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هفته بیســت و چهارم لیگ برتر در 
حالی به پایان رسید که دفعات به کار رفتن 
جمله »نمی خواهند قهرمان شویم!« در 
آن از تعداد گل ها بیشــتر بود. این هفته 
هم تک تک بازیکنان پرســپولیس به 
ســراغ این عبارت تکراری رفتند و هم 
اســتقاللی ها اصرار داشتند که دستی 
در کار است تا قهرمان لیگ نشوند. باید 
از یحیی گل محمدی و تیمش پرسید 
که اگر نمی خواهند شما قهرمان لیگ 
برتر شوید، چطور این اتفاق در پنج سال 
متوالی برای باشگاه پرسپولیس رخ داده 
اســت؟ اگر تمام و کمال این فرضیه را 
پذیرفته اید که نتایج مســابقه ها بیرون 
زمین تعیین می شود، عمال دست روی 
این نکته گذاشــته اید که قهرمانی های 
ســال های آخر خودتان هم ناپاک بوده 
اســت. مگر می شود درســت تا قبل از 
شــروع این فصل همه چیز کامال خوب 
و سالم پیش برود و ناگهان در این فصل 
فضا برای رقابت ناسالم شود؟ از استقالل 
و فرهاد مجیدی هم باید پرسید که چطور 
بعضی نمی خواهند شما قهرمان شوید 
اما در پرونده بازیکن گابنی گل گهر، به 
همین سادگی دو امتیاز به حساب تان 
واریز می کنند؟ چطور نمی خواهند شما 
قهرمان شوید اما در دقایق پایانی یکی از 
حساس ترین مسابقات فصل، برای تان 
پنالتی می گیرند؟ از هر دو مربی و هر دو 
باشگاه، باید پرسید که آیا اصال فوتبال 
اروپــا را دنبال می کنند؟ آیــا حتی در 
کشورهای آفریقایی نیز چنین رفتاری 
از سوی مربیان حرفه ای شکل می گیرد؟ 
چطور می توان باور کرد یک مربی در طول 
سال میلیاردها تومان دستمزد می گیرد 
اما ســاده ترین اصول حرفه ای را رعایت 
نمی کند؟ چطور وقت بســتن قرارداد 
ناگهان همه حرفه ای می شــوند و وقت 
گرفتن دستمزد انتظار حرفه ای دارند 
اما وقت عمل، شبیه کودکان دبستانی 

رفتار می کنند؟ اگــر واقعا باور دارید که 
نمی  خواهند قهرمان لیگ برتر شوید، چرا 
این لیگ و این شغل را رها نمی کنید و به 
فضای سالم تری نمی روید؟ چه اصراری 
دارید در فوتبالی بمانید که در آن عده ای 
نمی گذارند قهرمانی را به دست بیاورید؟ 
این مســاله فقط مربوط به استقالل و 
پرسپولیس نمی شــود. در همین چند 
سال گذشته باشگاه هایی مثل سپاهان، 
تراکتور و دیگران بارها ادعا کرده اند که 

دست های پشت پرده مانع قهرمانی شان 
در لیگ برتر شده است. این یک معضل 
بزرگ فرهنگی در فوتبال ایران اســت. 
فوتبالی که مربیانش به جای پذیرفتن 
ساده ترین مسئولیت ها، روی باخت ها 
و ناکامی ها ســرپوش می گذارند و برای 
خودشان، دشــمن فرضی می تراشند. 
اینکه باشــگاهی قهرمان نشود، فاجعه 
نیست. اینکه باشگاهی به اهدافش دست 
پیدا نکند، فاجعه نیست. اینکه باشگاهی 

شکســت بخورد، فاجعه نیست. فاجعه 
اصلی اینجاست که یک مربی در طول 
یک فصل 30 هفته ای، حتی »یک بار« 
هم به بد بازی کردن تیمش و اشتباه های 
خودش اشــاره نکند. فاجعه اصلی این 
اســت که یک مربی هرگــز نپذیرد که 
خودش حتی ذره ای در نتایج بد تیم سهم 
داشته اســت. مربیان در فوتبال ایران، 
خودشــان را تنها وارث بردها می دانند 
و وقت شکست، پشــت هزار بهانه ریزر 

و درشت پنهان می شوند. این فرهنگ 
از مربیان به همه ارکان دیگر فوتبال در 
ایران هم سرایت کرده است. از سرپرست 
باشــگاه گرفته تا مدیر رسانه ای و حتی 
هوادار، همه تصور می کنند باید موفقیت 
حریف را زیر ســوال ببرند و فقط وقتی 
همه چیز را ســالم بدانند که خودشان 
به موفقیت رسیده باشند. جالب اینکه 
نهادهایی مثل کمیته انضباطی در این 
چند سال همواره مقابل چنین ادعاهایی 

ســکوت کرده اند و محرومیت خاصی 
برای زیر سوال بردن سالمت مسابقات 
فوتبال در ایران در نظر نگرفته اند. همین 
ماجرا موجب شده این افراد با جسارت 
بیشتری چنین ادعاهایی را مطرح کنند. 
نپذیرفتن مسئولیت در تمامی ابعاد، یکی 
از اصلی ترین دالیل متوقف شدن مسیر 
پیشرفت فوتبال ایران است. فوتبالی که 
در آن به کار ســخت و تالش مستمر بها 
داده نمی شود و هوچی گری را از تاکتیک 
برتر می داند. فوتبالی که فقط صداهای 
بلند را می شنود و به مرحله هرج و مرج 

مطلق رسیده است.
شــاید بتوانید با زیر ســوال بردن 
مسابقات، خودتان را از گزند سرزنش ها 
دور نگه دارید و از مسئولیت فرار کنید 
اما این کار در نهایــت مثل یک باتالق 
بزرگ، همه فوتبال ایران را در خودش 
فرو خواهد برد. در نهایت اگر ســالمت 
این فوتبال زیر سوال برود، دیگر لیگی 
باقی نمی ماند و شغلی هم برای دستمزد 
میلیاردی مربیان در دسترس نخواهد 
بود. چقدر تلخ که عــده ای برای نجات 
خودشان، این چنین علیه ذات فوتبال 
موضع می گیرند و این چنین تصویر این 
رشته ورزشی را در ذهن میلیون ها نفر 

تخریب می کنند.

درباره یک تئوری خنده دار در فوتبال ایران

به سکوت دعوت تان می کنیم! 

اتفاق روز

فرقی نمی کند در کدام نقطه از جدول رده بندی باشید. اگر به فوتبال ایران تعلق دارید، باید حتما از عبارت 
»نمی خواهند قهرمان شویم« استفاده کنید تا امتیاز این مرحله را از دست ندهید. حتی دیگر تیم های ته جدولی هم 
معتقدند که دستی در کار است تا قهرمانی لیگ را به دست نیاورند. در این فوتبال نه کسی مسئولیت تصمیم هایش را 

می پذیرد، نه کسی اصال از مسابقه دادن و رقابت کردن لذت می برد. یک مشت آدم متوهم دور هم جمع شدند و هر روز 
تئوری تازه ای رو می کنند تا به کارها و فعالیت های خودشان توجهی نشود.

از همــان اولین روزهایی که قطــر به عنوان 
میزبان جام جهانی 2022 معرفی شد، دولت های 
مختلفی در ایــران روی کار آمده انــد و همواره 
تمایل شان را به کمک به برگزاری هرچه بهتر جام 
نشان داده اند. ما می خواهیم به قطر کمک کنیم و 
نیت خوبی هم داریم اما بین خواستن و توانستن، 
فاصله بسیار زیادی است. حقیقت آن است که ما 
در ایران، حتی برای برگزاری لیگ داخلی خودمان 
هم با هزار و یک مشــکل بزرگ روبه رو هستیم. 
شــرایطی که در این فوتبال وجــود دارد اصال با 
جاه طلبی قطری ها برای برگزاری یکی از بهترین و 
منظم ترین جام های جهانی تمام تاریخ، همخوانی 
نخواهد داشت. کمکی که ما می توانیم به قطری ها 
در این جام بکنیم، ایستادن و تماشا کردن است! 

فوتبال در زمین چوگان
اخبار رســمی تلویزیون ایــران، از تیم ها و 
هواداران جام جهانی می خواهد که یک شــهر 
توریســتی مثل شــیراز را برای اقامت انتخاب 
کنند. این در حالی اســت که تیم شهر شیراز در 
لیگ برتر یعنی فجرسپاسی، خودش این روزها 
در شهر دیگری از رقبا میزبانی می کند! چراکه 
چمن استادیوم حافظیه بیشتر از زمین فوتبال، 
به زمین چــوگان شــباهت دارد. البته این هم 
می تواند در نوع خودش تنوعی باشد و تیم های 
جنگجو را برای مسابقات آماده کنید. اگر از آن 

استادیوم های شیک و آن زمین های سبز و هموار 
خسته شــده اید، حافظیه بهترین انتخاب برای 
شما خواهد بود! شیراز که هیچ، حتی در تهران 
هم تیمی مثل استقالل هنوز یک زمین تمرین 
استاندارد ندارد. کار به جایی رسیده که داشتن 
یک زمین تمرین معمولــی، بزرگ ترین آرزوی 
سرمربی تیم صدرنشین لیگ برتر را می سازد. 
با این ســطح از امکانــات، ما حتمــا می توانیم 
یک کمک جدی برای قطر در مســیر میزبانی 

رقابت های جام جهانی باشیم.
استادیوم را تاریک کنید

در دو ســال گذشــته، بارهــا و بارهــا برق 
اســتادیوم ها در نقــاط مختلف ایــران حین 
برگــزاری مســابقات فوتبال رفته اســت. این 
هم در نــوع خــودش جالب به نظر می رســد. 
به جای آن ورزشــگاه های نورانی همیشــگی، 
می شــود جام جهانی را در تاریکی دنبال کرد و 
با نورهای تلفن همــراه، زیبایی قابل توجهی به 
استادیوم ها بخشید. شاید خود قطری ها متوجه 
این زیبایی ها نباشند اما ورزشگاه های ایران واقعا 
چنین قابلیت های معرکه ای دارند و می توانند به 
لحاظ بصری، قاب های تماشایی زیادی به وجود 
بیاورند. هرگز نباید این استادیوم ها را به راحتی 

دستکم گرفت.
بازی های پر»گل«

تماشاگر بین المللی جام جهانی، همیشه با 

بازرســی های متعددی برای ورود به استادیوم 
روبه رو می شــود اما اگر بازی ها در ایران برگزار 
می شود، سیگار و انواع مواد مخدر مثل نقل و نبات 
از گیت ورزشگاه عبور می کرد. یعنی محال است 
که به تماشای یک بازی فوتبال در ایران بنشینید 
و با استعمال مخدرها روی سکوها روبه رو نشوید. 
کجای دنیا چنین امکانــی را در اختیار هوادار 
فوتبــال می گذارند؟ تماشــاگران جام جهانی 
می توانند بروند و برای بچه محل ها تعریف کنند 
که چقدر در استادیوم های ایران به شان خوش 
گذشته و چقدر آزاد بوده اند. البته به شرط آن که 
مذکر باشــند. چراکه در غیر ایــن صورت بعید 
است اصال بتوانند بازی ها را تماشا کنند و حتی 
ممکن است با اسپری فلفل، مورد پذیرایی گرم و 

صمیمانه قرار بگیرند.
ورزشگاه بدون گیت

یکــی  دیگــر از امکانــات فوق العــاده و 
منحصربه فرد دیگر فوتبال ایران، ورزشگاه هایی 
هستند که حتی گیت ورود تماشــاگر ندارند. 
چراکه تیم هایی که اسم شــان هوادار است اما 
خودشان هوادار ندارند در آن بازی می کنند! تصور 
کنید یک خارجی برای خریــد بلیت بازی  جام 
جهانی به سایت های بلیت فروشی ایرانی مراجعه 
کند. سایت هایی که همیشه از دسترس خارج 
هستند، به سرعت بلیت تمام می کنند، همیشه 
بیشتر از ظرفیت بلیت می فروشند و در مجموع 
دست به هر کاری می زنند تا تجربه فوتبال دیدن 
در استادیوم را به یک عذاب بزرگ برای فوتبالی ها 
تبدیل کنند. اگر جام جهانی در ایران برگزار شود، 
همه بیشتر از گذشــته قدر برگزاری فوتبال در 
کشور خودشان را می دانند. چراکه در بسیاری از 

نقاط دنیا، فوتبال دیدن یک تفریح بزرگ است اما 
اینجا مردم با اعمال شاقه فوتبال تماشا می کنند! 

تعلیق در اوج
همیشه هم نباید همه دیدارهای جام جهانی 
را به صورت کامل تماشــا کرد. اگر می خواهید 
وقت تماشای مسابقات فوتبال با تعلیق بیشتری 
روبه رو شوید، کافی است پخش مستقیم بازی ها 
را به تلویزیون ایران بســپارید. آن وقت ممکن 
است در جریان پخش دیدارهای حساس، بارها 
تصویر از مبدا قطع شود و به جای فوتبال، تصاویر 
گل و بلبل روی آنتن برود. این هم اتفاق دیگری 

است که معموال بارها در جریان پخش دیدارهای 
فوتبال رخ داده اســت. حتی همیــن هفته در 
جریان مسابقه پرســپولیس و هوادار، تصاویر 
در دو مقطع مختلف قطع شــد و تماشــاگرها 
نتوانســتند دقایقی از بازی را ببینند. با این کار 
تعلیق زیادی به فوتبال حاکم می شود و هوادارها 
ناچار می شوند دقایقی از هر بازی را حدس بزنند 
و کار را به تصورات ذهنی شان بسپارند. این از آن 
امکاناتی اســت که به ندرت در نقطه دیگری از 
دنیا دیده می شود و صرفا به خود فوتبال ایران 

اختصاص پیدا کرده است!

همه کمک های ضروری ایران به قطر برای جام جهانی

خواستن، توانستن نیست

هفته بیست و چهارم لیگ 
برتر در حالی به پایان رسید 
که دفعات به کار رفتن جمله 

»نمی خواهند قهرمان 
شویم!« در آن از تعداد گل ها 
بیشتر بود. این هفته هم تک 

تک بازیکنان پرسپولیس 
به سراغ این عبارت تکراری 

رفتند و هم استقاللی ها 
اصرار داشتند که دستی 

در کار است تا قهرمان لیگ 
نشوند
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دختران والیبال به خط شدند

نخســتین اردوی تیم ملی والیبــال بانوان با 
حضور ســرمربی جدید روز پانزدهم فروردین به 
پایان رسید و حاال الســاندرا کمپدلی از امروز 18 
فروردین به مدت هفت روز در دور جدید اردو 21 
بازیکن را به خط می کند. شنبم علیخانی، معصومه 
اسماعیلی، فرزانه زارعی، آیتک سالمت، شکیال 
صدری، پوران زارع، زهرا کریمی، هانیه محتشمی، 
ریحانه کریمی، تهمینه درگذنی، مهسا صابری، 
مهسا کدخدا، منا آشفته، الهه پورصالح، محدثه 
مشتاقی، هاله متقیان، نگار کیانی، زهرا بخشی، 
مائده برهانی، ندا چمالنیان و ســمانه سیاوشی 
بازیکنان دعوت شــده به این مرحله از تمرینات 
هســتند. جام کنفدراسیون آســیا، بازی های 
آســیایی 2022 هانگژو و بازی های همبستگی 
کشورهای اسالمی ســه میدان مهمی است که 
والیبال بانوان ایران باید در آنها حضور پیدا کند. 
جام کنفدراسیون والیبال زنان آسیا از 30 مرداد 
تا 6 شهریور با حضور 10 تیم به میزبانی فیلیپین 
برگزار خواهد شد که تیم ملی ایران در گروه اول 
با تیم های ویتنام، چیــن، کره جنوبی و فیلیپین 
همگروه است. شــاگردان »اله« در روز نخست 
مرحله گروهی استراحت دارند و روزهای دوم تا 
پنجم به ترتیب به مصاف کره، ویتنام، فیلیپین و 
چین خواهند رفت. با حضور کمپدلی امید زیادی 
به تیم بانوان برای قرار گرفتن در مسیر پیشرفت 

ایجاد شده است. 
    

جدایی سید از سعید
زمانی که سعید معروف به تیم فنرباغچه ترکیه 
پیوست و با سیدمحمد موســوی هم تیمی شد، 
بسیاری بر این عقیده بودند که بازی های این تیم 
با حضور این دو ستاره والیبال ایران بسیار دیدنی 
خواهد شــد. به خصوص که تا پیش از پیوســتن 
معروف موسوی بازیکن ثابت ترکیب فنرباغچه بود 
و مدتی را به خاطر مصدومیت دور از میدان سپری 
کرد. اما هم باشگاهی بودن معروف و موسوی دوام 
زیادی نیاورد. در ماه های اخیر به دلیل محدودیت 
استفاده از بازیکن خارجی، موســوی از ترکیب 
اصلی فنرباغچه دور مانــد و درنهایت او تصمیم 
گرفت در حســاس ترین مقطع فصل از تیم جدا 
شود. پیج رسمی فنرباغچه نیز این جدایی را تایید 
کرد. شنیده ها حکایت از حضور موسوی در لیگ 
امارات دارند. احتماال موســوی قصد دارد در جام 
بین المللی رمضان که طی روزهای آینده با حضور 
تیم شهداب یزد، قهرمان لیگ ایران و چند تیم از 
کشــورهای دیگر در دوبی آغاز می شود، شرکت 
کند. جوایز تیم های برتر ایــن جام یک میلیون و 
پانصد هزار درهم امارات است و همین باعث شده تا 
تیم های شاخصی در این رقابت حضور پیدا کنند. 
البته هنوز مقصد نهایی موسوی مشخص نشده، اما 
با توجه به عدم دعوت او به تیم ملی، احتماال سید با 
هدف بازی کردن در یک لیگ جدید از فنرباغچه 

جدا شده است.
    

آغاز نبرد فینالیستی در بسکتبال
مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال از امروز 
با تقابل شــیمیدر قم و شــهرداری گرگان آغاز 
می شود. مرحله ای بسیار حساس و مهم که انتظار 
می رود یک نمایش تمام عیار برای صعود به فینال 
و قهرمانی در این رقابت ها باشــد. شیمیدر قم و 
شــهرداری گرگان که آغازگر مرحله نیمه نهایی 
هستند، نخستین دیدارشــان را در فصل جاری 
مقابل هم برگــزار می کنند. آنها طــی مراحل 
مقدماتی و پلی آف این فصل هیــچ رویارویی با 
یکدیگر نداشتند و این یعنی اولین دوئل سرمربی 
پیشــین و مربی فعلی تیم ملــی در این فصل از 
رقابت ها. دو تیم آخرین بار در مرحله نیمه نهایی 
فصل گذشــته به مصاف هم رفتند که درنهایت 
شــاگردان مهران شــاهین طبع در شهرداری 
گرگان توانســتند به فینال صعود کنند. امسال 
اما شاهین طبع هدایت شیمیدر را بر عهده دارد 
و به مصاف تیم ســابق خود می رود. شیمیدر نیز 
از مدعی های جدی قهرمانی اســت. در ســوی 
دیگر شهرداری گرگان با هدایت مهران حاتمی 
به عنوان مدعی بــه نیمه نهایی رســیده و برای 
دومین قهرمانی به میدان می آیند. گرگانی ها اگر 
طی حداکثر پنج بازی تیم برتر باشند، می توانند 
دومین فینال متوالــی را تجربه کنند. دیدارهای 
مرحله نیمه نهایی لیگ برتر به صورت سه از پنج 

برگزار می شود.

منهای فوتبال
آریا رهنورد

آریا طاري 

روش بــازی اتلتیکومادرید در ورزشــگاه 
اتحاد، چیزی شبیه روش همیشگی بازی این 
تیم زیر نظر دیگو ســیمئونه بود. با این تفاوت 
که آتلتی این بار حتی افراطی تر از همیشــه 
بازی کرد و اتوبوســش را حتی برای لحظاتی 
از مقابل دروازه خودی عبور داد. در دقایقی از 
مسابقه، سیتی حتی یک بازیکن درون محوطه 
جریمه اتلتیکو نداشت اما هر 11 بازیکن این 
تیم درون محوطه دیده می شــدند. شاید این 
یکــی از دفاعی ترین نمایش هــای تاریخ این 
سال ها بود. جالب اســت بدانید اتلتی در این 
90 دقیقه حتی یک شوت نداشت. آنها اولین 
تیم در 10 سال گذشته لیگ قهرمانان هستند 
که حتی نمی توانند یک ضربه به سمت دروازه 

حریف بزنند. این در حالی اســت که تیم پپ 
گواردیوال 15 بار به ســمت دروازه شوت زنی 
کرد و سرانجام با ضربه کوین دی بروینه به گل 
برتری دست یافت. اتلتی در این بازی، تنها 29 
درصد مالکیت توپ را در اختیار داشت و 13 بار 
نیز مرتکب خطا شد. آنها را معموال همیشه با 
نمایش هایی شــبیه به این به یاد می آوریم اما 
کاری که در اتحاد انجام دادند، حتی فراتر از یک 
بازی دفاعی بود. نمایش هایی که واکنش های 

بسیار زیادی را نیز در بین اهالی فوتبال به همراه 
داشت. بعضی ها معتقد بودند کاری که اتلتیکو 
انجام می دهــد، اصال دیگر فوتبال نیســت و 
بعضی ها اعتقاد داشتند با توجه به تفاوت بین 
بازیکن های دو تیم، این بهترین ســبک برای 
ســیمئونه بوده اســت. به هر حال اینکه آنها 
حتی یک شوت هم نزدند، نشان می دهد گل 
زدن تحت هر شــرایطی جزو برنامه های شان 
برای این بازی نبوده اســت. حاال باید منتظر 

ماند و دید که این تیم در مســابقه برگشــت، 
چه سیاستی را برای خودش انتخاب می کند. 
شرایط دیدار برگشــت در وندامتروپولیتانو، 
طبیعتا متفاوت خواهد بود. چراکه در آن نبرد 
تیم مادریــدی برای صعود به بــرد نیاز دارد و 
دیگر نمی تواند به دفاع مطلــق بپردازد. با این 
حال یک نمایش هجومی روبه روی تیمی مثل 
ســیتی، برای این تیم دردسرساز خواهدشد. 
چراکه ســیتیزن ها می توانند از کوچک ترین 
فضا برای ضربه زدن به حریف استفاده کنند. 
کوین دی بروینه که تنها گل این مسابقه را به 
ثمر رسانده، از دشواری روبه رو شدن با تیمی 
مثل اتلتیکومادرید در زمین فوتبال صحبت 
کرده اســت. او به همه کســانی که از نمایش 

ســیتی ایراد می گیرند، توصیه کرده حداقل 
یک بار در زمین تمرین، روبه روی تیمی با این 
فشردگی قرار بگیرند و ببینند که این کار چقدر 
نفس گیر خواهد بود. به هر حال سیتی فعال این 
ماموریت سخت را با موفقیت پشت سر گذاشته 
و به نتیجه دلخواهش از این بازی رسیده است. 
آنها امیدوار هستند که با ادامه این روند، بتوانند 
برای قهرمانی در لیگ قهرمانــان اروپا آماده 
شوند. اتفاقی که هرگز برای این تیم رخ نداده و 
حاال شاید در دوران پپ، این طلسم تاریخی نیز 
از بین برود. این یک چالش بسیار بزرگ برای 
سیتیزن ها خواهد بود. چراکه در صورت صعود 
نیز باید در مرحله بعدی با تیم آماده لیورپول 

مسابقه بدهند.

آمار حیرت آور اتلتیکو در اتحاد

صفر! 


