
چهره ی جدیدی در مجلس بِن همام به شمار می رفت و محلی ها زیرچشمی، ظاهر و رفتار 
غربی اش را زیر نظر داشتند، ولی میزبان به گرمی از او استقبال کرد. او هم لبخند گرمی 
تحویل بِن همام داد و روی مبل سلطنتی روبرویش نشست. بِن همام اما انگار مضطرب 
شده بود. چند ماهی از خداحافظی آخر این مهمان از مرد قطری در زوریخ گذشته بود. 
البته مثل همیشه کاریزماتیک بود. محاسن نقره ای اش به دقت اصالح شده بودند و به 
زیبایی روی فک قدرتمندش خودنمایی می کردند و چفیه ای که خدمتکارانش صبح آن روز 

Sakara-1: نوعی ماالعشیر مصری



17لواتلصف

آماده کرده بودند، روی تن چهارشانه اش خودنمایی می کرد، ولی با وجود جنب و جوش 
اطراف، دمق شدنش کامال واضح بود. همه این پیرمرد شصت و دو ساله را به خاطر قدرت 
و وقارش تحسین می کردند، ولی االن شانه هایش افتاده و دور چشم هایش گودتر به نظر 
می آمد. دوستش نگران شده بود. آیا دست محمد زمانی که داشت گیالس طال را به 
دهان می برد، می لرزید یا فقط به نظرش این طور آمده بود؟ آیا صدایش گیرایی سابق را از 
دست داده بود؟ چطور می شد این قدر عوض شده باشد؟ این آدم، دوره کاری بی نظیری 
به عنوان رهبر و مغزمتفکر یک شرکت چند میلیارد دالری پشت  سر گذاشته و یکی از 
سردمداران انفجار اقتصادی قطر در راه خروج آن ها از یک بیابان بی آب و علف بوده است. 
ریشه خانوادگی نه چندان قابل اتکایش را با ورود به مناصب باالی خانواده سلطنتی قطر، 
به فراموشی سپرده بود و به یکی از ثروتمندترین اشخاص شهر میلیونرها، دوحه1، بدل 
شده و خودش را به عنوان یکی از قابل اعتمادترین اعضای شورای سیاست گذاری قطر، 
تثبیت کرده بود. با تمام این ها، حاال کامال شکست خورده به نظر می رسید. علت آن چه 

بود؟ فقط یک بازی: فوتبال!
دوستان و خانواده اش خیلی خوب می دانستند فوتبال بزرگترین عشقش است که 
حاال به او خیانت کرده بود. کسی که همین چند ماه پیش با شاهکارش، امتیاز میزبانی 
به دست پدیده ای که  بود،  به سرزمین دورافتاده قطر هدیه داده  را  جام جهانی فوتبال 
عاشقش بود، به لکه ننگ بدل شده و برای همیشه از فعالیت در آن محروم شده بود. محمد 
که از حلقه معتمدین خارج و محکوم به سکوت شده بود، فقط می توانست گوشه ای بایستد 

و مراحل آماده سازی قطر برای بزرگترین نمایش روی کره زمین را تماشا کند.
میلیاردر داستان ما به آرامی و متانت صحبت می کرد، ولی هر زمان آن اسم از دهانش 
بیرون می آمد، همراه با تلخی و انزجار بود: جوزف سپ بالتر؛ خائنی که یک روز به چشم 
یک دوست نگاهش می کرد. مردی که همه چیزش را مدیون بِن همام بود و مردی که 
بِن همام آماده بود همه چیزش، از جمله لحظات آخِر بودن با پسر در حال احتضارش را 
فدایش کند. مردی که تاج پادشاهی اش به حق متعلق به پیرمرد قطری بود و مردی که 

نابودش کرده بود.
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بِن همام قبل از آن که در طوفانی از رسوایی رشوه زیر تابش آفتاب اسپانیا، به طور کامل 
محو و نابود شود، یک قهرمان دنیای فوتبال به شمار می رفت. دیگر همه می دانستند در 
آن سفر تبلیغاتی لعنتی چه شده بود و چه بر سر میزبان محبوب شب  نشینی های عربی 
آمده بود. او تالش کرده بود وفاداری پیرمرد سوئیسی را به دست بیاورد و هر بار شکست 
خورده بود. تمام دنیا تصاویر پول هایی که مثل اجساد شناور روی آب، از پاکت های نامه 
بیرون ریخته بود را دیده بودند. آن خیانت کاران تنها چند روز بعد از آن سفر در آب های 

کارائیب، علیه اش شوریده بودند.
با این حال، هنوز هم سواالتی در مورد نابودی نام و نشان بِن همام وجود داشت که 
حتی آگاه ترین افراد را هم انگشت به دهان می گذاشت. در مورد مردی صحبت می کنیم 
که با آوردن جام جهانی به بیابان، غیرممکن را ممکن کرده بود، ولی در فاصله خیلی کمی 
از این دستاورد عظیم، مرگ را به چشمانش دیده بود. مهمانش متعجب بود. چرا دوستان 
خیلی قدیمی اش در فیفا1، به او خیانت کرده بودند؟ و چرا چهره های فوتبال در قطر در 
شواری عالی جام جهانی 2022، مراد و مرشد خودشان را این قدر سریع طرد کرده بودند؟ 
و عجیب تر از همه این که چرا این مرد پرافتخار در سکوت محض، به خانه اش خزیده بود؟

فوتبال قطر تمام اتهامات وارده به بِن همام را تکذیب کرد و آن طور که از خودش 
برمی آمد، انگار می خواست از دادگاه حکمیت ورزش2، فرجام خواهی کند، ولی در خصوص 
بقیه موارد، سوگند سکوت خورد. برای همین، مهمانانی که در محفل خصوصی خانه اش 
گرد هم آمده بودند تنها کسانی به شمار می رفتند که برای شنیدن تمام ماجرا، قابل اعتماد 
باشند. وقتی هم که محمد آن شب داستان نابودی اش را تعریف می کرد، همین ها دور و 
برش نشسته بودند. بیشترشان محلی هایی بودند که در نزدیکی غروب از گرمای کشنده 
هوا، به کاخ دلپذیر و مجلل دوست قدیمی شان پناه آورده بودند. هر از چندگاهی هم یکی 
از دوستان قدیمی بِن همام در زوریخ، به آن ها می پیوست. مهمان امروزشان هم یکی از 
همین ها بود؛ از غربی هایی که هر چند وقت یک بار از دوحه می گذشتند و از مردی که 
زمانی در اوج قدرت بود، یادی می کردند. بِن همام برای این مهمانان، داستانش را تعریف 
می کرد. این که از کجا شروع شده بود، چطور رویای کودکی اش را به حقیقت بدل کرده 
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بود و چطور این گونه به پایان رسیده بود.
بِن همام در تمام طول عمرش عاشق فوتبال بود. این عشق باعث شده بود شب های 
بسیاری در دوران کودکی اش بیدار بماند و با رادیوی کهنه ترانزیستوری پدرش، گزارش 
بازی های تیم محبوبش، لیورپول1 را از فاصله خیلی دور گوش کند. فوتبال معشوقه ای تنها 
برای پسرک اهل دوحه در دهه پنجاه بود و او بیشتر اوقاتش را در کوچه ها و خیابان های 
شهر، با فوتبال می گذراند. خیلی از دوستانش حتی نمی دانستند این بازی عجیب خارجی، 

چطور انجام می شود.
محمد بِن همام سال 1949 در دوحه متولد شد؛ همان سالی که قطر، به عنوان شبه 
جزیره ای کوچک تحت حمایت بریتانیا، اولین محموله تجاری نفت خامش را صادر کرد. 
این کشور بیابانی، تنها بخش کوچکی از سرزمین عرب ها است که در حاشیه ی خلیج فارس 
کشیده شده و در آن زمان فقط 25 هزار نفر جمعیت داشت. با شروع استخراج و صادرات 
نفت، قطر انفجار اقتصادی به خود دید و شروع به پیشرفت کرد، ولی شهر دوحه همچنان 
با گذر از بیابان و رسیدن به آسمان خراش های مدرن شیشه ای فاصله داشت. در آن زمان، 
جاده های خاکی شهر، که محمد در آن ها فوتبال بازی می کرد، با ساختمان های قدیمی 
یک طبقه پر شده بود و باالترین چیزهایی که در آسمان به چشم می خورد، مناره های 

مساجد وهابی بود که او و پدرش برای عبادت به آن جا می رفتند. 
فوتبال بازی کردن این پسربچه تنها چیزی نبود که او را از دوستانش متمایز می کرد. 
ویژگی های بدنی و ظاهری ناشی از ریشه آفریقایی محمد، او را از هم بازیان اصیل عربش، 
که در دوحه حکمرانی می کردند، جدا کرده بود. مادرش پرستار و پدرش تاجری محلی بود 
که هر دو در قطر متولد شده بودند، اما خانواده ای آفریقایی داشتند و همین مسئله باعث 

متفاوت به نظر رسیدن خانواده شان می شد.
محمد در کنار ساحل با توپش این طرف و آن طرف می دوید؛ ساحل جاده ای خاکی 
بود که کنار دریای آن، قایق های پارویی تاجرین غربی مروارید جمع می شدند. با آمدن 
این تاجرها و بیشتر شدن صادرات نفت قطر، کشور کوچک کم کم کشف می شد. نفت 
با خودش فوتبال هم آورد. همان زمان ها بود که محمد چهار چشمی فوتباِل کارگران 
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کشتی های نفتی اروپایی که ورزش محبوبش را انجام می دادند، تماشا می کرد. کارگران 
با تی شرت های کثیف و روغنی شان دروازه ها را قرار می دادند، یارکشی می کردند و برای 
زدن اولین ضربه، شیریاخط می انداختند و محمد تماشایشان می کرد. به زبانی خارجی که 
نمی فهمید، صحبت می کردند و داد می زدند و با اشتیاق بر پشت هم می کوبیدند و با عبور 

هر باره ی توپ از دروازه در گرمای بیابان، از شادی فریاد می کشیدند.
هم زمان با شروع صادرات نفت از سوی قطر در پایان جنگ جهانی دوم و با ورود 
خارجی ها به خلیج فارس، فوتبال هم به این کشور آمد. بعد از سقوط امپراتوری عثمانی، 
قطر تحت حمایت بریتانیا درآمده بود و در 1935 و قبل از شرکت نفت و گاز بریتانیایی1 
از شرکت های منطقه داده شد.  اولین استخراج نفت به یکی  اجازه  مشهور به بی.پی، 
استخراج در اواخر دهه 30 آغاز شد، ولی جنگ، نهایی شدن آن را به تاخیر انداخت تا در 
نهایت در 1949، همان سالی که بِن همام متولد شد، اولین صادرات انجام شود. در آن زمان 

از اولین چاه، روزانه 5000 بشکه نفت استخراج می شد.
خارجی ها با خودشان فوتبال آورده بودند و انجام همیشگی این بازی از سوی شان 
کم کم توجه محلی ها را هم به خود جلب کرد. 1950 در تولد یک سالگی بِن همام، اولین 
باشگاه آماتور قطر به نام النجاه، تشکیل شد. سال1951 در دوخان، شرکت نفتی قطر هم 
مسئول سازمان دهی و برگزاری رقابت های ساالنه فوتبال در این کشور به نام تورنمنت 
ِعزالدین2 شد. فدراسیون فوتبال قطر 10 سال بعد در 1960 که محمد 11 ساله بود، تشکیل 
شد. وقتی در 1970 بِن همام 21 ساله شده بود، فیفا هم قطر را به عنوان یکی از اعضا، به 

رسمیت شناخت. 
وقتی محمد در اوایل بیست سالگی، کارآفرینی باهوش شده بود، شرایط کشورش هم 
کامال تغییر کرده بود. قطر به طور کامل از بریتانیا استقالل پیدا کرد و خانواده سلطنتی 
آل ثانی کنترل کامل صنعت نفت کشور را در اختیار گرفتند. آن ها استخراج نفت را به 
شکل عجیب و غریبی باال بردند و قطر را در آستانه تبدیل شدن به یکی از ثروتمندترین 
کشورهای دنیا قرار دادند. شرکت شخصی بِن همام به نام ِکمکو3 در 1974 و در سال 
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