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درباره	ی	کتاب

که در همه جا سر و صدا و آدرنالین خالص  »این فشردگی را دوست دارم. هنگامی 
کشیدن هم ندارد.« وجود دارد و هیچکس حتی فرصت نفس 

کلوپ و روش بازی و مربیگری »یا برد یا شکست«  شخصیت فوق العاده یورگن 
گزینه ای فوق العاده برای ایجاد هیجان و سر  وی، این مربی آلمانی را تبدیل به 
کرد  کرده است. انتخاب او هیجان زیادی در شهر لیورپول ایجاد  و صدا در آنفیلد 
مورد  قبل  از مدت ها  که  مربی  گرفتن  به خدمت  از  باشگاه  مقامات  و  و هواداران 
تاثیری  شاهد  تا  منتظرند  شدت  به  و  شدند  خوشحال  داشت،  قرار  ستایش شان 

که او در باشگاه و لیگ برتر از خود به جای می گذارد. باشند 
رافائل هونیگ اشتاین با دسترسی اختصاصی به دوستان، خانواده، همکاران 
تا  است  رفته  دورتموند  و  ماینتس  لیورپول،  صحنه  پشت  به  کلوپ،  بازیکنان  و 
کلوپ، تغییر و تحول و نبوغ فوتبالی او و نحوه  کارنامه مربیگری  داستان هایی از 

کند. بازگرداندن سر و صدا به آنفیلد برایتان تعریف 
که بازیکنان را تبدیل به افرادی برنده می کند. اندکی بیشتر  کلوپ مربی است 
که در میانه جدول قرار  کار می کشد و تیم هایی مثل دورتموند  از توان شان از آنها 
داشتند را در عرض دو فصل تبدیل به قهرمان لیگ و یکی از تحسین  برانگیز ترین 

تیم های اروپا می کند.
او شخصی صادق، با رفتاری دوستانه و شوخ طبع است و رسانه ها و هواداران به 
یک اندازه به او عالقه دارند. وی همچنین در مسیر رسیدن به هدفش بسیار قاطع و 
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بی رحم است. با این حال عصبانیت این مربی به ندرت دیده شده است.
که باید باشد،  که نتایج آن طور نمی شود  انتظارات از او باالست. حتی زمانی 
فوتبال هیجان انگیز لیورپول و تعصب کلوپ در کنار زمین بسیار جذاب بود و منجر 

به بازگشت موفقیت آمیز این تیم به لیگ قهرمانان شد.
که او یک  کلوپ از آغاز زندگی اش در جنگل سیاه آغاز می شود. جایی  داستان 
بازیکن با مهارت های یک بازیکن دسته پنجمی و مغز یک فوتبالیست دسته اولی 
که  است و با انتخاب اتفاقی وی به عنوان مربی و موفقیت در ماینتس و دورتموند 

راه وی به سمت آنفیلد را هموار می کند، ادامه می یابد.

رافائل هونیگ اشتاین یکی از کارشناسان برجسته فوتبال آلمان در کشور انگلیس 
است. وی برای ESPN و ِدر اشپیگل مقاله می نویسد و به عنوان کارشناس در 
برنامه های شبکه بی تی اسپرت و اسکای در آلمان حضور پیدا می کند. همچنین 
در برنامه توتالی فوتبال نیز حضوری ثابت دارد. کتاب اول وی با نام »فوتبال 

انگلیسی« نامزد دریافت جایزه بهترین کتاب فوتبالی سال شد.
کتاب قبلی او نیز »راه اندازی مجدد: چگونه فوتبال آلمان خودش را دوباره 

بازسازی کرد و قهرمان جهان شد« نام دارد.

اهمیتی ندارد اهل کجا هستید، مهم این است که کجا قرار گرفته اید.
کیم اریک.ب. و را

درباره	ی	نویسنده



سورپرایز
شهر گالتِن، سال 1967

جنگل سیاه واقعا سیاه نیست. حتی دیگر یک جنگل هم نیست. هزار و هشتصد 
که  سال پیش، قبایل وحشی »آِلمانی1« برای اولین بار سمت این جنگل تاریک 
رومی ها را ترسانده بود، حرکت کردند تا برای گاوداری و تشکیل روستاهای کوچک 
کنند. از سویی دیگر ُمبلغین مذهبی نژاد سلتیک از  برای خودشان فضایی درست 
اسکاتلند و ایرلند که مسلح به تبر و سالح ایمان بودند، در این جنگل پیشروی کردند 
این  بقایای  امروزه،  خورد.  شکست  غم انگیز  شکلی  به  طبیعت  باالخره  این که  تا 
جنگل تاریک بیشتر در قصه های قبل از خواب و برای ترساندن کودکان و همچنین 
ساخت ساعت استفاده می شود. ضمن این که منطقه توریستی فوق العاده ای به 

شمار می رود. 
کوهستانی  گروهی به این منطقه  کشور و فراتر از آن به صورت  مردم از سراسر 
از  را  خود  ریه های  و  قلب ها  تا  می کنند  سفر  آلمان  کشور  غربی  جنوب  در  واقع 
کنند. بعد از جنگ، جنگل سیاه  کرده و نفسی تازه  ک  کثیفی های زندگی شهری پا

Alemanni-1
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که به دنبال مکانی دست  تبدیل به مکانی دوست داشتنی برای فیلم سازانی شد 
که واقعیت و خیال به شکل بسیار  نخورده و بکر بودند. جنگل سیاه جایی است 

خوشایندی در هم می آمیزند.
به  شهری  قالب  در  و  دارد  حقیقت  کامال  شد  گفته  باال  در  که  چیزهایی  تمام 
و  رنگ  قرمز  سقف هایی  با  تمیز  و  سفید  خانه هایی  است.  شده  جمع  گالتن1  نام 
بالکن هایی چوبی که در مقابل کوهستان قد کشیده اند و از سبزی بی انتهای دامنه 
کوه محافظت می کنند. رتزو اشالخ2 سیاست مدار سابق عضو حزب سبز آلمان، در 
»برخی  می گوید:  خود  همشهریان  منطقه،  محلی  مردم  متواضعانه  ذهنیت  مورد 
خ بکشند،  کوه ساخته اند تا شکوه و عظمت خانه شان را به ر خانه هایی در نوک 
واقعی  عظمت  تا  می سازند  کوه  دامنه  در  را  خود  خانه های  سوابیا  اهل  مردم  اما 
کنند. آن ها مرسدس های خود را در پارکینگ خانه نگه می دارند و  خود را پنهان 
نشان را در مسیر ماشین رو می گذارند.« رودخانه گلت )که در 

ُ
گ خودروهای فولکس وا

گرفته و به شهری  زبان آلمانی قدیم به معنای درخشان است( از شمال سرچشمه 
کارخانه جی.  از  را وام دار این رودخانه است و سپس  که نام خود  سرازیر می شود 
اشمالتز3 می گذرد. این رودخانه نگهبانی بی سر و صدا برای خیابان »های« است 
کباب  گل فروشی و مغازه  که بنگاه خرید و فروش ماشین، بانک، نانوایی، قصابی، 
فروشی در آن قرار دارد و تأمین کننده آب استخری طبیعی است. این رودخانه سپس 
که در  کنار یک مجموعه ورزشی بعد از روستای بوفینِگن عبور می کند، روستایی  از 

دل شهر گالتن فرو رفته است.
پرورش  سبزی  و  ذرت  خوکچه،  آن  مردم  و  می بارد  زیادی  باران  شهر  این  در 
ژرمن  نژاد  از  خاص  نوعی  آن ها  هستند.  تالشگر  و  صرفه جو  شدت  به  و  می دهند 
که بسیار بسیار سخت کوشند و تمایل ندارند طرز فکر خود را تغییر بدهند.  هستند 
کن و سپس برای  کار  کن،  کار  که می گوید:  شعار معروفی در این منطقه وجود دارد 

خودت خانه ای بساز.
از خصوصیت مردم  بزرگی  اشالخ می گوید: »سخت کوشی شبانه روزی، بخش 
سوابیا است. این خصوصیت ریشه در تاریخ دارد. درست مثل شهرت مردم سوابیا در 
ع والدینش را به ارث می برد  خصوص خالق بودن. در مناطق دیگر، اولین فرزند مزار

Glatten-1
Rezzo Schlauch-2

J, Schmalz GmbH-3:سالهاکارخانهتولیدتیغهایصنعتیبوداماامروزرویتکنولوژیوکیومکارمیکند
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کشاورزی  ع  اما در سوابیا زمین به شکل مساوی بین فرزندان تقسیم می شود. مزار
کشت نیستند. به همین خاطر  کوچک تر می شوند تا این که دیگر قابل  کوچک و 
نوادگان خانواده های اهل سوابیا مجبور شدند به شغل های دیگری روی بیاورند. 
که برای مشکالت  ع یا تعمیرکار شدند و به فکر این افتادند  بسیاری از آن ها مختر

قدیمی راه حل های جدیدی پیدا کنند.«
که همه چیز به شدت صحیح و با دقت  مشتریان محلی خواهان این هستند 
باشد. حتی تفریح. یکی از چهارده کافه فعال شهر گالتن مختص »کارناوال« است. 
نژاِد ژرمن شپرد در آن جمع  که دوست داران سِگ  نیز وجود دارد  کافه ی دیگری 

می شوند.
کتورها بر روی  که رد ترا کوچکی وجود دارد  انبارهای فراوان، خیابان  کنار  در 
کش دیده می شود و سپس به مقصد می رسیم. درست همین جا سمت راسِت  خا
کوچک محل مالقات ما است  کشاورزی: آرایشگاه ایسولده رایش1، آرایشگاه  زمینی 
که توجه زیادی به خودش جلب نمی کند. مغازه ای برای جوراب های دست بافت 
که توسط یکی از دوستان رایش بافته شده است و عواید فروش آن به خرید  خیریه 

کفش برای بی خانمان ها اختصاص دارد.
گالتن به دنیا آمد. او دو خواهر بزرگ تر از خود نیز دارد.  ایسولده سال 1962 در 
که  بود  ورزش  به  عالقه مند  شدت  به  و  استعداد  با  دروازه بانی  پدرش،  نوربرت2، 
نوربرت  داشت  اصرار  »او  می گوید:  رایش  بود.  شده  بزرگ  سخت گیر  پدری  توسط 
استفاده  حرفه ای  فوتبالیستی  به  شدن  تبدیل  برای  دستانش  از  این که  جای  به 
کند، شغل مناسبی داشته باشد. دوران بازی او قبل از این که شروع شود، به اتمام 
رسید.« با این وجود جاه طلبی های نوربرت در ورزش به هیچ وجه کاهش پیدا نکرد. 
کرد تا عالقه اش را  او در سطح آماتور به فوتبال، هندبال و تنیس پرداخت و تالش 
بزرگ ترین دخترش  و  الیزابت  که همسرش  کند. هنگامی  منتقل  به خانواده اش 
استفانی عالقه ای به هیچ ورزشی نشان ندادند، امیدهای نوربرت بر روی ایسولده 
متمرکز شدچه قبل از تولد )ایسولده با خنده می گوید: »پدرم در آلبوم عکس های 
کودکی من نوشته است "ایسولده، باید پسر می شدی!«( و حتی بعد از آن »من تنها 

دختری بودم که در گالتن فوتبال تمرین می کرد.«

Isolde Reich -1
Norbert -2
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نوربرت مربی او بود. روش های تمرینی اش سخت و طاقت فرسا بود. ایسولده 
کنار رودخانه  پنج ساله را برای تمرین ضربه سر زدن به زمین تمرینی ریدویِسن1 در 
می برد. در آنجا یک توپ فوتبال قدیمی سنگین با طناب از یک میله سبز آهنی 
گر جای گیری ایسولده خوب نبود و یا دست هایش را خیلی باال می آورد،  آویزان بود. ا
نوربرت به عنوان تنبیه او را یک بار دور زمین تمرین می دواند. رایش می گوید: »او 
سخت گیر اما مهربان بود. به اصول و قواعد پایبند و سرشار از عالقه و تعصب به 

فوتبال بود.«
در تابستان سال 1967، مادر ایسولده خانه را به مدت یک ماه ترک کرد. الیزابت 
کلینیکی در اشتوتگارت  که مجبور شد در  گونه ای پیش رفت  باردار بود و شرایط به 
که 80 دقیقه با خانه فاصله داشت، بستری شود. بیمارستان محلی واقع در فرویِدن 
کیلومتر از خانه آن ها فاصله داشت، به تجهیزات الزم برای  که تنها 8.5  اشتات2 
زمان  مدت  چنین  در  مادر  وجود  بدون  زندگی  نبود.  مجهز  سزارین  عمل  انجام 
طوالنی برای ایسولده و استفانی سخت بود. ایسولده می گوید: »به ما قول دادند 

هنگامی که مامان به خانه برگردد برایمان چیز شگفت انگیزی می آورند.«
کوچکی  که نوربرت و الیزابت به خانه برگشتند، بچه ی  با این حال، هنگامی 
گذشت حدود یک  گریه می کرد. بعد از  که به شدت جیغ می زد و  در آغوششان بود 
که آیا می شود این بچه را پس داد و به جایش  ساعت، خواهرها به این فکر افتادند 
کوچک و جیغ جیغو! چه سورپرایز بدی! اما ایسولده  گرفت؟ برادری  چیز دیگری 
که آن روز صاحب چیز خیلی بیشتری از یک برادر آزاردهنده  خیلی زود متوجه شد 
پرسر و صدا شده است. او می گوید: »تمام تمرکز ورزشی پدرم بالفاصله روی پسرک 
منعطف شد. از شر تمرین ضربه سر زدن با آن توپ آونگ شکل خالص شدم و اجازه 
باله و دو و میدانی بروم. تولد یورگن واقعا مایه  کالس  کردم به جای آن به  پیدا 

خوش شانسی من بود. او مرا آزاد کرد.«

Riedwiesen-1
Freudenstadt-2
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کریستین هایدل1 به شدت به این داستان عالقه مند است. به قدری که آدم به این 
که خودش را برای تعریف  که چقدر از آن واقعیت دارد. وی در حالی  فکر می افتد 
ماینتس2،  اهل  شهروند  یک  عنوان  »به  می گوید:  می کند،  آماده  داستان  کردن 
کنید اتفاق واقعا افتاده است.«  می توانم بگویم این را از خودمان در آوردیم، اما باور 
می گوید آماده یک هیجان تمام عیار باشید:  از دفتر نمورش در باشگاه شالکه 04 تا 
کوچک تبعید شده به دسته  که در آن به رقص و آواز مشغولند و یک تیم  شهری 

که استادیوم آن 40 دقیقه با شهر فاصله دارد. دوم 
خود  رقیب  تیم  با  ماینتس  تیم   ،2001 فوریه   25 تاریخ  در  و  قبل  روز  یک 
خورده  شکست  نتیجه 1-3  با  و  کرده  بازی  پلی موبیل  ورزشگاه  در  گرویترفورت3 
است. هایدل می گوید: »کلوپ اندکی مصدومیت داشت و بدترین بازیکن زمین بود، 
مجبور شد 20 دقیقه قبل از پایان از زمین بازی بیرون بیاید.« این شکست، ماینتس 
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کل سابق این تیم با لبخند می گوید: »افتضاح  را در منطقه سقوط قرار داد. مدیر 
کور سوی امیدی  کلمه در قعر جدول قرار داشتیم و هیچ  بودیم! به معنای واقعی 
برای بهبود شرایط تیم دیده نمی شد. به طور متوسط در هر بازی 3 هزار تماشاگر 
کسی به ما اهمیت نمی داد. همه مطمئن بودند سقوط می کنیم.« داشتیم، دیگر 
و در مراسم  مرکز شهر  ماینتس همگی در  باشگاه  همکارانش در هیئت مدیره 
کارناوال ُرز مانِدی به خوش گذرانی مشغول بودند. مرکز استان رینلند در آلمان به 
خاطر این جشن شهرت فراوانی دارد. حدود نیم میلیون انسان، لباس های مسخره 
می پوشند، چیزی می نوشند و به خوش گذرانی می پردازند. شبکه های تلویزیونی 

کردند. ARD و ZDF تمام عصر را صرف پوشش مراسم در میدان الکتورال 
کراوتزون1، مربی جهان دیده ی ماینتس )با لقب جهانگرد( وسوسه ی  کهارت  ا
که چند روز دیگر بازی بسیار مهمی  کارناوال را برای بازیکنان تیمش  حضور در این 
کرامنی2، هافبک تیم ماینتس  مقابل دویسبورگ دارند بسیار زیاد می داند. یورگن 
کلوپ در آن روزها، می گوید: »بعد از شکست خوردن در فورت،  و هم تیمی یورگن 
اخراج  را  مربی  یا  آن ها  که  می دانستیم  شدند.  ناراحت  خیلی  ماینتس  هواداران 
کروتزناخ3 به دور از  می کنند یا ما را مورد انتقاد قرار می دهند. سه روز در هتلی در باد 

بودیم.« مردم 
گرفتن  جشن  حوصله  بود.  مانده  ماینتس  در  خانه اش  در  هایدل  کریستین 
بود  مشخص  گرفت.  جشن  بشود  که  بود  آن  از  بحرانی تر  تیم  شرایط  نداشت. 
کراوتزون آدم بسیار خوبی  که  سرمربی تیم باید اخراج شود. شکی وجود نداشت 
که حتی هنگام هدایت االهلی عربستان سعودی، در یک  است، مربی باتجربه ای 
و  کنیا  تیم های ملی  بود. تجربه مربیگری  کرده  را هدایت  مارادونا  مسابقه دیگو 
کانادا را داشت و در تعداد زیادی باشگاه در سرتاسر جهان به مربیگری پرداخته بود، 
گرفتن در مسند مربیگری ماینتس در ماه نوامبر، از 9 بازی تنها 6  اما از زمان قرار 
امتیاز گرفته بود و ادامه این روند قطعا به سقوط تیم منجر می شد. هایدل احساس 
کراوتزون برای انتخاب شدن به عنوان سرمربی تیم، وی را گول زده است. می کرد 
 رته واندریکن4، مربی قبل از او و ملی پوش سابق تیم بلژیک، مربی خشن و 
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کردن با بازیکنان و اعضای هیئت مدیره  که امتناعش از ارتباط برقرار  کم حرفی بود 
با بی میلی اش برای ایجاد سیستم منسجم تیمی برای بازی کردن مطابقت داشت. 
کسب تنها 12 امتیاز در 12 بازی در فصل 01-2000 و قرار دادن دوباره ی  وی بعد از 
ماینتس در منطقه سقوط، از تیم برکنار شد. هایدل می خواست کسی را در رأس تیم 
که شش سال  که بتواند سیستم یارگیری چهار نفره و منطقه ای موفقی را  قرار دهد 
کرده بود مجددا پیاده  پیش وولفگانگ فرانک1، مربی سابق تیم در ماینتس اجرا 
با استانداردهای بوندس لیگا به قدری  کتیک در آن زمان در مقایسه  کند. این تا
کند تا  که تقریبا هیچ کس نمی دانست چطور از آن استفاده  مدرن و پیشرفته بود 

نتیجه مناسبی بگیرد.
هایدل می گوید: »به همه گفتم نیاز به مربی ای دارم که سیستم استفاده از چهار 
کند و به بازیکنان  که بتواند این روش را با تیم تمرین  کسی  کند.  مدافع را درک 
کردم. باید صادقانه بگویم، اصال به  کراوتزون دریافت  یاد بدهد. ناگهان، تماسی از 
کایزرسالترن را داشت و آنجا نتیجه  او فکر هم نمی کردم. وی قبال سابقه هدایت 
چندان مناسبی نگرفته بود و حس می کردم استخدام او برای تیم فایده ای ندارد، 
کرد باهاش مالقاتی داشته باشم. به  اما آن قدر به حرف زدن ادامه داد تا متقاعدم 
همین خاطر در ویسبادن به دیدارش رفتم. او توانست همه چیز در مورد خط دفاع 
کامل برایم توضیح دهد. به همین خاطر پیش خودم فکر  چهار نفره را با جزئیاتی 
کرده بودم  را تماشا  کارش رو بلده! به قدری تمرینات فرانک  کردم: لعنتی، واقعا 
که دقیقا بدانم تمرینات مخصوص به این سیستم چطور است. به همین خاطر 
گفت  آمد و  نزد من  کلوپ  کردم. حدود دو هفته بعد،  انتخابش  به عنوان مربی 
کراوتزون یک ماه پیش به او زنگ زده است. کلوپ به من گفت:»می خواست بداند 
سیستم دفاع چهار نفره چگونه است، در حدود سه ساعت با هم حرف زدیم.« و این 
کامال  کار یک مسابقه را بردیم اما سپس  که در زمین بازی افتاد. در آغاز  اتفاقی بود 

شکست خورده بودیم.«
رها شدن از دست کراوتزون تصمیمی آسان و عقالنی بود. با این حال معلوم شد 
کار به مراتب سخت تری است. هایدل به امید پیدا  کردن جانشینی برای او  پیدا 
کیکر2 به جستجو  کوهی از سالنامه های مجله  کاندیدایی مناسب، در میان  کردن 
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