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زرگريدرواكنشبهممنوعالخروجياش:
به حمایت مسئوالن نیاز دارم

زماني كه خبر ممنوع الخروجي سميرا زرگري 
سرمربي تيم ملي اسكي آلپاين بانوان ايران توسط 
همسرش شنيده شد، او ترجيح داد مسايل خانوادگي  
خود را بازگو نكند و تصميم به سكوت گرفت. اما به 
دنبال واكنش هاي بســياري كه در فضاي مجازي 
نســبت به اين اتفاق شــكل گرفــت، زرگري هم 
تصميم گرفت تا خيلي كوتاه به اين اتفاق در صفحه 
اينستاگرام خود اشــاره كند. البته حرف اصلي او 
اين بود كه از مسئوالن درخواست حمايت كرد. او 
نوشت: »روزها، ماه ها و سال هاست كه شغل من از 
طرف شوهرم مسخره می شود. شوهری كه آمريكا 
به دنيا آمده و در ايران هم بزرگ نشده است. داليل 
ديگر ممنوع الخروجی را هم خواهم گفت.« زرگری 
همچنين خطاب به مسئوالن نوشته است: »فقط به 
حمايت مسئوالن محترم نياز دارم چون سال هاست 
برای پرچم كشورم زحمت كشيده ام و عاشق كشورم 
هستم.«  از ســوي ديگر زرگري در حالي نتوانست 
شاگردانش را در قهرماني جهان همراهي كند كه 
شرايط براي آنها هم سخت شد. عاطفه احمدی در 
پايان روز نخست مسابقات اسكی قهرمانی جهان 
درباره تاثير حواشي اتفاقات پيرامون زرگري روي 
عملكردشان گفت: »خوشــبختانه خانم زرگری 
نگذاشتند حواشی به تيم ملی برسد و هيچ تاثيری 
روی ما نگذاشت. فقط جای خالی او حس می شد كه 
خيلی اذيت مان كرد، چون خانم زرگری همه جوره 
برای تيم اسكی ايران امتياز مثبتی محسوب می شود 
و وقتی كه نيســت خيلی چيزها لنگ می ماند.«  او 
افزود: »اگر خانم زرگری می آمد فشارها از روی آقای 
كلهر )سرمربی تيم ملی مردان(  برداشته می شد و 
تقسيم كار صورت می گرفت. ضمن اينكه ما به مربی 
خودمان عادت داشــتيم. خانم زرگری به المپيک 
اعزام شده و در دوره قبل قهرمانی جهان هم هدايت 
تيم ملی را برعهده داشت به همين دليل شرايط را 
كامل می دانست و اگر بود شــايد نتايج ما هم فرق 

می كرد.«
    

 كیانوش و خداحافظي 
در دورترین فاصله

كيانوش رستمی وزنه بردار دسته ۹۶ كيلوگرم 
ايران در حاشــيه فينال ليگ برتــر گفت:»خدا را 
شكر به شرايط مسابقات نزديک تر می شوم و بدنم 
كم كم آماده تر می شــود. در اين مسابقه با وزن ۹۱ 
كيلوگرم وزنه زدم و وزن من پايين تر آمده است. هر 
چقدر وزنم پايين تر بيايد و به وزن قبلی نزديک تر 
شوم، بدنم آماده تر می شود زيرا وزن ۹۶ كيلوگرم 
ايده آل من نبــود. به هر حال قصــد دارم در آينده 
نه چندان دور اتفاقات بهتری را رقم بزنم.« وي درباره 
بحث خداحافظي از ورزش افزود:»خيلی ها به من 
می گويند خداحافظی كن و خيلی ها تالش می كنند 
كه من را از ورزش بيرون كنند و می گويند ديگر كافی 
است. اما من هستم زيرا وزنه برداری را دوست دارم 
و تا روزی كه بتوانم با تمام قدرت می جنگم. دوست 
ندارم از وزنه برداری خداحافظی كنم و اصال چرا بايد 
خداحافظی كنم. ورزش جای خداحافظی نيست و 
آدم تا روزی كه زنده است نبايد خداحافظی كند و 
يک ورزشكار يا ورزشــی، روزی كه فوت كرد، روز 

خداحافظی اش از ورزش است.« 
    

امیدواري محمدي به شاگردانش
غالمرضا محمدي ســرمربی تيم ملی كشتی 
آزاد درباره شــرايط تيم پس از برگزاری چهارمين 
اردو گفت:»به لحاظ ارزيابی های كلی روند مثبت 
و رو به رشدی را هم به لحاظ روحی و هم جسمی و 
فنی طی كرده ايم. با توجه به دوری طوالنی مدت از 
تمرين و مسابقه به دليل شيوع ويروس كرونا، بيشتر 
تاكيد ما در اين اردوها روی تمرينات اســتقامتی و 
هوازی با حجم باال و شدت كم بوده است . در مجموع 
برگزاری اين چهار مرحله اردو به ما كمک زيادی كرد 
تا بچه ها به شرايط نرمال و حتی ايده آل برسند.« او 
درباره اميدواري اش به گزينشي المپيک و المپيک 
توكيو افزود:»قطعا با اميدواری به تالش مان ادامه 
می دهيم. تمامی بچه ها در جوی كامال آرام با همدلی 
و انگيزه زياد كارشان را انجام می دهند كه اين موضوع 
بسيار اهميت دارد. شرايط و عملكرد بچه ها در زمان 
مبارزه نيز از اهميت زيادی برخوردار است. ما برای 
تک تک نفرات برنامه ريزی داريــم و اميدوارم در 
نهايت با تالش و پشتكار به بهترين نتيجه برسيم .« 

منهای فوتبال
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اولیندرتاریخ

در باب اهميت گل مهدی طارمی به 
شزنی، چه دليلی محكم تر از اينكه برای 
»اولين بار« در تمام تاريخ، يک بازيكن 
ايرانی توانسته در مرحله حذفی ليگ 
قهرمانان گل زنی كنــد. ايران در طول 
تاريخ صدها هزار فوتباليست مختلف 
داشــته اما قبل از »مهدو« هيچ كس 
موفق نشــده در اين مرحله از اين جام، 
دروازه يک رقيب را باز كند. علی دايی، 
علی كريمی، مهدی مهدوی كيا و سردار 
آزمون پيش از اين موفق به گل زنی در 
ليگ قهرمانان اروپا شده بودند اما همه 

اين گل ها به مرحله گروهی مربوط بود. 
اگر مرحله پلی آف را هم در نظر بگيريم، 
ســعيد عزت اللهی نيز توانسته در اين 
رقابت گل زنی كند اما ستاره بوشهری 
فوتبال ايران، عمال اولين فوتباليست 
تاريخ كشور است كه در يک ديدار حذفی 
در ليگ قهرمانان گل می زند. بدون شک 
اگر اين اتفاق در خيلی از كشــورهای 
ديگر هم رخ می داد، طرفداران فوتبال 
شب خوبی را پشــت سر می گذاشتند. 
همان طور كه مصری ها با هر گل حساس 
مو صالح برای ليورپول به هوا می پرند. 
همان طور كه كره ای ها با گل های سون 
هيجان زده می شوند و برای ژاپنی ها هم 
مهم است كه مينامينو چه عملكردی در 

باشگاه ليورپول دارد.

فاكتوریبهاسمرونالدو
آن چه گل طارمی را مهم تر و جذاب تر 
می كند، حضور يک اسم آشنا در تركيب 
تيم رقيب است. شايد اگر مهدی اين گل 
را روبه روی تيمی غيــر از يووه زده بود، 
حتی در ايران اين همه مورد توجه قرار 
نمی گرفت اما اين حقيقت كه رونالدو 
يک تالش ناكام برای جبران گل مهدی 
طارمی داشــته، خودش هيجان انگيز 
به نظر می رسد. كريس يكی از بهترين 
فوتباليســت های تمام تاريخ است اما 
نتوانســته روبه روی مهدی طارمی و 
تيمش، كاری از پيــش ببرد. او دومين 
ناكامی اش را روبه روی يک فوتباليست 
ايرانــی تجربه كرده و اصــال نمی توان 
اهميت چنين اتفاقی را ناديده گرفت. 

اسم رونالدو هميشه با خودش اهميت و 
جذابيت می آورد و بديهی به نظر می رسد 
كه مچ اندازی با يک ستاره در قواره های 
او، هميشه خبرســاز باشد. مهدی هم 
به بهترين شــكل ممكن از اين فرصت 
اســتفاده كرده و توجه زيادی به دست 

آورده است.
مسیرزندگی

گل زنــی در ليگ قهرمانــان اروپا 
برای مهدی با توجه به مسيری كه او در 
زندگی اش پشت سر گذاشته، استثنايی 
به نظر می  رسد. استعدادی كه به جای 
زمين فوتبال، خيلی عادی به »خدمت 
ســربازی« رفته و نزديک به دو سال از 
ســال های اوج جوانی اش را در پادگان 
گذرانده، ستاره ای كه كمی دير كشف 
شده و خيلی طول كشــيده تا ديگران 
الماس ساق هايش را پيدا كنند، ستاره ای 
كــه در دوران اوج چندين ماه از حضور 
در ميادين فوتبال محروم شده و دور از 
زمين مسابقه بوده است، ستاره ای كه 
روزهای خوبی را در ليگ قطر و باشگاه 
الغرافه پشت سر نگذاشته، حاال يكی از 
بهترين مهاجمان فوتبال پرتغال به شمار 
می رود. برای شــناخت هرچه دقيق تر 
مهدی طارمی، كافی است به عملكرد او 
در همين فصل از ليگ قهرمانان اروپا نگاه 
كنيد. در شروع فصل، او نيمكت نشين 
مطلق پورتو بود. ســپس بــه يكی از 
تعويضی های اين تيم تبديل شد، بعد 
راه فيكس شدن را در پيش گرفت و حاال 
مهم ترين بازيكن پورتو به شمار می رود. 
طارمی انگار مسير بندر بوشهر تا بندر 

پورتو را تماما شنا كرده است.
اعتمادبهنفس

زدن چنين گلــی، به مهدی كمک 
می كند تا خودش را بيشتر از هميشه 
باور داشته باشد. اين موضوع برای تيم 

ملی فوق العاده مفيد خواهد بود. ايران 
بايد چند مسابقه بسيار حساس را در دور 
اول انتخابی جام جهانی پشت سر بگذارد 
و سپس برای دور دوم آماده شود. داشتن 
بازيكنی مثل مهدی با اين آمادگی همه 
چيز را ساده تر خواهد كرد. بدون شک 
مهره ای كه توانسته در ليگ قهرمانان 
به يووه گل بزند، از اعتماد به نفس كافی 
برای عبور از خط دفاعی رقبای آسيايی 

برخوردار خواهد بود.
ماجراجوییاروپایی

باز كردن دروازه بيانكونری، راه را برای 
كامل شدن ماجراجويی اروپايی طارمی 
باز می كند. او حاال از اين شانس برخوردار 
خواهد بود كه خودش را در لباس يک 
باشگاه بزرگ تر ببيند و حتی به اهداف 
بلندپروازانه تری در زندگی ورزشی اش 
فكر كند. اين يک فرصت ويژه برای اين 
ســتاره خواهد بود تا خودش را يک پله 
باالتر ببرد و پس از سال ها فوتبال ايران را 
در يک تيم بزرگ، صاحب نماينده كند. 
بدون هيچ ترديــدی، اگر گل زنی های 
مهدی برای پورتو در اروپا ادامه داشته 
باشد، او دير يا زود در تيررس تيم های 

بزرگ قرار خواهد گرفت.

پنجدلیلبرایاینکهگلطارمیواقعامهماست

طبل شادانه را رها نکن!

چهره به چهره

اتفاق روز

آریاطاری

به گواه جدول، اســتقالل هنوز هم يكی از 
مدعيان قهرمانی ليگ برتر به شــمار می رود 
اما بازتاب آن چه از كميته فنی به بيرون انتشار 
پيدا می كند، نشــان می دهد كه بين اين تيم و 
قهرمانی فاصله ای بعيد وجود دارد. فكری با اين 
قطعه های اشتباه، شانســی برای كامل كردن 
پازلش در اســتقالل ندارد. پازلی كه از همان 
روز اول به بحران و سردرگمی گره خورده است. 
او اخيرا تالش كرده تا شــرايط تيم را مستقيما 
به هــواداران پيگير تيمش توضيــح بدهد اما 
اين اتفاق، فقط فكری را به نســخه دوم حميد 

درخشان تبديل كرده است.
معلوم نيســت چــرا اعضــای كادر فنی 
اســتقالل اصرار دارند تا تيم شان را به شيوه ای 
»كمدی« اداره كنند. يک روز ويدئوی فحاشی 
ســرمربی به مربی حريف منتشــر می شود، 
يک روز ناهماهنگی دســتيارها روی نيمكت 
وايرال می شــود و حاال هم همه دارند ويدئوی 
صحبت های عجيب محمود فكری و همكارانش 
با هواداران تيم را به شــكل مستقيم، دست به 
دست می كنند. اصال فراموش كنيد كه كرونايی 
وجود دارد. اصال از يــاد ببريد كه اين تجمع در 

چنين شــرايطی چيزی به جز »خودكشی« 
نيســت. اصال فراموش كنيد كه داريم در عصر 
كرونــا زندگی می كنيم. حتی اگــر همه اينها 
را هم فرامــوش كنيد، باز هم يــک تصوير در 
ذهن مان ايجاد نمی شود كه در آن، يک مربی 
اروپايــی را در چنين موقعيتی ديده باشــيم. 
اينكه يک مربی اين چنين خودش را در حلقه 
محاصره هوادارها قرار بدهد و مشــغول تبيين 
تاكتيک های نداشــته تيم، برای آنها باشــد. 
ماجرا عجيب به دوران حضور حميد درخشان 
در پرسپوليس شباهت دارد. وقتی كه باشگاه 
عمال به يک بنگاه خبرسازی تبديل شده بود. 
اول صبح، بازيكن توی صورت مربی اش خميازه 
می كشيد و آخر شب، آشتی كنان مربی با جعبه 
شيرينی خالی با يک بازيكن ديگر اتفاق می افتاد. 
فكری در استقالل، به شدت به بن بست رسيده 
و به هر دری می زند تا اعتماد هواداران باشگاه را 
به دست بياورد اما هرچه تالش می كند، باز هم 
به در بسته می خورد. مشكل اينجاست كه راه و 
روش انتخابی او، در فوتبال مدرن ديگر جواب 
نمی دهد. شايد در دهه ۶0 و 70، چنين حركاتی 
موثر بود اما امروز طرفداران يک باشگاه، به دنبال 
يک مربی هستند كه با تاكتيک تيمش حرف 

می زند و اثرش را درون زمين نشان می دهد.

حاال كــه اوضاع اســتقالل تا ايــن اندازه 
شــبيه پرســپوليس دوران حميد درخشان 
شــده، هواداران آبی اميدوارند درســت مثل 
پرســپوليس، اين ويرانی شروعی بر سال های 
باشكوه باشــگاه باشد. درخشــان يک روز در 
كنفرانس خبری، در حالی كه كامال عصبانی به 
نظر می رسيد و سرگرم كنايه  زدن به خبرنگارها 
بود، جمله ای به زبــان آورد كه بعدها به عنوان 
يكی از تاريخی ترين جمالت اين ســال های 
فوتبال ايران شناخته شــد. »آقا ما همين فردا 
می ريم ولی مشــكالت تيم حل نمی شــه!« 
اصال عجيب نيســت كه فكری هم در ويدئوی 
وايرال شــده تازه اش، جمله مشابهی را به زبان 
آورده باشــد:»من همين فردا می رم ولی فكر 
كرديد برای استقالل معجزه می شه!« تجربه 

درخشــان نشــان می دهد اتفاقا 
همان ها كه شــما را از رفتن   
خودشان می ترسانند، بايد 
بروند تا هوای تازه از راه برسد 

و اوضاع درست شــود. تجربه 
درخشان نشان می دهد كه جای 

چنين مربيانی، يک باشگاه بزرگ 
نيســت. با اين حال در مورد 
استقالل، ماجرا كمی پيچيده 
به نظر می رســد. چراكه اين 

تيم به دليل قوانين فعلی فوتبال 
ايران، اجازه جذب يک مربی خوب 

خارجی را ندارد. حتی اگر اين قانون دست و 
پاگير هم وجود نداشت، آبی ها به خاطر شرايط 

مالی نمی توانستند به سراغ يک گزينه درجه 
يک خارجی بروند. بياييد با خودمان روراست 
باشيم، اگر در زمان ورود برانكو ايوانكوويچ هم 
قيمت دالر به اندازه امــروز بود و تحريم ها اين 
چنين مستحكم به نظر می رسيدند، محال بود 
كه پرسپوليس حتی به اين گزينه »فكر« كند. 
پس تصور يک آينده روشن برای آبی ها در چنين 
شرايطی كمی دشوار است اما اين گزاره، هرگز 
برای اعتماد بيشتر به پروژه فكری و دستياران 
پرحاشيه اش كافی به نظر نمی رسد. آنها كه اين 
روزها در تالشی بی سرانجام برای ترميم اعصاب 

له شده هواداران شان هستند.
اســتقاللی ها خيلــی خــوب 
ا  ر چيــزی  چــه  ننــد  ا می د
هنــد«. همــه آن  »نمی خوا
هوادارهايــی كه هر روز وســط 
بحران كرونا می كوبند و تا محل 

تمرين تيم محبوب شــان 

می رونــد، خــوب می دانند كه چــه چيزی 
نمی خواهند. آنها تعارف را كنار گذاشــته اند، 
پرده ها را پس زده اند و صاف و مســتقيم توی 
چشــم های بعضی از اعضــای كادر فنی نگاه 
كرده اند و از آنها خواســته اند تا باشگاه را ترک 
كنند. آنها نمی خواهند اين وضعيت در استقالل 
ادامه پيدا كند اما مشــكل اينجاســت كه اين 
جماعت، نمی دانند چه چيزی »می خواهند«. 

نقشــه راه آنها در دوران پسافكری، هنوز 
يک نقشه روشن نيســت. اين نقشه می تواند 
اعتماد دوباره به فرهــاد مجيدی يا رفتن به 
ســراغ اميرقلعه نويی باشد. شايد 
هم نوبت محک زدن يک مربی 
ايرانی جديد در استقالل رسيده 
اما نمی توان با قاطعيت گفت كه 
كدام گزينه، باشگاه را متحول 
خواهد كرد. همين سردرگمی، 
به فكری زمان بيشتری داده اما 
به نظر می رسد مســاله اين مربی، 
فقط مساله »زمان« است 
و نبايــد روی او به عنوان 
يــک گزينــه درازمدت 
حساب ويژه ای باز كرد. 
فكری يــک مربی برای 
فردای استقالل نيست 
و آبی هــا بــرای گذر از 
بحــران، بايد مســاله 
 »فردا« را همين امروز 

روشن كنند.

اين روزها بساط ديدارهای خيريه در فوتبال ايران حسابی 
داغ اســت. به هر طرف كه نــگاه كنيم، يک مســابقه خيريه 
می بينيم اما اساسا در برگزاری اين نبردها در ايران، مشكالتی 
بزرگ و اساسی وجود دارد. در درجه اول، مشكل اينجاست كه 
ما هنوز متوجه هدف و فلسفه ديدارهای اين چنينی نشده ايم. 
همه جای دنيا مسابقه هايی با نيت خير، با يک هدف مشخص 
برگزار می شوند. مثل دريافت كمک های مالی برای يک نفر، 
آزاد كردن چند نفر از زندان، مبارزه با فقر و يا كمک به كودكان و 

بزرگساالنی كه با بيماری های خاص دست و پنجه نرم می كنند. 
در ايران اما يک مســابقه خيريه در حالی برگزار می شود كه 
هيچ توضيحی در مورد اهدافش به گوش نمی رســد. همين 
حاال هيچ كس نمی داند برگزاری دو مسابقه برای يادبود علی 
انصاريان و مهرداد ميناوند، چه آورده ای به همراه داشته است. 
از يک طرف منتخب سرخابی ها روبه روی تيم ۹8 قرار گرفته و 
در فاصله چند روز هنرمندان استقاللی و پرسپوليسی به مصاف 
هم رفته اند اما بعيد به نظر می رسد اين دو بازی اصال عوايدی 

به همراه داشته باشد. 
چراكه نه تماشــاگری در ورزشــگاه ها وجود داشته و نه 
اسپانسری روی لباس تيم ها ديده شده است. از خود لباس ها 
هم نگذريم كه فوق العاده زشــت و فاقد طراحی بودند. يعنی 
لباس هايی كه در اين بازی ها استفاده می شود، هميشه حامل 

يک پيام خاص انسانی است اما در ايران به نظر می رسد از همان 
لباس های ساده تمرينی برای روز مسابقه استفاده می كنند. 
از همه بدتر اينكه اصال چه دليلی وجود دارد كه در اوج بحران 
كرونا و در شرايطی كه پيک چهارم اين ويروس هم از راه رسيده 
و خودی نشان داده و بسياری از شهرها را درگير كرده، چنين 
تجمع هايی برگزار شود. اگر قرار است ياد و خاطره افرادی كه 
با ويروس كرونــا از ميان ما رفتند را زنده نگــه داريم، بدترين 
تصميم ممكن برگزاری يک دورهمی خواهد بود كه احتمال 
انتقال ويروس در آن بســيار باال به نظر می رسد. اين درست 
شبيه اين است كه در جلســه يادبود افرادی كه با سالح گرم 
از دنيا رفته اند، با خودمان ســالح گرم داشته باشيم! در پاک 
بودن نيت هم تيمی های سابق مهرداد و علی شكی نيست اما 
خروجی كاری كه آنها انجام داده اند، خودش می تواند اوضاع 

كرونا را وخيــم و وخيم تر كند. از اين گذشــته، فرم برگزاری 
چنين ديدارهايی نيز در همه دنيا نسبت به ايران تفاوت های 
بزرگی دارد. همه جای دنيا در اين بازی، بازيكنان زياد سخت 
نمی گيرند و اجازه می دهند كه گل های متعددی به ثمر برسد. 
همه جای دنيا اين بازی اصال جدی نيست و كسی برای نتيجه به 
ميدان نمی رود اما در ايران بازيكنان آنقدر جدی در ديدارهای 
خيريه حاضر می شوند كه انگار قرار است به برنده اين مسابقه 
جام بدهند و بازنده از دور رقابت های خيريه حذف خواهد شد! 
بدون شک اگر برگزاركنندگان اين نبردها در ايران چند مسابقه 
خيريه اروپايی را هم تماشا كنند، ذهنيت شان نسبت به اين 
مسابقه ها كمی تغيير می كند. آن وقت می توان انتظار داشت كه 
سبک و شيوه برگزاری اين رقابت ها در ايران نيز كمی متفاوت 

شود و سروشكل بهتر و مطلوب تری پيدا كند .

فکری،مردیكهقافیهراباختهاست

قهرمان ویدئویی

مشکلتاریخیفوتبالایرانبادیدارهایخیریه

این كاره نیستیم!

كریسیکیازبهترین
فوتبالیستهایتمامتاریخ
استامانتوانستهروبهروی

مهدیطارمیوتیمش،
كاریازپیشببرد.اودومین
ناكامیاشراروبهروییک
فوتبالیستایرانیتجربه
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