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دو بــرد و یــک باخــت، شــروع 
فاجعه باری برای پرسپولیس در لیگ 
برتر نیست. آ نها هنوز فصل را افتضاح 
آغاز نکرده اند اما بین این پرسپولیس 
و تیم قهرمان پنج دوره اخیر لیگ برتر، 
تفاوت های مهمی وجود دارد. جالب 
اینکه یحیی گل محمــدی حتی بعد 
از نمایش بســیار ناامیدکننده تیمش 
در اراک، همچنان به مســائل بیرونی 

اشــاره می کند و معتقد است برخی 
»سنگ اندازی ها« مانع پیشرفت بیشتر 
این تیم شده اند. حقیقت اما این است 
که آنها در این جدال به لحاظ فنی حرف 
چندانی برای گفتن نداشتند. یحیی 
هنوز نتوانسته نقشه های فنی اش را در 
تیم فصل جدید پرسپولیس پیاده کند. 
نمایش سرخ ها حداقل در دقایقی از دو 
مسابقه قبلی هم چندان امیدوارکننده 
نبوده اســت. ظاهرا پرسپولیسی ها به 
دنبال بازگشت به بازار نقل و انتقاالت 

برای خرید مهاجم هستند اما مشکالت 
ترکیب این تیم، بزرگ تر از آن به نظر 
می رســد که تنها با خرید یک مهاجم 
گل زن حل شود. از شــواهد این طور 
پیداست که قرمزها »توازن« و تعادل 
را در ترکیب شان از دست داده اند و این 
ماجرا، باشگاه را با دردسرهای بزرگی 
روبه رو کرده است. در مقایسه با فصل 
گذشته، پرســپولیس این فصل کمی 
سردرگم به نظر می رسد و همین اتفاق، 
تیم را از حالت جذاب همیشــگی اش 

دور کرده اســت. افــت کیفیت چند 
ستاره کلیدی هم باعث شده این تیم 
در الیه اول مدعیان قهرمانی این فصل 
قرار نگیرد. آنها در مقایسه با استقالل 
و ســپاهان، فوق العاده نبوده اند. البته 
که سپری شــدن تنها ســه هفته از 
فصل جدید، فرصتی برای رســیدن 
به یک قضاوت دقیــق را نمی دهد اما 
پرسپولیس حداقل در نقطه شروع، با 
مشکالت بسیار زیادی دست و پنجه 
نرم می کند. مشکالتی که اگر برطرف 

نشــوند، این تیم باید قید رسیدن به 
ششمین قهرمانی متوالی و یا حداقل 
ســپری کردن یک فصل درخشــان 

را بزند.
اولین مشکل این فصل پرسپولیس، 
به کیفیت قلب دفاع و دروازه این تیم 
برمی گردد. در همــه تاریخ لیگ برتر، 
آنها دفعات معدودی را بدون حتی یک 
کلین شیت در ســه هفته اول سپری 
کرده اند. پرسپولیس هم از فوالد، هم 
از نساجی و هم از آلومینیوم گل خورده 
و در این فصل حتی یک کلین شــیت 
هم نداشته است. این آمار در مقایسه با 
تیم هایی مثل آلومینیوم و استقالل که 
در این فصل حتی یک گل هم دریافت 
نکرده انــد، معنادار به نظر می رســد. 
ظاهرا حامد لک رقابتــی را در درون 
دروازه احساس نمی کند و همین ماجرا 
انگیزه های او را به شکل قابل توجهی 
کاهش داده است. گلی که او این هفته 
در اراک خورد، اصال گل جالبی نبود. 
زوج سیدجالل و فرشــاد فرجی هم 
اصال نتوانسته اند به هماهنگی کاملی 
دســت پیدا کنند. این زوج در قیاس 
با روزهــای اوج شــجاع و کنعانی، به 
مراتب آسیب پذیرتر هستند. بحران 
سمت راســت خط دفاعی باشگاه هم 
اصال حل نشده اســت. نه شیری و نه 
سیامک، شایستگی های الزم را برای 
حضور مداوم در این بخش از زمین برای 
سرخپوشان ندارند و مدافعان کناری 
مطمئنی به نظر نمی رسند. اصلی ترین 
ســردرگمی پرســپولیس اما به خط 
هافبک برمی گــردد. آنها طوری بازی 
می کنند که انــگار اصال هیچ هافبکی 
در زمین ندارند. میالد سرلک که زوج 
خوبی برای احمد نور یا کمال بود، در 
غیاب این دو نفر اصال نمی تواند نقش 
قبلی اش را در پرســپولیس ایفا کند. 
رضا اسدی در زمین کامال ناآماده نشان 

می دهد و غیبت نوراللهی به عنوان یک 
هافبک رونده به شدت در ترکیب این 
تیم احساس می شــود. هافبک های 
کناری مثل عالیشاه، ترابی و پهلوان هم 
به شدت دور از فرم ایده آل هستند. در 
واقع پرسپولیس قبل از اینکه به دنبال 
خرید یک مهاجم باشــد، باید بتواند 
مشکالت سایر خطوطش را حل کند. 
چراکه با کیفیت فعلی هافبک های این 
باشگاه، هیچ مهاجمی نمی تواند در یک 
فصل گل های زیادی به ثمر برساند و 

صاحب موقعیت های متعددی شود.
شکست فصل گذشته پرسپولیس 
در اراک، نگرانی های زیادی در مورد 
این تیم ایجاد کرد. با این حال آنها به 
لیگ برگشتند و با نتایج خوب، صدر 
جدول را هم پــس گرفتند. این اتفاق 
می توانــد در لیگ بیســت و یکم هم 
تکرار شــود اما نداشتن »ابزار« کافی 
برای یحیی نگران کننده است. مساله 
این نیست که آنها به اندازه کافی ستاره 
ندارند. مساله این است که ستاره های 
پرسپولیس فعال شبحی از خودشان 
هستند. شاید هم موفقیت های متوالی 
در فوتبال ایران، آنها را کمی اشــباع 
کرده و تشنگی شــان برای رسیدن 
بــه موفقیت های بزرگ تــر را از بین 

برده است.

پرسپولیس، تیمی با ده ها مشکل کلیدی

قرمِز تاریک

چهرهبهچهره

طلسم ورزشگاه ایرالکو بار دیگر پرسپولیس را با خودش درگیر کرد. تیمی که هفته دوازدهم فصل گذشته در همین 
استادیوم باخته بود، در 20 مسابقه متوالی لیگ برتری شکست نخورد و دوباره در همین استادیوم، طعم شکست را 

چشید. در لیگ بیستم، آلومینیوم تنها تیمی بود که موفق به شکست دادن پرسپولیس شد و حاال در لیگ بیست و یکم، 
آنها اولین تیمی هستند که توانسته اند پرسپولیس را با دست خالی به خانه بدرقه کنند. این نتیجه عالی برای تیم خطیبی 
در حالی به دست آمده که هیچ کس نمی تواند شایستگی بیشتر آنها نسبت به پرسپولیس را زیر سوال ببرد. تیم یحیی در 

این نبرد، تنها سایه ای از خودش را به نمایش گذاشت.

خیلی ها تصور می کنند تعهد در فوتبال، صرفا 
به معنای »ماندن« در یک تیم و ترک نکردن آن 
تیم است. تعهد اما معنایی فراتر از حضور صرف 
در یک باشگاه دارد. تعهد درست همان چیزی 
است که در رفتار مربیان ایرانی اصال و ابدا دیده 
نمی شود. برای درک بهتر این ماجرا کافی است 
به رفتار این هفته ساکت الهامی در جریان دیدار 
تیمش با گل گهر نگاه کنیــم. مردی که وقتی 
تیمش عقب می افتد، به یک باره کنترلش را از 

دست می دهد و در واکنش به صحنه ای که از نظر 
خودش پنالتی و از نظر داور سالم بوده است، همه 
استادیوم را به هم می ریزد. مشت های گره کرده 
ساکت، لگد او به بطری و ضربه های محکمش به 
نیمکت، تصاویر زشتی هستند که از فوتبال ایران 
مخابره می شوند. جالب اینکه او حتی در مواجهه 
با مدیرعامل نساجی هم، برخورد زشتی با او دارد. 
چراکه از نظر این مربی، آقای مدیرعامل باید از 
قبل داور این مسابقه را تغییر می داده و جلوی 

حضور این داور در این بازی را می گرفته تا مسیر 
بازی تغییر کند. این حرکات عجیب و غریب در 
حالی از »ساکت« سر می زند که هنوز ماجراهای 
حرکات وحشتناک او در فینال جام حذفی از یاد 
هواداران فوتبال نرفته است. حرکاتی که موجب 
شدند این مربی محرومیتی 6 ماهه از فوتبال را 
تجربه کند. این حکم البته در کمیته استیناف 
شکسته شد و پس از مدتی به حالت تعلیق درآمد. 
با این حال به نظر می رســد رفتارهای ساکت 
الهامی، این تعلیق را از بین ببرد و این مربی دوباره 
با یک محرومیت بسیار ســنگین روبه رو شد. 
چنین اتفاقی بیشتر از هر چیزی به ضرر باشگاه 
نساجی خواهد بود. باشــگاهی که برای فصل 
جدید روی ســرمربی اش حساب کرده اما حاال 

او را برای مدتی از دست خواهد داد. الهامی، تنها 
مربی فوتبال ایران نیست که به همین سادگی 
خودش را در مواجهه با محرومیت قرار می دهد و 
به باشگاهش لطمه می زند. امیر قلعه نویی همین 
حاال بخشی از محرومیت سنگین چند ماهه اش 
را پشت سر می گذارد. او که فصل گذشته بعد از 
هر باخت به سراغ مصاحبه های آتشین می رفت، 
تاوان این کار را با نشستن روی سکوها در شروع 
فصل داد. بدون تردید قرار گرفتن او در کنار زمین 
کمک بیشــتری به گل گهر سیرجان می کرد. 
باشگاهی که با یک بودجه سنگین وارد بازار نقل و 
انتقاالت شده، تیم خوبی برای فصل جدید بسته 
اما نمی تواند روی نیمکت از سرمربی اش استفاده 
کند. رفتارهایی شبیه به این بیشتر از هر چیزی 

از عدم تعهد واقعی به باشگاه می آیند. یک مربی 
که برای تیمش دل می سوزاند، به هیچ قیمتی 
حاضر نیست تیمش را به خاطر یک اعتراض با 
چنین دردسری روبه رو کند. البته که در فوتبال، 
خشم و عصبانیت همیشه وجود دارد اما آن چه 
یک مربی بزرگ را می سازد، توانایی کنترل رفتار 
اســت. اگر قرار بود همه مربیان دنیا این چنین 
کنترل شان را از دست بدهند، زمین فوتبال های 
اروپایی به رینگ بوکس تبدیل می شد. ساکت 
الهامی شاید به لحاظ فنی مربی بدی نباشد اما 
او برای تبدیل شــدن به یک مربی درجه یک، 
باید کمی بیشتر شبیه اسمش شود. راهی که او 
انتخاب کرده، به پایان زودرس دوران مربیگری 

می انجامد.  

درباره مربی  که به یک باره کنترلش را از دست می دهد

مردانبیتعهد

داستان باورنکردنی راموس و مسی در پی اس جی

پاریس،شهر»خوشبختی«نبود

دو برد و یک باخت، 
شروع فاجعه باری برای 

پرسپولیس در لیگ برتر 
نیست. آ نها هنوز فصل را 
افتضاح آغاز نکرده اند اما 
بین این پرسپولیس و تیم 

قهرمان پنج دوره اخیر 
لیگ برتر، تفاوت های 

مهمی وجود دارد
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فوتبالزناندربدرقهآسیایی

همزمان با برگزاری قرعه کشــی فصل جدید 
رقابت های لیگ فوتبــال بانوان، مراســم بدرقه 
نماینده ایران در لیگ قهرمانان زنان آسیا هم انجام 
شده است. شهرداری ســیرجان نماینده ایران در 
رقابت های این فصل این تورنمنت خواهد بود. فراتر 
از هر اتفاق دیگری، اینکه اساسا فوتبال بانوان ایران 
در چنین مسابقاتی نماینده داشته باشد به خودی 
خود اتفاق بســیار مثبتی به نظر می رســد. اینکه 
فوتبال بانوان در ایران حاال به حد و اندازه های رقابت 
در قاره آسیا رسیده و دیگر تنها تماشاچی مسابقات 
مهم نیست، بســیار امیدوارکننده است. البته که 
سطح بانوان ایران حتی از این هم باالتر است و آنها 
می توانند دست به کارهای بزرگ تری نیز بزنند. شاید 
فدراسیون عزیزی خادم، مشکالت بزرگی داشته 
باشد اما به نظر می رسد توجه ویژه به فوتبال بانوان، 
یکی از برنامه های مهم در ساختار این فدراسیون 
به شمار می رود. شــاید این دوران به موفقیت های 

بی سابقه برای فوتبال بانوان در ایران گره بخورد.

وسرانجامیکتصمیمدرست
منتشــر شــدن اخباری در مورد شرایط تیم 
ملی والیبال در رقابت های لیگ جهانی، به شدت 
امیدوارکننده به نظر می رسد. ظاهرا بعد از قطعی 
شدن خبر خداحافظی سعید معروف با تیم ملی، 
فدراسیون والیبال تصمیم گرفته فعال سیدمحمد 
موسوی و امیر غفور را هم به تیم ملی برنگرداند. به 
نظر می رســد کادر فنی تیم ملی والیبال تصمیم 
گرفته فعال با مهره های جوان به کار ادامه بدهد و 
قید دعوت از نفرات قدیمی تر به تیم ملی را بزند. 
این خبر در نــوع خودش بســیار امیدوارکننده 
است. یک بار هم که شده، اعتماد به جوان ترها در 
تیم ملی والیبال جدی گرفته می شود و ستاره ها 
قرار نیست به هر قیمتی به این تیم برگردند. غفور 
و موســوی هم اگر لباس تیم ملی را می خواهند، 
باید تالش کنند تا دوباره این جایگاه را به دســت 
بیاورند. دورانی کــه در آن پیراهــن تیم ملی به 
صورت تضمین شده در اختیار برخی نفرات قرار 

می گرفت، دیگر سپری شده است.
    

درانتظاریکقانون
ظاهرا رقابت های لیگ برتر فوتبال در این فصل 
تنها به یک دلیل تماشــاچی ندارد و آن دلیل هم 
کرونا نیست. به نظر می رسد تالش هایی صورت 
گرفته تا بانوان در فصل جدید روی سکوها حاضر 
باشند اما از آن جایی که موافقت های قانونی با این 
ماجرا صورت نگرفته و از طرفی فیفا به شدت روی 
ماجرا تاکید دارد، همه چیز کمی گره خورده است. 
به هر حال بد نیست اگر تصمیم ســازان فوتبال 
ایران دست به یک حرکت جالب بزنند و بازگشایی 
سکوهای لیگ برتر را به زنان کادر درمان اختصاص 
بدهند تا هم به صورت نمادین از آنها تقدیر کرده 
باشــند و هم یک محک جدی را در فصل جدید 
پشت ســر بگذارند. این همان اتفاقی است که به 
تدریج می تواند سکوهای فوتبال ایران را به شرایط 
عادی و حتی بهتر از گذشته برســاند. حاال همه 
فوتبالی ها و به خصوص همه بانوان در انتظار این 

اتفاق جذاب هستند.
    

پاداشویژهبرایمربیانویژه
فدراســیون کشــتی برای مربیــان موفق 
رقابت های جهانی، پاداش 250 میلیون تومانی 
در نظر گرفته است. در قیاس با پاداش های قبلی، 
این رقم به شدت قابل توجه به نظر می رسد اما هنوز 
درآمد اهالی کشتی در ایران در قیاس با کشورهایی 
مثل آمریکا و روسیه قابل مقایسه نیست. البته که 
علیرضا دبیر تالش زیادی در فدراسیون انجام داده 
اما بهتر است او به جای کوچینگ و ایستادن کنار 
تشــک، تمرکزش را روی ورود سرمایه به کشتی 
اســتوار کند. در این صورت، ستاره های کشتی 
ایران به راحتی می توانند به لحاظ مالی در آرامش 
کامل قرار بگیرند. این ســتاره ها و مربیان شــان 
ســزاوار دریافت پاداش های بیشــتری هستند. 
البته هیچ یک از آنها برای پــول در هیچ رقابتی 
حاضر نمی شوند اما این تالش، شایسته دریافت 
پاداش های بیشر و مناسب تری است. دبیر و تیمش 
باید اسپانسرها را به طرف فدراسیون بکشانند و 
این نسل طالیی از جوانان کشــتی ایران را از هر 

لحاظ تامین کنند.

ورزشبانوان

منهایفوتبال

آریا رهنورد

در باور خیلی از آدم ها، پاریس آن شــهر رویاگونه ای است 
که آنها را به آرزوهای شان می رســاند. شاید خیلی ها این طور 
فکر کنند اما بدون شک لیونل مسی و سرخیو راموس، چنین 
چیزی را باور ندارند. رفتن به پاریس برای آنها، اصال یک تجربه 
رویایی نبوده اســت. کاپیتان های ال کالسیکو که مهم ترین، 
محبوب ترین و درخشــان ترین مهره های باشگاه خودشان 
به حســاب می آمدنــد، در پاریس روزهای خوبی را ســپری 
نمی کنند. به نظر می رسد هر دوی آنها در حال لحظه شماری 
هستند تا این شهر را ترک کنند و دوباره برای زندگی به مادرید 

و بارسلونا برگردند.
زمزمه های قرار گرفتن ســرخیو راموس در فهرست مازاد 
پی اس جی و فسخ احتمالی قرارداد باشگاه با این ستاره، حاال 
دیگر تنها یک شایعه نیســت. به نظر می رسد باشگاه به شکل 
جدی این گزینه را روی میز قرار داده است. سرخیو در تابستان 
با هیاهوی بسیار زیادی به این باشگاه ملحق شد اما نیم فصل اول 
لیگ فرانسه آرام آرام رو به اتمام است و او هنوز نتوانسته حتی 
یک مسابقه برای این تیم انجام بدهد. راموس در زمان ملحق 
شدن به تیم فرانسوی، با مصدومیت دست و پنجه نرم می کرد. 
مصدومیتی که موجب شده بود این ستاره بیشتر هفته  های فصل 
گذشته و حتی یورو را از دست بدهد. با این حال انتظار می رفت او 
به سرعت در مسیر بهبودی قرار بگیرد و به یک ستاره تمام عیار در 
تیم جدیدش تبدیل شود. چنین اتفاقی اما رخ نداد و مصدومیت 
راموس آنقدر ادامه پیدا کرد که طرفداران پی اس جی حاال دیگر 
امید چندانی به این بازیکن ندارند. حتی شــنیده می شود که 

مدیران باشگاه هم دیگر از او قطع امید کرده اند و به دنبال راهی 
برای پایان دادن به دوران کوتاه و ناموفق کاپیتان ســابق 

رئال مادرید در این باشــگاه هستند. 
ســرخیو فعال تالش کرده 

آرامش اش را حفظ کند 
و صحبتی در مورد 

این شایعه ها به 
زبان نیاورد. 
با این حال 
ت  عا مطبو

ز  ا ی  نســو ا فر
پشیمانی پی اس جی در مسیر خرید 

یک بازیکن 35 ســاله خبــر می دهند 
و نکته جالب اینجاســت که باشــگاه هم 
تاکنون هیچ واکنشــی به این اخبار نشان 
نداده و این صحبت ها را تکذیب نکرده است. 
ظاهرا مصدومیت راموس بدتر از آن چیزی 
اســت که در نگاه اول تصور می شده و کادر 
پزشکی پاریس هم نتوانسته شرایط را تغییر 
بدهد. با این روند این احتمال وجود دارد که 
کاپیتان افسانه ای رئال مادرید حتی قبل از 

انجام اولین مســابقه با لباس پاریس، این باشگاه را ترک کند.
شرایط لیونل مسی در این باشگاه، کامال قابل مقایسه با راموس 
نیست اما باز هم نمی توان شروع او در پاریس را موفقیت آمیز 
ارزیابی کرد. لیونل تا اینجا سه بار 
در لیگ قهرمانان اروپا برای 
این باشگاه گل زنی کرده 
اما در لیگ فرانســه 
هیــچ گلــی به 
ثمر نرســانده 
است. انتظارها 
از یکی از بهترین 
فوتبالیست های تاریخ، به مراتب 
بیشتر از نمایش او در این فصل بوده است. 
لئو اخیرا در مصاحبه با نشریه اسپورت، نکات 
جالبی را در خصوص این انتقال به زبان آورده 
است. او تاکید کرده که زندگی در پاریس برایش 
راحت نیســت و خانواده و همســرش در این 
شهر با مشکالت زیادی روبه رو شده اند. مسی 
حتی ترافیک پاریس را هم یک دردسر برای 
خودش در این شهر دانسته است. به گفته لئو، 
او و همسرش در پایان این دوران به طور حتم 

برای زندگی به بارسلونا برمی گردند. آنها هیچ گزینه ای به جز 
ادامه زندگی در اسپانیا برای آینده شان ندارند و نمی خواهند 
این موقعیت را از دست بدهند. بازگشت لئو به بارسا به عنوان 
بازیکن کمی دشوار به نظر می رســد. چراکه ظاهرا رابطه بین 
او و خوان الپورتا هم تا حدودی شکراب شده است. با این حال 
خود مسی گزینه بازگشت به کاتاالن ها به عنوان مدیر ورزشی 
در پایان دوران فوتبالش را مطرح کرده است. باید منتظر ماند و 
دید که چه سرنوشتی در انتظار این فوق ستاره است. با این حال 
تردیدی وجود ندارد که او برای خودش یک آینده طوالنی را در 
پاریس متصور نیست و برای ادامه زندگی، اصال به این شهر فکر 
نمی کند.راموس و مسی در شــروع تابستان در آستانه تمدید 
قرارداد با باشگاه های شان قرار داشتند اما در نهایت این اتفاق 
رخ نداد و هر دو نفر به ســمت درهای خروجی هدایت شدند. 
به نظر می رسد مسی بیشــتر از راموس خواهان »ماندن« بود 
اما به هر حال سرنوشــت مشــابهی برای هر دو نفر آنها اتفاق 
افتاد. حاال این دو ستاره با جایگاهی دست نیافتنی در بهترین 
تیم های فوتبال اسپانیا، به مهره های متوسطی در پاریس تبدیل 
شده اند. هیچ کس نمی داند که آنها برای چه مدتی در این باشگاه 
دوام خواهند آورد. هیچ کس هم امــا تردیدی ندارد که آینده 
این دو نفر در نهایت در همین دو باشــگاه رقم می خورد. تصور 
مسی بدون نزدیک بودن به بارســا، محال خواهد بود. درست 
همان طور که تصور سرخیو بدون مادرید، غیرممکن است. آنها 
دوباره برمی گردند و این بار در نقشی تازه در کنار تیم شان قرار 
می گیرند. بازگشت این دو نفر، محتمل ترین اتفاقی است که در 

آینده آنها نسبت به تیم های محبوب شان رقم خواهد خورد.

آریا طاري 


