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 Reports گزارشھا

          
  گزارشگر پورتال از برلين

   ٢٠١۴ جوالی ١۶      
  
  

  

   در برليناستقبال از قھرمانان فوتبال
  

 تعدادی را به شادی و ھلھله و پايکوبی انداخت و مسابقات جھانی فوتبال در برازيل به پايان رسيد،

 اينک برای ١٩٩٠ و ١٩٧۴ و ١٩۵۴تيم ملی المان که بعد از سالھای . تعدادی را به گريه و واويال

در برلين . چارمين بار قھرمان اين بازی محبوب جھانی شده بود، از ريو بازگشته به برلين پياده گشت

  .ی استقبال از قھرمانان خود گرفته بودندمراسم شايگان و بی سابقه ای برا

در تدوير اين مراسم ھر بخش جامعه سھم خود را اداء کرد، از لوفت ھنزا و مرسيدس بنز و 

امروز گوئی رخصتی عمومی بوده باشد، که مردم به صدھا . اروالی و مردمښتلويزيونھا گرفته تا 

 تا دروازۀ Tegel ميدان طيارۀ ھزار نفر در کران کران و گوشه گوشۀ مسير حرکت تيم از

 تا به هللاِ پيشين، ر صبحس ــ از ARDتلويزيون اول دولتی المان ــ . برندنبورگ، حضور يافته بودند

در واقع تمام برلين . پروگرام عادی خود را برھم زده و خود را يکسره وقف پخش اين مراسم کرده بود

  .و شور و شعف و غلغله بود؛ ھمه اش سور و سرور هسر دو پای ايستاد
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از قضاء ھوای برلين به خالف روزھای بارانی گذشته، سخت گوارا بود و آفتابی؛ مثلی که المانھا در 

ھمه جای شھر بوی . ھم ھستندخوش طالع و خوش چانس پھلوی بسا صفات خوب و کسبيی که دارند، 

و کسی نبود که ازين رويداد تاريخی  از زمين و آسمان شادی ميباريد .شادباش و آفرين و استقبال ميداد

  . ورزشی به خود و به بچه ھای قھرمان خود نبالد

طيارۀ جمبوجت لوفت ھنزای حامل تيم قھرمانان به رسم احترام بر فضای برلين چرخی زد و بعد به 

، مگر اين حرکت احترامکارانه را بار دوم ــ و اين بار به رسم وداع ــ وقتی  تکرار کرد. زمين نشست

اين طياره گرچه در ظاھر به . که قھرمانان راه ميپيمودند و نزديک دروازۀ برندنبورگ رسيده بودند

افتخار تيم فوتبال دو چرخ افتخاری زد، مگر در واقع تبليغات و پروپاگندی بليغ به نفع شرکت 

  . نيز ميکردLufthansaھواپيمائی 

موتر سرويس مخصوص و .  از کس پس نمانده بود تبليغاتیکمپنی مرسيدس بنز ھم درين بزنگاهِ 

که گوئی به ھمين منظور تھيه گرديده بود، عريضتر و طويلتر ــ بزرگتر ــ سروازی با ابعاد به مراتب 

ديگر در که مانند ھمه شرکتھای بزرگ بنز، مرسيدس کمپنی . برای حمل تيم قھرمانان وقف کرده بود

  : طاق جبين اين عراده نوشته بودتبليغات سر شيطان را خاريده است، بر

  

Weltmeister fahren Mercedes-Benz ميشوندسوار مرسيدس جھان  قھرمانان"يعنی ؛."  

سرويس از ميدان طياره تا محل برگزاری با وجودی که ازھم چندان فاصله ای ندارند، چندين ساعت 

چه وار و مانند عروس مردم فقط ميتوانست مورو خروش طی طريق مينمود، چون در جوش ازدحام 

  . آھسته حرکت نمايد
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ترينھای شھری و مسافربری و ھمچنين کشتيھای تفريحيی که در نزديکيھا در گشت و گذار بودند، 

ھمينکه در چشمرس موتر قھرمانان ميرسيدند، بِرک ميگرفتند، تا راکبان و مسافران به تماشا پرداخته 

  . احترام کنند سالم وو ادای
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، که در جوار دروازۀ برندنبورگ قرار دارد، Pariser Platz" ميدان پاريس"مانان در موتر حامل قھر

اروال برلين چشم براه بود و بعد ازين که يکه يکه با قھرمانان ښدر ھمينجا . فوتبالران را پياده کرد

تماشاچيان ھم در ھر . بوسی و بغل کشی ميکرد، امضای ايشان را در کتاب مخصوص ميگرفتيرو

رک خردسال خود مادر جوانی را ديدم که دخت. ميگرفتندامضاء و دستخط  قھرماناناز و فرصتی  موقع

د و ايشان چنين ن ميخواست تا در بنيان آن کوچولو امضاء بکنان بازيگررا در آغوش گرفته، از

  . ھميکردند

ت عظيم و  ــ تربيونی ساخته بودند سخ" مارچ١٨ميدان "آن طرف ديگر دروازۀ برندنبورگ ــ در 

پروگرام با . ُمشِرف به صدھا ھزار تماشاچيی که از گل صبح درانجا حاضر گشته و جای گرفته بودند

تمام جزئيات آن با وجودی که بسيار دقيق و پرفکت ترتيب شده بود، سير طبيعی حرکات و سکنات 

 خود را اداء جوقه جوقه ظاھر ميشدند و رول و سھمقھرمان بازيگران . را سد نميساختسھمگيران 

  .ميکردند

  

 سرشار از احساس ،ی بود و شاخصاين مراسم و تجمع بزرگ مردم و تمام کارھائی که صورت، نمود

جانبی سترگ ی  و رسالتاگر ورزش و سپورت در پھلوی مرام اصلی خود، پيام. ملی و ھمبستگی مردم

 . د اتحاد ايشان استميتواند داشته باشد، ھمانا پيوند زدن مردم يک سرزمين و تقويه و شئي


