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 ليست عجيب 
سرمربي روس واليبال! 

به نظر مي رســد والديمير آلكنــو بايد كم 
كم بليت پروازش به ايران براي نشستن روي 
نيمكت تيم ملي را رزرو كند. او كسي است كه 
به مرحله آخر براي نشاندن امضايش پاي برگه 
قرارداد با فدراسيون واليبال ايران رسيده است. 
هرچند به جز آلكنو، كاستالني ايتاليايي هم به 
اين مرحله رسيده اما به نظر مي رسد كه توافق با 
آلكنو قطعي است و او سكاندار تيم ملي در ليگ 
جهاني و در ادامه المپيك خواهد بود. در همين 
راســتا ارائه برنامه و همين طور اعالم ليست 
تيم ملي توســط آلكنو به فدراسيون بسيار پر 
حرف و حديث شد. اين مربي روسي در پست 
پاسور اســامي ســعيد معروف، جواد كريمی 
و علی رمضانی، پشــت خط زن ها امير غفور، 
پوريا يلی، شــهرام محمودی و برديا سعادت،  
دريافت كننده هــا ميالد عبادی پــور، پوريا 
فياضی، اميرحسين اسفنديار، مرتضی شريفی، 
ســليم چپرلــی، محمدجــواد معنوی نژاد و 
مجتبی ميرزاجانپور،  سرعتی زن ها سيدمحمد 
موســوی، رضا عابدينی، علی اصغــر مجرد، 
مسعود غالمی، اميرحســين توخته، مهران 
فيض امام دوســت و علی شــفيعی و ليبروها 
محمدرضا حضرت پور، محمدرضا موذن و امين 
رضوی را اعالم كرده اســت. ارائه اين فهرست 
باعث تعجب بســياري از اهالي واليبال شده 
اســت. يكي از مواردي كه به آن بايد پرداخت 
قرار داشــتن نام هاي معروف، غفور و شهرام 
محمودي است. ســه بازيكني كه ماه هاست 
ميدان به خود نديده انــد و براي هيچ تيمي به 
زميــن نرفته اند. در اينكه اين ســه از بهترين 
واليباليست هاي ايران هســتند، هيچ شكي 
نيست اما با اين حال اين نگراني وجود دارد كه 
آنها چطور با تقريبا يك سال بدون تيم ماندن، 
مي توانند مثل هميشه مهره هاي موثري براي 
تيم ملي باشــند؟ به خصــوص كه محمودي 
جراحي ســنگيني روي كمر خود داشته و به 
همين خاطر تصميم گرفت كه امسال در ليگ 

حضور نداشته باشد. 

يا از سوي ديگر حضور سرمربي جديد تيم ملي 
در رقابت هاي باشگاهي كشور يكي از مهم ترين 
خواسته هاي مربي هاي ليگي و بازيكنان بود تا او 
از نزديك شــاهد عملكرد واليباليست ها باشد و 
جوانان حاضر در ليگ فرصت اين را داشته باشند 
كه نظر ســرمربي را جلب كنند. در اين صورت 
اگر اين ليســت قطعي و نهايي باشــد، به معني 
از بين بردن تمام انگيزه هــاي بازيكناني كه در 
ليگ تالش مي كنند، است. صابر كاظمي و ميثم 
صالحي نمونه هايي از اين جوانان هستند كه در 
تيم هاي خود خوش درخشيده اند. حتي اگر آلكنو 
رصد ليگ را به كمك هاي ايراني اش بسپارد، باز 
هم آنطور كه بايد و شايد نمي تواند مسير را براي 

جوانان پرانگيزه و قدرتمند باز كند. 
از ســوي ديگر فرصتي كــه از زمان حضور 
سرمربي در ايران كه فروردين سال جديد اعالم 
شده تا آغاز ليگ ملت ها بسيار كم است و از آنجايي 
كه او تحت قرارداد با يك باشگاه است، نمي تواند به 
خوبي ليگ ايران را رصد كند. به همين خاطر اين 
احتمال كه او با همين فهرست كه تقريبا مي توان 
گفت اسكلت قبلي تيم ملي اســت، كار را جلو 
خواهد برد و نبايد انتظار زيادي بابت ايجاد تغيير 

در تركيب تيم داشت. 
همچنين اين ديدگاه كه شــيوه كار روس ها 
با آنچه در واليبال ايران متفاوت نيست كماكان 
وجود دارد. بسياري از كارشناسان معتقدند كه 
ســبك كار آلكنو به واليبال ايران نمي خورد و او 
نمي تواند در راس تيم ملــي با زمان كوتاهي كه 
در اختيار دارد معجــزه كند. در حال حاضر تنها 
توافق مالي ســر راه امضاي قرارداد مانده است و 
طبق اعالم محمدرضا داورزنی، قرارداد سرمربی 
تيم ملی تا هفته آينده امضا خواهد شد و تيم ملی 
از بالتكليفی در خواهد آمد. داورزني براي تحقق 
هدفش كه رسيدن تيم ملي به چهار تيم المپيك 
است، كارهاي بسياري كرد. او براي همين كار به 
فدراسيون بازگشت و براي اينكه تيم ملي موفق 
به كسب سهميه شــود، ليگ را 50 روز تعطيل 
كرد. حال بايد ديد كه داورزني با انتخاب سرمربي 
روس كه به واســطه تجربه ســكوي المپيك 
كارنامه اش ســنگين تر اســت، به اين خواسته 

مي رسد يا نه. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

تســاوی بــدون گل برابــر 
سایپا، شــاید در نگاه اول نتیجه 
ناامیدکننده ای باشد اما توجه به این 
موضوع که تیم هایی مثل تراکتور 
و فوالد هــم در اولین هفته لیگ 
امتیاز داده اند و این بازی اساســا 
یک بازی خارج  از خانه برای قرمزها 
بوده، اوضاع را کمی قابل تحمل تر 
می کنــد. با این حــال نمی توان 
نگرانی های بزرگ گل محمدی برای 
لیگ برتر بیستم را نادیده گرفت. 
او حاال ســرمربی تیمی است که 
دائما با چند فصل گذشته مقایسه 
می شــود و هیچ نتیجه ای به جز 

 بردن و جام گرفتــن، هوادارانش 
را راضی نمی کند.

    
این تیم خسته

پرسپوليســی ها در زمان تعطيلی 
ليگ برتر، به اندازه ساير رقبا استراحت 
نداشــته اند و اين موضوعی است كه 
می تواند روی كيفيت كاری آنها تاثير 
قابل توجهی بگذارد. در زمانی كه آنها 
چندين و چند بازی دشــوار آسيايی 
برگزار كردند، ســاير رقبا مشــغول 
اســتراحت و ترميم خودشان بودند. 
پس از آن اما همه تيم ها در يك زمان 
مشخص ليگ را شروع كردند و خبری 
از استراحت بيشتر برای قرمزها نبود. 
آثار اين خســتگی را می شد در اولين 

نمايش فصل تيم يحيی هم پيدا كرد. 
نبايد ايــن موضــوع را ناديده گرفت 
كه ليــگ نوزدهم از هميشــه ديرتر 
تمام شــد و بازيكنان پرســپوليس 
پس از پايان ليــگ قهرمانان، فرصت 
زيادی برای فاصله گرفتن از خستگی 
مفرط نداشتند. آنها برای چنين فشار 
سنگينی آماده نبودند و اين موضوع به 
مرور زمان خودش را در اين تيم نشان 
خواهد داد. شــايد اگر پرسپوليس در 
پنجره نقل و انتقاالت چند جداشــده 
سرشناس نداشت، يحيی می توانست 
با استفاده از سيستم چرخشی طراوت 
تيمــش را حفظ كند اما در شــرايط 
فعلی، امكان چنيــن كاری برای اين 

مربی نيز وجود نخواهد داشت.

سوپراستار گمشده
اگر نمايش اين هفته پرســپوليس 
روبه روی ســايپا را با مسابقه اول فصل 
گذشــته اين تيم با پارس جنوبی جم 
مقايسه كنيم، متوجه يك حقيقت بزرگ 
می شويم. اينكه پرسپوليس در فرم بازی 
و كيفيت ارائه شده، تيم بهتری بوده اما 
يك بازيكن تاثيرگــذار و كليدی برای 
عوض كردن نتيجه نداشته است. فصل 
گذشته قرمزها به بردهای يك هيچ خو 
گرفته بودند و مهدی ترابی، نقش بسيار 
مهمی در آن پيروزی ها داشت. تصور آن 
تيم بدون مهدی، عمال غيرممكن بود. 
شايد اگر ترابی و گل های سه امتيازی اش 
را از پرســپوليس می گرفتند، آن تيم 
فصــل را در رده های ميانــی جدول به 

پايان می رساند. حاال ديگر پرسپوليس 
اصلی ترين مهره هايش برای تغيير فاز 
بازی ها يعنی ترابی و عليپور را از دست 
داده است. اين نفرات فعلی هم مهره های 
خوبی هســتند و می تواننــد كارهای 
بزرگــی انجام بدهند امــا در يك ليگ 
فرسايشی، سوپراستارهايی مثل ترابی 
اهميتی انكارنشدنی برای تيم شان دارند.

انگیزه از دست رفته
پرســپوليس در هر چهــار فصل 
گذشــته قهرمان ليگ برتر شده و اين 
موضوع روی انگيزه بازيكن ها تاثير منفی 
گذاشته است. حريص  نگه داشتن يك 
تيم هميشــه قهرمان حتی برای يك 
مربی در مقياس پپ گوارديوال هم كار 
راحتی به نظر نمی رسد. طبيعتا يحيی 
هم كار بسيار دشواری خواهد داشت تا 
بازيكنانش را تشنه موفقيت های بيشتر 
كند و آنها را بــه اوج برانگيختگی برای 
بردن دوباره ليگ برتر برساند. پرسپوليس 
هنوز هم تركيب بسيار خوبی در اختيار 
دارد اما شــايد در مقايسه با چند رقيب 
اصلی برای فتح جام، انگيزه نفرات اين 
تيم در باالترين سطح ممكن نباشد. آنها 
در اين چند فصل آنقدر در ليگ برتر برنده 
بوده اند كه ديگر برای يــك برد به آب و 

آتش نمی زنند.
کماِل ناامیدی

كمال كاميابی نيا خودش به تنهايی 
به يكی از بزرگ تريــن چالش های اين 
روزهای يحيی تبديل شــده اســت. 
بازيكنــی كــه زمانی مــرد گل های 
سرنوشت ساز پرسپوليس بود اما حاال 
تعداد اخراج های او از تعداد گل هايش 
پيشی گرفته اند. كمال اصرار عجيبی به 
دريافت كارت قرمز دارد و حتی وقتی از 
داور كارت زرد می گيرد، با شور و اشتياق 
بيشتر به سراغ خطاهای بعدی می رود. با 
داشتن او در ميانه زمين، پرسپوليسی ها 
بايد هميشه برای 10  نفره شدن آماده 
باشند. برای اين مشــكل البته يك راه 
حل وجود دارد. يحيی ميالد ســرلك 
را روی نيمكت در اختيــار دارد و بعيد 

نيســت كه در ادامه فصل، ميالد را به 
عنوان جايگزين كمــال در ميانه زمين 

در نظر بگيرد.
قلب نیمه جان

با حضــور ســيدجالل و كنعانی، 
پرســپوليس همچنان صاحب يكی از 
قدرتمندترين خطوط دفاعی ليگ برتر 
است اما از دست دادن شجاع، ضربه ای 
نيســت كه به اين زودی فراموش شود. 
قرمزها ليگ را با كلين شيت آغاز كرده اند 
اما بعيد است سيد در اين شرايط سنی، 
بتواند در تك تك ديدارها برای تيمش 
به ميدان برود. تيم يحيی به يك مدافع 
تازه وارد نياز دارد تا در صورت مصدوميت 
يا محروميــت يكی از دو دفــاع اصلی، 
ناگهان با مشكل كمبود بازيكن در قلب 

دفاع روبه رو نشود.
در رویای فینال

حضــور در فينــال آســيا، آنقدر 
شگفت انگيز است كه از همين حاال بخش 
مهمی از فكر و ذهن بازيكنان پرسپوليس 
را به خــودش اختصــاص داده و آنها را 
مشغول كرده است. خيلی از بازيكنان در 
انتظار آن مسابقه هستند و از خودشان 
مراقبت می كنند تا پيش از ديدار نهايی 
اين تورنمنت، مصدوم نشوند. تا زمانی كه 
آن بازی صورت نگيرد، پرسپوليسی ها 
تمركز كامل بــرای حضور قدرتمندانه 

در ليگ برتر را به دست نخواهند آورد. 

بزرگ ترین چالش های یحیی برای لیگ بیستم

قهرمان بی رمق! 

چهره به چهره

اتفاق روز 

پس از خريد ستاره های بزرگی مثل ورنر و 
هاورتز در يك پنجره نقل و انتقاالت، چلسی 
فقط يك مشكل بزرگ داشــت و آن به خط 
دروازه اين تيم برمی گشت. با توجه به مسائل 
مالی و داســتان بازی جوانمردانه يوفا، امكان 
خريد يك گلر بــزرگ و گرانقيمت برای اين 
باشگاه وجود نداشــت. آنها در پنجره نقل و 
انتقاالت به دنبال جذب يان اوبالک بودند اما 
باشگاه آتلتی به هيچ قيمتی با انتقال قرضی 
يا ارزان قيمت گلــرش موافقت نكرد. لمپارد 
تا آخرين روز، به كپا آريزاباالگا اميد داشت و 
چندين بار اين ســنگربان را در موقعيت های 
مختلف آزمايش كرد اما گذر زمان نشان داد 
كه گلر اســپانيايی آينده ای در اين باشــگاه 
ندارد و اصال يك ســنگربان قابل اعتماد برای 
چلسی به شــمار نمی رود. او در همين چند 

ماه اخير، اشــتباه های فاجعه باری داشته و 
آنقدر بد بوده كه حتی پتر چك نام خودش را 
در فهرست مهره های باشگاه برای فصل جديد 
قرار داده است تا در صورت نياز به خط دروازه 
برگردد. چك كه ايــن روزها حضور فعالی در 
باشگاه چلسی دارد، با يك كشف بزرگ برای 
اين تيم به نگرانی ها برای پســت دروازه بانی 
باشگاه پايان داده است. او خريد ادواردو منفی 
را به شيرهای لندن توصيه كرد و اين خريد تا 
امروز، فوق العاده از كار درآمده است. اين گلر 
سنگالی شروعی فراتر از حد انتظار در باشگاه 
چلسی داشته است. او توانسته دروازه اش را در 
6 مسابقه متوالی بسته نگه دارد و برای چلسی، 
اين يك موهبت بزرگ به نظر می رســد. تيم 
لمپارد در فصل گذشته هم تيم بسيار خوبی 
بود و فوتبال جذابی ارائــه می كرد اما لرزش 

هميشگی دروازه، اجازه نمی داد آنها در جايگاه 
يك تيم مدعی قــرار بگيرند. تيمی كه راحت 
گل بخورد، هرگز در يك ليگ سخت و نزديك 
مدعی عنوان قهرمانی نخواهد شد. اين همان 
مساله ای است كه حاال ديگر در چلسی نگرانی 
خاصی برای آن وجود ندارد. مندی اين هفته در 
ليگ قهرمانان روبه روی تيم سابقش يعنی رن 
فرانسه قرار گرفت و در پنجمين جدال متوالی، 

دروازه چلسی را بسته نگه داشت. 
او كه با يك قــرارداد 22 ميليون پوندی به 
اين تيم انگليسی ملحق شده، در هفت بازی 
اول با لباس اين باشگاه فقط يك گل دريافت 
كرده و 6 كلين شيت داشته است. پس از پتر 
چك در ســال 2004، او اولين گلر باشــگاه 
چلســی به شــمار می رود كه در سه مسابقه 
اول ليگ برتری اش با اين باشــگاه هيچ گلی 
دريافت نكرده است. اگر مندی به همين روند 
شگفت انگيز در چلسی ادامه بدهد، ركوردهای 
ديگری هم توسط اين ستاره شكسته خواهند 
شد. او درست همان بازيكنی است كه چلسی 

به دنبالش بود. يك گلر كــه در بازار چندان 
گران نباشد اما در زمين، كارهای درخشانی 

انجام بدهد. 
يك گلر كه قبل از پيوســتن به چلســی، 
خيلی ها اسمش را نشنيده باشند اما به محض 
شروع بازی در اين تيم، چشم ها را خيره كند. از 

اين حيث، مندی شباهت فوق العاده ای به پتر 
چك دارد. او هم تا قبل از ملحق  شدن به چلسی 
از ليگ فرانســه، يك مهره شناخته شده نبود 
اما پس از آن، به يكی از بهترين گلرهای دنيا 
و يكی از اصلی ترين داليل موفقيت لندنی ها 

تبديل شد.

آریا طاری

در اينكه كيفيت بازی های ليگ برتر چندان باال نيست، 
اصال ترديدی وجود ندارد. اينكه در اولين روز بازی ها از چهار 
مسابقه، دو مسابقه با تساوی بدون گل به پايان رسيده اند، 
خودش گويای خسته كننده بودن اين ليگ است اما نكته 
تاسفبار اينجاست كه در فوتبال ايران حتی از جذابيت های 
فرعی نيز نشــانی ديده نمی شــود. جذابيت هايی كه اگر 
كمی جدی گرفته شــوند، می توانند تصوير مطلوب تری 
از ليگ برتر بســازند. فوتبال ايران اين سال ها در محاصره 
»بی سليقگی« قرار گرفته و اين موضوع، سال به سال بيشتر 

به چشم می آيد.
برای آن كه به يكی از تفاوت های كليدی فوتبال ايران با 
فوتبال اروپا پی ببريد، كافی است به اين موضوع توجه كنيد 
كه اساسا يك باشــگاه اروپايی پس از پايان هر فصل و قبل 
از شروع فصل بعدی، چه كارهايی انجام می دهد و در يك 
باشگاه ايرانی، كارها چطور پيش می روند. وقتی يك فصل به 
پايان می رسد، باشگاه های خارجی در يكی از اولين قدم ها 

بهترين بازيكن فصل از نگاه باشــگاه، هواداران و بازيكنان 
تيم را معرفی می كننــد و به هر كدام از نفــرات برگزيده، 
جايزه می دهند. اين موضوع برای آنها اهميت زيادی دارد. 
چراكه نشان دهنده ميزان توجه آنها به عملكرد فردی هر 
بازيكن در يك فصل طوالنی اســت. پس از آن، بازيكنان 
به استراحت می پردازند اما باشگاه به هيچ قيمتی تعطيل 
نمی شود. در حقيقت مديران باشــگاه حتی برای يك روز 
هم به مرخصی نمی روند. در مستند تازه ای كه آمازون برای 
باشگاه تاتنهام ساخته، قسمتی است كه نشان می دهد اين 
باشگاه با چه نيروی انسانی گسترده و چه تشكيالت عظيمی 
اداره می شود. تصور كنيد باشگاهی مثل تاتنهام، يك گروه 
تخصصی آی.تی دارد كه هر روز در ساختمان باشگاه حاضر 
می شوند تا راه های توســعه اين مجموعه از طريق فناوری 
اطالعات را مورد بررســی قرار بدهند. مدير باشــگاه هم 
وظيفه دارد كه دائما در كنار چنين مجموعه هايی حضور 
داشته باشــد. پس از آن، نوبت به معرفی خريدهای جديد 
از راه می رسد. اين كار در تيم های اروپايی با خالقانه ترين 
شــيوه های ممكن صورت می گيرد. هر ويدئوی معرفی، با 
بهترين استانداردهای تصويربرداری ساخته می شود و هر 
بازيكن با يك سناريوی كامال مجزا، در صفحه رسمی باشگاه 
معرفی می گردد. قبل يا بعد از ســاخت ايــن ويدئوها هم، 
معموال كيت های جديد هر تيم برای شــروع فصل معرفی 
می شوند. در نشان دادن طرح جديد لباس های هر تيم به 

هوادارها نيز ســليقه و دقت فوق العاده زيادی به خرج داده 
می شود. همه اين فعاليت ها صورت می گيرند تا هواداران يك 
تيم حتی در دوران تعطيالت هم به تيم شان متصل باشند و 
از آن فاصله نگيرند. در فوتبال ايران اما همه چيز به شيوه ای 

كامال متفاوت انجام می شود.
اينجا در پايان هر فصل، باشگاه نيز عمال تا مدتی به حال 
خودش رها می شود. نه كسی نگران وضعيت تيم است و نه 
كسی برای شــروع دوباره بازی ها عجله دارد. مساله ای به 
عنوان معرفی لباس های جديد هر فصل، عمال در فوتبال 
ايران مطرح نيست. همين حاال فصل در حالی شروع شده 
كه پرســپوليس همان لباس های بازی های آسيايی را بر 
تن دارد و هيچ خبری از طراحی لبــاس جديد برای يكی 
از پرطرفدارترين تيم های فوتبال آســيا نيست. باشگاهی 
مثل آلومينيوم اراک هم به خــودش اجازه می دهد بدون 
كپی رايت و مسائلی از اين دست، با پيراهن سوم ايتاليا به 
زمين برود و در ليگ برتر شــركت كند! اين هم يكی ديگر 
از آن شوخی های حيرت انگيز فوتبال ايران است. تا امروز 
فقط دو باشگاه تراكتورسازی و فوالد برای معرفی لباس های 
جديد ويدئوی اختصاصی توليد كرده اند. ويدئوهايی كه در 
سطح فوق العاده ای نيســتند اما باز هم قابل احترام به نظر 
می رســند. در بين همه 16 تيم ليگ برتری هم، يك تيم 
را نمی توان پيدا كرد كه برای معرفی يكی از ســتاره های 
جديدش، ويدئو ساخته باشد. معرفی مهره های جديد تيم ها 

در فوتبال ايران، با ويدئوهايی عجله ای از مقابل ساختمان 
باشگاه در شلوغ ترين و بی نظم ترين حالت ممكن صورت 
می گيرد. تصاوير اختصاصی باشگاه هم معموال يك مشت 
عكس بی كيفيت هستند كه در آن مديرعامل پيراهن تيم 
را توی دستانش با بازيكن سهيم شده و به دوربين ها لبخند 
می زند. باشگاه های فوتبال ايران عمال اين جزئيات را به طور 
كلی ناديده گرفته اند. آنها به بازتوليد زيبايی نمی پردازند 
و فراموش كرده اند كه عالوه بر حضور در زمين مســابقه و 
فوتبال بازی كردن، كارهــای ديگری هم برای انجام دادن 
دارند. فوتبال ايران در دست افراد بی سليقه قرار گرفته و تا 
زمانی كه نگاه به فوتبال باشگاهی در اين كشور تغيير نكند، 

در روی همين پاشنه خواهد چرخيد.
خودمان را فريب ندهيم. مساله هرگز »بودجه« نبوده 
اســت. البته كه بودجه هم مهم به نظر می رسد اما نمايش 
سليقه و اســتفاده از خالقيت، هرگز به بودجه زيادی نياز 
ندارد. هر باشگاه می تواند با يك هزينه جزئی، جذاب ترين 
ويدئوها را توليد كند اما پول باشــگاه صــرف خريد كت و 
شلوار برند برای شــخص مديرعامل می شود. افسوس كه 
ســرمايه های الزم برای انجام چنين كارهايی در فوتبال 
ايران وجود دارد اما استفاده كافی از اين سرمايه ها صورت 
نمی گيرد. افسوس كه مديريت باشگاه ها در فوتبال ايران 
به كسانی سپرده می شــود كه حتی امالی كلمه خالقيت 

را هم بلد نيستند!

ستاره ای که آخرین مشکل لمپارد را حل کرد

پتر چک؛ نسخه 2020! 

تکرار یک داستان همیشگی

ليگ بی سليقه  ها 

پرسپولیسی ها در زمان 
تعطیلی لیگ برتر، به 

اندازه سایر رقبا استراحت 
نداشته اند و این موضوعی 

است که می تواند روی 
کیفیت کاری آنها تاثیر 

قابل توجهی بگذارد. در 
زمانی که آنها چندین و 

چند بازی دشوار آسیایی 
برگزار کردند، سایر رقبا 

مشغول استراحت و ترمیم 
خودشان بودند
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