
t oseei r ani . i r
8

ظاهرا آن چه در فوتبال ایران 
اصال اعتبار نــدارد، قرارداد 
طوالنی مــدت اســت. همین 
چند ماه قبل بود که مدیرعامل 
باشگاه پرســپولیس قرارداد 
حامد لک را برای سه فصل دیگر 
تمدید کرد. لک اما حاال تبدیل 
به اولین بازیکنی شــده که در 
فصل جدید قــراردادش را با 
سرخ ها فسخ می کند. او تا همین 
ساعت های آخر از عالقه اش به 
ماندن در پرسپولیس صحبت 
می کرد اما ظاهــرا متوجه این 
حقیقت شــد که در تیم یحیی 
برای لیگ بیســت و دوم جایی 
نــدارد. دوران حضور حامد در 
پرســپولیس، دوران عجیب و 

پرنوسانی به نظر می رسید.
جدایــی حامد لک از باشــگاه 
پرسپولیس همان قدر سریع اتفاق 
افتاد که پیوستن او به باشگاه رقم 
خورده بود. حامــد در فضایی گلر 
اول پرسپولیس شد که تردیدهای 
بســیار زیــادی در آن به چشــم 
می آمد. خیلی از هواداران باشگاه 
با توجه به عملکــرد معمولی این 

ســنگربان در تیم هــای مختلف، 
نگران پیوستنش به قرمزها بودند 
اما شــروع او در این تیــم، فراتر از 
حد انتظار به نظر می رســید. لک 
در کوتاه تریــن زمــان ممکن، به 
یک مهــره کلیدی بــرای قرمزها 
تبدیل شــد. آن هم در شــرایطی 
که موج هــای منفی زیــادی در 
موردش شــکل گرفته بــود. او در 
لیگ قهرمانان آسیا، شاهکار کرد 
و حتی به تیــم منتخب تورنمنت 
هــم راه یافــت. بدون ســیوهای 
درخشان حامد و عملکرد چشمگیر 
او، پرســپولیس نمی توانســت تا 
آخرین روز به ماجراجویی در آسیا 
ادامه بدهــد. لک با مهــار پنالتی 
سرنوشت ســاز مایکون، تیمش را 
به فینال لیگ قهرمانان رســاند و 
بهترین روزهــای دوران فوتبالش 
را ســپری کرد. کیفیت خوب این 
گلر رفتــه رفته به لیــگ برتر هم 
منتقل شد و او در جریان قهرمانی 
لیگ بیستم با پرسپولیس، بازیکن 
موثری بــرای این تیم به شــمار 
می رفت. ســتاره ای کــه برخالف 
ســال های قبلی دوران فوتبالش، 
کامال در سکوت به ســر می برد و 
اصال به جریان های رسانه ای ملحق 

نمی شــد. حامد آن  روزها به هیچ 
وجه مصاحبه نمی کرد، به شدت از 
حاشیه دور بود، کامال روی فوتبال 
تمرکز داشت و حتی بارها در حال 
کتاب خواندن دیده شــده بود. آن 
روزهای خوب برای لــک اما عمر 
درازی نداشتند. او دوباره به همان 
فرم قبلی اش برگشت. انگار چوب 
جادویی همه چیز را راس نیمه شب 
مثل لباس ســیندرال از او گرفته 
باشد. لک دوباره به یک سنگربان 
پراشتباه تبدیل شــد که هر هفته 
روی اعصاب هوادارها راه می رفت. 
گلری که حاال دیگر یکی از دالیل 
مهم نتیجه  نگرفتن تیم یحیی بود. 
حامد حاال دیگر تمرکز قبلی اش را 
نداشت، مدام مصاحبه می کرد و به 
دیگران کنایه می زد و درون زمین 

مسابقه نیز بسیار نامطمئن نشان 
می داد. اعتماد بــه نفس برای یک 
سنگربان، همه چیز است و لک این 
اواخر اعتماد به نفســش را به طور 
کامل از دست داده بود. موضوعی 
که موجب شد او به عنوان یک گلر، 
روزهای تلخی را در پرســپولیس 

پشت سر بگذارد.
اگر حامد این اواخر نتوانست برای 
پرسپولیس کار مثبتی انجام بدهد، 
باشگاه هم موفق نشد او را به جهت 
درستی هدایت کند. قرمزها موفق به 
حفظ رادو نشدند و عمال برای مدتی 
لک در پرســپولیس بی رقیب بود. 
اتفاقی که موجب کاهش انگیزه های 
این ســنگربان شــد. پرسپولیس 
در انتخــاب ســنگربان ذخیره هم 
فاجعه بار عمل کرد و احمد گوهری 
نامطمئــن و ناآمــاده را به خدمت 
گرفت. بازیکنی که اصال نمی توانست 
رقابتی بــرای لک به وجــود بیاورد 
و کاری کرد که حامــد بعد از هر بار 
منتقل شــدن به نیمکت، دوباره به 
ســرعت به ترکیب اصلی برگردد. از 
این گذشــته مربی دروازه بان های 
پرســپولیس هم عملکرد خوبی در 
این تیم نداشت. داوود فنایی آنقدر 
ضعیف تر از حد انتظار نشان داد که 
یحیی به محض پایان یافتن فصل، 
عذر او را خواست و فنایی را به اولین 
قربانی در تغییــرات کادر فنی بدل 
کرد. در نتیجه عــالوه بر خود لک، 
باشــگاه نیز در رقم خوردن چنین 
وضعیتی مقصر بوده اســت. با این 
وجود مقصر اصلی این ماجرا بدون 

هیچ شک و تردیدی، خود لک است. 
کافی بود او همان تشنگی اش برای 
موفقیت، همــان انگیزه مثال زدنی 
و همــان تمرکز را حفــظ کند و از 

حواشــی دور بماند تا همچنان 
گلر اول قرمزها باشد. حامد 
اما کاری کرد که ســرخ ها 
به هــر قیمتی بــه دنبال 
بیرو بروند و او را با سالم و 
صلوات به خانه برگردانند. 
لک که زمانی جای خالی 
بیرانونــد را خیلی خوب 
پر کــرده بــود، موجب 
شــد که علیرضا دوباره 
به عنوان مرد شــماره 
یــک خــط دروازه به 
تیم برگــردد و درون 
دروازه پرســپولیس 

قرار بگیرد. 
یــک پــرواز بلند 
و یک فــرود تلخ. این 

داســتان حضور حامد 
لک در پرســپولیس بود. 

دورانی که شروع خوب و پایان زشتی 
داشــت. حاال لک باید تیم دیگری 
را در رقابت هــای لیــگ برتر برای 
خودش انتخاب کند. فوتبال شبیه 
بازی ماروپله است و گاهی در مسیر 
صعود، لغزش های بزرگی انتظار یک 
بازیکن را می کشد. حامد هم باید به 
چند خانه پایین تر برگردد. هرچند 
که این بار گزیده شــدن او به دست 
خودش افتاده اســت. با این وجود 
برای یک شــروع تازه از سوی این 

سنگربان، چندان هم دیر نیست.

نقش  اولی که با دستان خودش کشته شد

صعود، سقوط و سکوت! 
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لک که زمانی جای خالی 
بیرانوند را خیلی خوب پر 
کرده بود، موجب شد که 

علیرضا دوباره به عنوان مرد 
شماره یک خط دروازه به 

تیم برگردد و درون دروازه 
پرسپولیس قرار بگیرد

قرار نگرفتن سون هیونگ مین در 
فهرست منتخب این فصل لیگ برتر 
انگلیس، حیرت هواداران فوتبال را به 
همراه داشته است. سون این فصل به 
صورت مشترک با مو صالح آقای گل 
لیگ برتر شد و این موفقیت را در حالی 
به دست آورد که حتی بیشتر از صالح 
در جریان بازی گل زده بود و برخالف 
ستاره مصری، پنالتی زن اول تیمش 

نبود. این مساله حتی سرمربی سابق 
او ژوزه مورینیو را عصبانی کرده است. 
ژوزه از اشک ریختن برای استعداد نابی 
حرف زده که به اندازه توانایی های نابش 
مورد ستایش قرار نمی گیرد. احتماال 
چون محل تولدش قاره آسیا بوده است.

هر چقدر در تاریخ فوتبال باشگاهی 
انگلیس به عقب بروید، بازیکنی را پیدا 
نمی کنید که از قاره آسیا در این لیگ 
آقای گل شده باشد. ســتاره هایی از 
کشورهای مختلف، توانسته اند کفش 

طالی لیگ انگلیس را به دست بیاورند 
اما در تمام تاریخ فوتبال باشگاهی در 
این کشور، هیچ بازیکنی نبوده که از 
قاره آســیا صاحب کفش طال شود. 
کاری که ســون هیونگ مین انجام 
داده، فراتر از حد تصور به نظر می رسد. 
او طلسمی را شکسته که محو کردنش، 
زمانی غیرممکن بوده است. حاال دیگر 
شکی وجود ندارد که او بهترین بازیکن 
آسیایی تاریخ لیگ برتر انگلیس است. 
پیش از این مقایسه های زیادی بین 
او و پارک جی ســونگ وجود داشت. 
پارک هم فوتبالیســت فوق العاده ای 
بود و با سختکوشی مثال زدنی اش در 
تیم سر الکس فرگوسن می درخشید 
اما هیچ وقت یک بازیکن ثابت در یک 
فصل طوالنی برای یونایتد به حساب 
نمی آمــد. او در خیلــی از بازی های 
فصل بازی نمی کرد و یکــی از اولین 
انتخاب های فرگی برای شــیاطین 
سرخ به شمار نمی رفت. عالوه بر این، 
پارک در تیم ملی به زمین فرســتاده 
می شد که سرشــار از ســتاره های 
مختلف بود و مدعی اول قهرمانی در 
همه جام ها به شــمار می رفت. سون 
اما همه این موفقیت های فردی را در 
یک تیم متوسط به دســت آورده که 

از ســال 2008 به بعد هرگز قهرمان 
یک جام نشده اســت. پارک پنج بار با 
یونایتد قهرمان لیگ برتر شده و سون 
هیچ وقت چنین موفقیتی نداشته اما 
در مقایسه بین این دو ستاره کره ای، 
تردیدی وجود ندارد که سون بازیکن 
بهتر و جذاب تری اســت. محبوبیت 
فوق العاده او در بین هواداران اســپرز 
اصال به سادگی به دست نیامده است. 
او عادت کرده که در همه بازی ها، یک 
تفاوت بزرگ ایجاد کنــد. نقش این 
ستاره حتی در مسیر خلق اولین حضور 
تاریخ باشــگاه تاتنهام در فینال لیگ 

قهرمانان انکارنشدنی به نظر می رسد.
فوتبــال آســیا ســتاره های 
بزرگ پرشــماری در فوتبال اروپا 
داشته اســت. از هیدتوشی ناکاتا 
تا شونســوکه ناکامورا، کیسوکه 
هوندا، علی دایــی، علی کریمی، 
پارک جی ســونگ و سایر نفراتی 
که در فوتبال اروپا حضور موثری 
داشتند. با این وجود هیچ بازیکنی 
نتوانســت به اندازه سون هیونگ 
مین چنین ثباتی را در اروپا تجربه 
کنــد. »ســونالدوی« محبوب 
کره ای ها، حاال دوازدهمین سال 
حضــور در فوتبال اروپا را پشــت 

سر می گذارد. او سال 2010 راهی 
باشگاه هامبورگ شد تا برای این 
تیم به میدان برود. جالب است که 
او هرگز به صورت رســمی در رده 
بزرگساالن برای یک تیم آسیایی 
به میدان نرفته و در حقیقت فوتبال 
حرفه ای را از قاره اروپا شروع کرده 
است. سون ســه سال در عضویت 
هامبورگ بود و ســپس برای دو 
فصل راهی لورکوزن شد اما سقف 
آرزوهای این ستاره همیشه بلندتر 
از بوندس لیگا به نظر می رســید. 
سون ســال 2015 با یک قرارداد 
راهی تاتنهام شــد و حاال یکی از 
پرتجربه ترین ستاره های ترکیب 
فعلی تیم به شــمار می رود. نکته 
جالب در مورد سون، عالقه مفرط 
همه مربیانی است که در تاتنهام با 
او کار کرده اند. پوچتینو شیفته این 
ستاره بود، مورینیو عالقه زیادی 
به او داشــت و حاال کونته بارها در 
تعریف و تمجیدها از سون نام برده 
است. در حقیقت حتی یک مربی 
در تاتنهــام وجود نداشــته که به 
تالش همیشگی سون، درخشش 
او در زمین مســابقه و سبک بازی 
فداکارانه اش عالقه مند نباشد. با 

این حال به نظر می رسد سون برای 
بیشتر دیده شــدن باید به دنبال 
راهی برای ترک اسپرز باشد. عجیب 
به نظر می رســد که باشگاه های 
بزرگ اروپایی هنــوز برای خرید 
این فوتبالیســت درجه یک قدم 
جلو نگذاشته اند. بدون تردید سون 
اگر در اروپا متولد می شــد، حاال 
باشگاه های بزرگ بودجه الزم برای 
خریدش را نداشتند اما متولد شدن 
در آسیا، کار را برای این فوتبالیست 
دشوار کرده است. به نظر می رسد او 
نیز به نوعی از جبر جغرافیایی دچار 

شده باشد.
سون این روزها به جز اسپرز، یک 
ماموریت مهم دیگر هم دارد. او کاپیتان 
تیم ملی کره جنوبی اســت و ظرف 
یک هفته با دو ایستگاهی فوق العاده 
دیدنی، دو گل استثنایی برای تیمش 
به ثمر رسانده است. او می خواهد در 
قطر، موفق تریــن دوره حضورش در 
جام جهانی را پشت ســر بگذارد و بر 
ای این کار، انگیزه هــای زیادی دارد. 
شاید حفظ این بازیکن در تاتنهام بعد از 
درخشش خیره کننده در جام جهانی، 
دیگر امکان پذیر نباشد. او باید بازی در 

یک تیم بزرگ تر را نیز تجربه کند. 

تیم ملی فوتبال بانوان ایران مدت ها یک 
تیم فراموش شده بود که وضعیتش برای 
کم تر مســئولی اهمیت داشت. تیمی که 
حتی از رنکینگ فیفا هم خارج شده بود و 
در کنج طاقچه فدراســیون فوتبال خاک 
می خورد. این تیم اما بعد از مدت ها در دوره 
اخیر فدراسیون فوتبال دوباره شکل گرفت 
و خون تازه ای وارد رگ هایش شد. این تیم 
سال گذشته طعم تاریخ سازی را چشید و 
توانست برای نخستین بار از برخی امکانات 
ویژه بهره مند شــود. آنها همچنین اولین 
دختران فوتبالیستی بودند که پای شان 

چمن استادیوم آزادی را لمس کرد تا یک 
اتفاق به یادماندنی را تجربه کرده باشند. 
این تیمی بود که مریم ایراندوســت را در 
راس خود داشت. کسی که سهم زیادی در 
نخستین صعود تیم ملی فوتبال بانوان ایران 
به جام ملت های آسیا داشت و توانست در 
این مسابقات هم عملکرد قابل قبولی داشته 
باشد. در همین شــرایط بود که بسیاری 
امیدوار بودند غبار فراموشی و بی تفاوتی 
دیگر سمت این تیم نیاید و شاهد پیشرفت 
دختران فوتبالیست مان باشیم. با این حال 
با مشغله های شخصی شــهره موسوی 

نایب رییس زنان فدراسیون و همین طور 
مسائلی که برای عزیزی خادم رییس سابق 
فدراسیون پیش آمد، رفته رفته حمایت ها 
از این تیم کمتر شد و حتی اردوهای ملی را 

به تعطیلی کشاند. 
خبر شــوکه کننده برای ایــن تیم اما 
خداحافظی ناگهانی ایراندوست با تیم ملی 
بود. او خداحافظی اش را با انتشــار پستی 
در صفحه شخصی اش اعالم کرد. در متن 
ایراندوســت توضیح دقیقی درباره دلیل 
این تصمیم دیده نمی شود اما اجبار واژه ای 
است که در خداحافظی به چشم می آید. 
ایراندوست در پست خود نوشته است:»از 
تمام عزیزانی که در یک ســال گذشــته 
کنار مــن بودند و همواره مــن را حمایت 
کردند سپاسگزارم. خوشحالم فوتبال زنان 
هواداران میلیونی خود را پیدا کرد و از این به 

بعد مریم ایراندوست های زیادی هستند 
که ســکوت نمی کنند. با آرزوی موفقیت 
برای تیم ملی فوتبال ایران در مســابقات 
پیش رو، فعال مجبورم خداحافظی کنم و به 
خاطر موفقیت دختران ایران سکوت، اما در 

آینده حرف های زیادی برای گفتن دارم.« 
ایراندوست در حالی تصمیم به جدایی 
از تیم ملی گرفته که به تازگی لیست 27 
نفره ای برای حضور تیم در کافا اعالم شده 
اســت. در هر حال اوضاع نشان می دهد 

که خبرهای خوبی برای فوتبال بانوان در 
راه نیست. نایب رییس بانوان فدراسیون 
نشان داده این تیم از دغدغه های اصلی اش 
نیســت و فدراســیون هم بار دیگر راه 
بی تفاوتی را در پیش گرفته است. این دقیقا 
مصداق بارز بی انگیزه کردن جوانانی است 
که با کمی حمایت، برای افتخارآفرینی 
دســت به هر کاری می زنند. هرچند از 
فدراســیونی که در فاصله کوتاه تا جام 
جهانی 2022 قطر برنامه ریزی درستی 
برای تیم ملی که سریع ترین صعود به این 
مســابقات را رقم زده ندارد، نباید انتظار 
داشت که برای تیم بانوانش وقت بگذارد 
و برنامه بریزد. ای کاش مسئوالن ورزشی 
کمی بیشــتر با وظایف خود آشنا باشند 
تا خروجی کارشان یک مشت ورزشکار 

بی انگیزه نباشد. 

چهره به چهره

اتفاق روز
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 کناره گیری نه
عذرخواهی کنید آقای گزارشگر

اهرم بازگشت به عقب! 

یکی از گزارشــگرهای باسابقه والیبال در 
تلویزیون، اخیرا اعالم کرده که از گزارش کمی 
فاصله گرفته و قصد دارد میدان را به جوان ترها 
بدهد. این تصمیم محتشمیان تصمیم خوبی 
به نظر می رسد اما آیا واقعا دلیل این تصمیم 
جوانگرایی و سپردن تریبون به گزارشگران 
جوان تر بوده است؟ آیا این تصمیم ربطی به 
نتایج تیم ملی در رقابت های لیگ ملت های 
والیبال ندارد؟ اتفاقا محتشــمیان حاال باید 
بیشتر از همیشه رقابت های والیبال را گزارش 
کند. حاال که تیم ملی روبه روی هلندی که در 
دو بازی قبلی اش مجموعا یک ست را برده، سه 
بر صفر شکست می خورد، زمانی برای گزارش 
محتشمیان و امثال او خواهد بود. او باید نتیجه 
کار خودش را گزارش کند. نتیجه اصراری که 
در همه این سال ها از تریبونی مثل رسانه ملی 
برای به کارگیری مربــی ایرانی برای والیبال 
ایران وجود داشت. اصراری که حاال رفته رفته 

عواقبش در تیم ملی هویدا می شود. 
حقیقت آن اســت که والیبال ایران برای 
ســال ها، مربیان بزرگی داشــت اما همین 
گزارشگرها در جریان هر مســابقه چنان به 
انتقاد از این مربی ها می پرداختند که فضای 
کاری برای آنها مسموم می شد. کافی بود ما 
یک ست را به تیمی مثل برزیل بدهیم تا صدای 
انتقاد این گزارشگرها بلند شود. حاال که چنین 
باخت تحقیرآمیزی را روبه روی هلند به عنوان 
تیمی که هیچ جای نقشه والیبال دنیا نیست 
تجربه می کنیم، شــما کجا هســتید آقایان 
گزارشگر؟ چرا حاال ناگهان به فکر جوانگرایی 
افتاده اید؟ شاید هم دیگر جمله ای برای گفتن 
و ایده ای برای دفاع کردن ندارید. کنار رفتن از 
پشت میکروفن کافی نیست. شما باید از همه 
طرفداران والیبال در ایران عذرخواهی کنید. 
شما باید عذرخواهی کنید که برای سال ها، 
فرصت نفس کشیدن به مربیان موفقی مثل 
کواچ یا کوالکوویچ ندادید. شرم آور است که 
همه این مربی ها قبل و بعد از ترک ایران، بسیار 
موفق بودند اما در آن دوره همیشه زیر تیغ تیز 
انتقادها قرار داشتند. شــما کاری کردید که 
تجربه تماشای والیبال برای ایرانی ها تجربه ای 
سخت و طاقت فرسا شود. شما حتی به انتقاد 
از مربی بزرگ و نابغه ای مثل آلکنو پرداختید 
که همه را انگشت به دهان گذاشته بود. همین 
جوانگرایی امروز تیم ملی هم با میدان دادن 
به مهره هایی مثل شریفی و مجرد، در دوران 
آلکنو شروع شد. این آلکنو بود که ستاره هایی 
مثل موسوی را به صورت مقطعی از تیم ملی 
کنار گذاشت اما همان روزها شما گریبان پاره 
کردید که تیم ملی جای ستاره های باتجربه 
اســت! ماحصل این اتفاق، رسیدن نیمکت 
تیم ملی والیبال ایران بــه بهروز عطایی بود. 
مردی که بــدون تردیــد در جایگاه خودش 
زحمت می کشد و تالش می کند اما آیا واقعا 
می تواند یک نسل رویایی برای والیبال ایران 
بســازد؟ آیا واقعا می تواند این تیــم را ارتقا 
بدهد؟ عطایی کسی اســت که در راس تیم 
ملی والیبال جوانان عملکرد بســیار خوبی 
داشت و با این تیم بر بام قاره کهن ایستاد. اما 
کار در رده بزرگساالن آن هم با ستاره هایی که 
دارد با کار در رده جوانان بسیار متفاوت است. 
نسلی که کارش را با والسکو شروع کرده بود، 
چنین پایان بدی داشــت. وای به حال نسلی 
که کارش را با یک مربی متوسط شروع کند. 
مســئول اصلی این اتفاق هم، گزارشگرانی 
هستند که بعد از رســیدن به رویای دیرینه، 
حاال دیگر به محاق رفته انــد. افرادی که در 
بحران تمام نشدنی والیبال ایران، نقش مهمی 

ایفا کردند.  

والیبال

آدرنالین

ستاره ای که به اندازه شایستگی واقعی اش دیده نمی شود 

از اینجا برو سانی! 

ایراندوست و تیم ملی در نقطه پایان 

خداحافظی اجباری! 

آریا طاری


