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امروز، جلسه ليگ بسكتبال

جلســه لیگ برتر بســکتبال امروز با حضور 
نمایندگان باشگاه ها برگزار می شود. در این جلسه 
نمایندگان تیم ها و مسئوالن فدراسیون در خصوص 
شرایط برگزاری مسابقات فصل آینده تصمیم گیری 
خواهند کرد. پیش از این در شورای سیاست گذاری 
فدراسیون تاریخ آغاز لیگ برتر 24 مهرماه عنوان 
شده بود و باید دید در جلسه امروز دستخوش تغییر 
می شود یا خیر. هنوز اینکه چند تیم  در فصل بعد 
حاضر خواهند شد، مشخص نشده و در این جلسه 
تعداد تیم ها بــه احتمال زیاد نهایی خواهد شــد. 
همچنین پس از کش و قوس های فــراوان درباره 
حضور یا عدم حضــور تیم شــهرداری گرگان در 
فصل پیش روی لیگ برتر بسکتبال، پس از جلسه 
عبدالرضا دادبود شهردار گرگان با رامین طباطبایی 
رییس فدراسیون بسکتبال، تصمیم بر آن شد که تیم 
گرگان در فصل آینده لیگ نیز حضور پیدا کند. پس 
از آنکه رقابت های فصل گذشته لیگ برتر به خاطر 
شیوع ویروس کرونا بدون معرفی قهرمانی پایان یافته 
اعالم شد، تیم شهرداری گرگان به عنوان صدرنشین 
معتقد بود که باید قهرمان مسابقات معرفی شود. 
به دلیل مخالفت فدراســیون با این خواسته تیم 
گرگان ناراحتــی برای مالکان این باشــگاه ایجاد 
شد که گویا پس از جلســه )دوشنبه( ۱۰ شهریور، 
این  موضوعات برطرف شده است. آرش فوالدیان 
سخنگوی باشگاه شــهرداری گرگان، خبر قطعی 
شــدن حضور این تیم در فصل آینده لیگ را تایید 
کرد. البته طبق گفته مدیران باشــگاه شهرداری 
گرگان، این تیم همزمان بــا حضور در لیگ آینده، 
همچنان پیگیر مطالبات و حقوق خود خواهد بود. 
یکی دیگر از باشــگاه های بزرگ دیگری که گفته 
می شود احتماال در فصل جدید لیگ تیمداری نکند، 
پتروشیمی بندر امام اســت که اکنون باید دید آیا 
فدراسیون می تواند مدیران این تیم ریشه دار را هم 
برای شرکت در رقابت های لیگ متقاعد کند یا خیر. 
وضعیت شیمیدر دیگر مدعي فصل گذشته نیز هنوز 

مشخص نیست.
    

 برنامه ليگ 
ملت های واليبال ۲۰۲۱

فدراســیون جهانی والیبال )fivb( پس از لغو 
رقابت های لیگ ملت های 2۰2۰ به دلیل شــیوع  
ویروس کرونــا، برنامه مســابقات لیگ  ملت های 
2۰2۱ را اعــالم  کــرد. طبق ادوار گذشــته لیگ 
ملت های مردان، دور مقدماتی این مسابقات قرار 
اســت در پنج هفته و به صــورت گروه های چهار 
تیمی در کشــورهای مختلف پیگیری شود تا در 
پایان ۶ تیم راهی مرحله نهایی شوند. دور مقدماتی 
این رقابت ها از روز جمعه 24 اردیبهشت ۱4۰۰ و 
فینال بخش مردان از روز چهارشنبه 2 تیر ۱4۰۰ به 
میزبانی ایتالیا برگزار می شود. ایران در هفته چهارم 
این رقابت ها از تیم هاي  برزیل، استرالیا و اسلووني 

میزباني مي کند.
    

انتظار معروف در آمريكا!
پس از شــیوع ویــروس کرونــا و تعطیالت 
باشگاه های چینی سعید معروف، کاپیتان تیم ملی 
والیبال، تمرینات خود را در آمریکا پیگیری می کند 
و منتظر تصمیم باشگاه است. امیر خوش، سرپرست 
تیم ملي، درباره آخرین وضعیت ســعید معروف 
گفت: »هنوز چیزی مشخص نیست چراکه معروف 
منتظر تصمیم باشگاه چینی است تا ببیند سیاست 
باشگاه در قبال بازیکنان خارجی چگونه خواهد بود. 
باشگاه معروف اعالم کرده بازیکنان خارجی منتظر 
باشند تا زمانی که اجازه شروع به کار تمرینات داده 
شود.« وی در پاسخ به این ســوال که نگرانی بابت 
آماده سازی کاپیتان تیم ملی وجود دارد، وی چگونه 
تمریناتش را پیگیری می کنــد؟ گفت:»معروف 
بازیکن حرفه ای است. صبح و بعدازظهر طبق برنامه 
تمرینات والیبالی اش را پیگیری می کند و زیر نظر 
برنامه های مربی بدنساز اســت چراکه او در حال 
حاضر چاره ای ندارد و هر لحظه باشگاه چینی ممکن 
است اعالم کند تا بازیکنان خارجی به تیم های شان 
ملحق شوند. به همین دلیل او باید در شرایط آمادگی 
باشد.« خوش خبر در پاسخ به این سوال که آیا معروف 
از باشگاه های دیگر پیشــنهادهایی دارد یا خیر؟ 
گفت:»بله، پیشنهادهایی مطرح است اما با توجه 
به تعهداتی که طبق قرارداد با باشــگاه چینی دارد 
باید منتظر تصمیم آنها باشد.« خوش خبر پیش از 
این از عالقه معروف به تمدید قرارداد با تیم چیني 

صحبت کرده بود.

منهای فوتبال

آریا طاری

مدیران فعلی استقالل، واقعا عجیب 
و خاص هستند. سرشــار از رفتارهای 
متناقضی که نه فقط ســرمربی تیم، 
بلکه هر هواداری را هــم آزار می دهد. 
آنها از یک سو در برنامه های تلویزیونی 
هرگونه مذاکره با استراماچونی را تکذیب 
می کنند اما از ســوی دیگــر، از طریق 
دوستان شان در رسانه ها  شایعه بازگشت 
این مربی را بر ســر زبان ها می اندازند. 

درست قبل از حساس ترین بازی فصل 
باشــگاه به ایتالیا می روند و تمرکز تیم 
را قبــل از دیدارهای کلیــدی، از بین 
می برند. اساسا چرا وقتی تیمی خوب 
نتیجه می گیرد، باید ســرمربی اش را 
تغییر بدهد؟ چرا تیمــی که به تازگی 
برنده دربی شــده، باید مردی را روی 
نیمکت بنشــاند که در تنها تجربه اش 
در این مسابقه شکست خورده است؟ 
اگر مقایسه بین فرهاد و استراماچونی 
باشــد، طبیعی به نظر می رسد که مرد 

ایتالیایی هم تجربه بیشتری دارد، هم 
اسم بزرگ تری دارد و هم به لحاظ فنی 
مربی بهتری است اما وقتی نتایج آنها را 
با هم مقایسه می کنیم، مجیدی مقابل 
اســتراما اصال کم نمی آورد. او در این 
فصل تیمی را تحویل گرفت که به لحاظ 
روحی، عمیقا آســیب دیده بود. تیمی 
که همه فکر می کنند در آستانه ورود به 
یک بحران جدی است زیر نظر فرهاد، به 
نایب قهرمانی لیگ و فینال جام حذفی 
رسید. این وسط، حتما فرهاد هم مقصر 

است که نامه استعفا را در اینستاگرام به 
اشتراک می گذارد و اساسا یک شبکه 
اجتماعی را برای ابراز عقایدش انتخاب 
می کند اما باید به این موضوع توجه شود 
که چه چیزی او را به این مرحله رسانده 
است. چه چیزی موجب شده مجیدی 
این چنین عصبانی شود و حتی بعد از یک 
برد بزرگ به جای پرداختن به نتیجه، 
خودش را درگیر مسائل باشگاه کند؟ او 
از اینکه تالشش این چنین نادیده گرفته 
شده، خشمگین به نظر می رسد. فرهاد 

احساس می کند که با یک خیانت بزرگ 
در استقالل روبه رو شده است. او تصور 
می کند که بازی خورده و اصال سرمربی 
دائمی باشگاه نبوده است. انگار باشگاه، 
او را برای مدتی روی نیمکت نشــاند تا 
اوضاع آرام شــود و تیم نتیجه بگیرد و 
آن وقت، مدیران اســتقالل بتوانند با 
فراغ بال و آرامش کامــل، دور تازه ای از 

مذاکره ها با استراماچونی را آغاز کنند.
در شــرایطی که جــذب مربیان 
خارجی جدید در فوتبــال ایران عمال 
ممنوع شده، بازگرداندن استراماچونی 
عمال یک پروژه بســیار سخت خواهد 
بود. البته با یک تبصره عجیب و ناگهانی، 
مربیانی که قبال در فوتبــال ایران کار 
کرده انــد می توانند به باشــگاه های 
قبلی شان برگردند اما باز هم این دلیل، 
برای اطمینان از بازگشت استراماچونی 
کافی به نظر نمی رســد. بدون تردید 
او یک شــرط مالی سنگین پیش روی 
باشگاه می گذارد و عالوه بر این، تحریم ها 
هم هنوز سر جای خودشان هستند و 
مشکل انتقال پول به این مربی به شکل 
پیوســته  وجود خواهد داشت. ماجرا 
زمانی نگران کننده تر خواهد شــد که 
اســتقاللی ها در جذب مربی ایتالیایی 
شکست بخورند و فرهاد مجیدی را نیز 
از دســت بدهند. در چنین شرایطی، 
اســتقالل چاره ای به جز انتخاب یک 
مربی داخلی ندارد و بعید نیست دوباره 
به انتخاب های غلط گذشته اش برگردد. 
انتخاب فرهاد، ایده آل ترین تصمیم برای 
سپری کردن دوران پس از استراماچونی 
بود اما ظاهرا عالقه کور به مربی ایتالیایی، 
همه تصمیم های منطقی باشــگاه را 
متوقف کرده اســت. آنها به هر قیمتی 
استراما را می خواهند و این عالقه، شاید 
تیم را به مرز نابودی برساند. فرهاد در یک 
مصاحبه تند رسما تاکید کرده که دیگر با 
این مدیران همکاری نمی کند. اتفاقی که 
با توجه به نتایج اخیر او، ظاهرا تنها حاصل 
لجبازی مدیران باشگاه بوده است. به نظر 
می رسد استقاللی ها روی یک دور باطل 
قرار گرفته اند. وقتی که باید استراماچونی 

را حفظ کنند، حقوق این مربی را بدهند 
و جلوی جدایی او را بگیرند، دست روی 
دست می گذارند و اجازه می دهند تا او 
راهش را از استقالل جدا کند. وقتی که 
باید به مذاکره بروند و او را برای بازگشت 
راضی کنند، باز هم راه به جایی نمی برند 
و این پرونده را به راحتی می بندند. وقتی 
هم که یک جانشین برای مرد ایتالیایی 
انتخاب کرده اند و او به سختی توانسته 
تیمش را به روزهای خوب برگرداند، به 
جای حمایت از کادر فنی دوباره رویای 

استراماچونی را در سر می پرورانند.  
استقالل به شــکل تمام و کمال، 
اسیر یک دور اشتباه شده است. تیمی 
که یا ســرمربیانش را رها می کند و یا 
اجازه می دهد که آنها باشگاه را به حال 
خودش رها کنند. تیمی که »فینالیست 
جام حذفی« را به »صدرنشین موقت 
لیگ برتر« می فروشد. در سطح فنی 
اســتراما، تردیدی وجود ندارد اما آیا 
ســعادتمند و رفقا می توانند تضمین 
بدهند که این مربی دوباره ظرف چند 
ماه از مجموعه استقالل جدا نمی شود؟ 
آیــا می توانند تضمیــن بدهند که او 
پولش را به موقع دریافت می کند و این 
بار دیگــر ناگهان از ایــران نمی رود؟ 
آیا می توانند تضمیــن بدهند که مرد 
ایتالیایــی این بار تا آخریــن روز پای 

پروژه اش می ماند؟

استراماچونی؛ سنگ بزرگ برای نزدن

دور باطل استقالل!

اتفاق روز

سوژه روز

چندین ماه پس از خروج ناگهانی آندره آ استراماچونی از ایران، این مربی دوباره در تیررس باشگاه استقالل قرار گرفته 
است. شاید تنها چیزی که نسبت به زمان جدایی استراما در باشگاه استقالل تغییر کرده، وعده »پفک آبی« بوده است. 

در چنین شرایطی اصال معلوم نیست چرا مدیران باشگاه برای جذب این مربی به هر دری می زنند. آن هم در روزهایی که 
باشگاه با جانشین داخلی او، خیلی خوب نتیجه گرفته و در آستانه بردن یک جام ارزشمند قرار دارد.

فیفا با ارسال نامه ای با لحن بسیار تند، از فدراسیون فوتبال 
ایران خواسته تا در مورد دخالت های هفته های گذشته سازمان 
بازرسی کل کشور و سایر نهادها به فوتبال توضیحاتی را ارائه کند. 
از منظر فدراسیون بین المللی فوتبال، هیچ نوع دخالتی در شیوه 
اداره فوتبال پذیرفتنی نیست و همین موضوع، موجب واکنش 
فیفا شده است. البته تردیدی وجود ندارد که گروهی نیز از داخل، 
فیفا را در جریان ماجراهای اخیر گذاشته اند. چراکه تا امروز در 
موارد بسیار زیادی، دخالت این نهاد به سود مدیران فدراسیون 
تمام شده است. پس از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان 

در کشور، مهدی تاج و بسیاری از اعضای دیگر فدراسیون قاعدتا 
نباید به کار خود در فوتبال ادامه می دادند اما اینفانتینو ناگهان به 
تهران سفر کرد و سفت و سخت، به حمایت از رییس فدراسیون 
فوتبال پرداخت. سایه تعلیق، فوتبال ایران را تهدید کرد و همین 
هراس از تعلیق، در نهایت موجب شد که تاج برای مدت بیشتری 

در فدراسیون دوام بیاورد.
 این صحبت هــا در چند نوبت دیگر نیز مطرح شــده اما بد 
نیست از فدراسیون نشین ها بپرسیم شما که به این اندازه نگران 
تعلیق شدن هستید و دائما از احتمال وقوع این اتفاق صحبت 
می کنید، چرا اساسنامه فدراسیون را طبق خواسته های فیفا 
تنظیم نمی کنید؟ حقیقت آن است که تکیه به فیفا، تا یک جایی 
جواب می دهد. از یک جایی به بعد اما خود فیفا هم نهاد خیلی 
سالمی نیست. تجربه هایی که برای سپ بالتر رقم خورد و ماجرای 

شــکایت قضایی از اینفانتینو و همچنین کوهی از رشوه های 
دریافتی فیفا در سال های گذشته، نشان می دهد که این نهاد اداره 
فوتبال با فساد گسترده ای روبه رو شده است. آنها تنها در حیطه 
اختیارات خود می توانند به فوتبال ایران فشار بیاورند. اگر پای 
کوچک ترین فسادی وسط باشد، فیفا به لحاظ قانونی نمی تواند از 

هیچ فدراسیونی در هیچ جای دنیا دفاع کند.
مدیران فدراسیون فوتبال برخالف تصور خودشان، در مورد 
همه مسائل قانونی »مصون« نیســتند. اگر برخورد با آنها تنها 
حاصل »اهمال« در امضای قرارداد باشد، برکناری آنها غیرقانونی 
است اما اگر پای یک روند ناسالم و غیرقانونی در امضای قرارداد 
وسط باشــد، آن وقت اوضاع فرق می کند. فیفا هرگز نتوانست 
فدراسیون فوتبال ایتالیا را از کالچوپولی نجات بدهد. دادستانی 
کشور ایتالیا رسما به پرونده ورود کرد و همه تصمیم های کلیدی 

را در این خصوص گرفت. در کشورهای دیگری مثل ترینیداد 
و توباگو نیز این اتفاق تکرار شد. حتی رییس فدراسیون فوتبال 
آلمان به خاطر دریافت یک ساعت مچی نفیس از نایب رییس 
فیفا، شغلش را از دست داد. طبعا در کشــوری مثل آلمان، به 
بهترین شکل ممکن با چنین مسائلی برخورد می شود. به همین 
خاطر است که فوتبال در این کشور، تا این اندازه دقیق و بی نقص 
است. فدراسیونی ها پس از روبه رو شدن با نامه فیفا، اعالم کرده اند 
که تابع قوانین کشور هستند اما معلوم نیست این جمله، چقدر 
مصرف داخلی دارد و چقدر در پاسخ واقعی به فیفا مورد استفاده 
قرار می گیرد. زمان ثابت خواهد کرد که دخالت فیفا، تا چه اندازه 
روی مسیر عادی این پرونده بزرگ تاثیر دارد. فعال صحبت از یک 
ضرر هشت میلیون یورویی است و هیچ چیز مثل روشن  شدن 

حقیقت، نمی تواند کلید حل مشکالت فوتبال ایران باشد.

آریا رهنورد

کسی نمی داند در پرسپولیس چه خبر است. 
از شروع سال جدید تا امروز، همواره صحبت از 
ایجاد تغییرات جدی در بین مدیران باشگاه به 
میان می آید اما هنوز هم هیات مدیره قرمزها با 
سه عضو به کارش ادامه می دهد. کوچک ترین 
تالشی برای انتخاب مدیرعامل در این مجموعه 
صورت نمی گیرد و ظاهرا آقای »دندانپزشک« از 
وضع موجود کامال راضی است. رسول پناه، فعال 
پرسپولیس را در مرحله بیهوشی قرار داده و در 
شرایطی که باشگاه حتی با یک گزینه جدید نیز 
توافق نکرده، مهم ترین بازیکن فصل پرسپولیس 

با فسخ قرارداد از این مجموعه جدا شده است.
پرســپولیس، اســیر مخمصه ای شده که 
خودی ها برایش ساخته اند. پرسپولیس گرفتار 
فرمول های غلط مدیریت شــده است. سطح 
تصمیم های مدیریتی در این باشــگاه، هرگز 
به سطح فنی خود تیم نرســیده اما این فاصله، 
حاال بیشــتر و عمیق تر از همیشه است. درون 
زمین، آنها قهرمان چهار فصــل متوالی لیگ 
برتر هستند و در یک شرایط سالم، قاعدتا باید 
در پول و امکانات دســت و پا بزننــد اما ظاهرا 
موفقیت های بیشتر، برای این تیم چیزی به جز 

دردسرهای بزرگ تر نداشته است. انتخاب هایی 
که از ســوی وزارت ورزش برای مدیریت این 
باشــگاه صورت می گیرد، ابهام آلــود و حتی 
شرم آور اســت. اینکه یک دندانپزشک بدون 
تجربه جدی حضــور در ورزش و تنها به خاطر 
دوســتی دیرینه با آقای وزیر، هدایت یکی از 
پرطرفدارترین باشــگاه های فوتبال آسیا را بر 
عهده بگیرد، در همه نقاط دنیا ســوژه ای برای 
استیضاح و برکناری یک وزیر ورزش خواهد بود 
اما اینجا، هنوز هم حساسیتی روی انتخاب های 
سلطانی فر وجود ندارد. پرسپولیس از چندین 
روز قبل، رسما وارد دوران نقل و انتقاالت شده 
اما جدی ترین گزینه های این تیم یعنی دانیال 
اسماعیلی فر و رضا اسدی، به سپاهان پیوسته اند. 
در حقیقت پرسپولیس یک لیست خرید دارد 
که سپاهانی ها بدون مربی، مو به مو از روی آن 
بازیکن می خرند. همین روزهاست که باشگاه 
اصفهانی، ســرمربی و چند ستاره پرسپولیس 
را هم جذب کند و بزرگ ترین شبیخون ممکن 
را به باشگاه رقیب بزند. از طرف دیگر تیم های 
قطری و چینی نیز برای خرید چند ستاره دیگر 
باشــگاه کمین کرده اند. از دست دادن مهدی 
ترابی آن هم درست قبل از شروع دیدارهای تیم 
در لیگ قهرمانان آسیا، ضربه ای جبران ناپذیر 

برای پرسپولیس به شمار می رود. بعید نیست 
که مهدی، حتــی به یکی از رقبای مســتقیم 
پرسپولیس در لیگ قهرمانان نیز ملحق شود. 
پرسپولیس در ماه های گذشته اول بیرانوند را از 
دست داده و سپس یک وداع اجباری با استوکس 
داشته است. علی علیپور هم جزو بازیکنانی است 
که در پایان این فصــل، دیگر به لحاظ قانونی و 
قراردادی تعهدی به ســرخ ها نخواهد داشت. 
باشگاه هر روز دارد یک ستاره را از دست می دهد 
و کار مدیران این مجموعه، نگاه کردن و دست 

روی دست گذاشتن است.
ترابــی، موثرترین بازیکن پرســپولیس در 
لیگ نوزدهم بــود. بازیکن همــه کاره ای که 
متخصص زدن گل های ســه امتیازی به شمار 
می رفت. یک فوتبالیست درخشان که هم خوب 
گل زد، هم خوب پاس گل داد و هم با شــوت ها 
و فرارهایش برای خیلی از رقبا مشکل ساز شد. 
قرار نبود قرمزها تا ابد ایــن بازیکن را در اختیار 
داشته باشــند اما پس از یک ســال و نیم، آنها 
حداقل می توانســتند به کمک فروش ترابی، 
بخشی از مشــکالت مالی شــان را حل کنند و 
زخم های مالی را بپوشــانند اما حاال ترابی در 
شرایطی از تیم جدا می شود که تصمیم او، حتی 
هزار تومان هم به پرسپولیس اضافه نخواهد کرد. 
مدیران پرسپولیس بارها از بسته بودن روش های 
مختلف درآمدزایی گالیه کرده اند اما آنها هنوز 
با اصول اولیه باشگاه داری هم آشنا نیستند. اگر 
حقوق ترابی به موقع پرداخت می شد، او هنوز 
بازیکن پرسپولیس بود و خروجش آورده های 

مالی خاصی برای تیم داشت اما حاال به همین 
سادگی، یک استعداد ناب جدا شده و آزاد است 
تا بدون پرداخت هیچ رقمی به باشگاه، تیم سال 

آینده اش را انتخاب کند.
بخشی از هواداران پرسپولیس هم ترابی را 
مقصر می دانند. آنها منتقــد رفتار این بازیکن 
هستند و باور دارند که مهدی می توانست در این 
مقطع، چنین حرکتی انجام ندهد. فسخ قرارداد 
به صورت یک طرفه، عمال شــانس درآمدزایی 
پرســپولیس را از محل جدایی مهدی ترابی از 
بین بــرده و این موضوع به لحــاظ مالی، لطمه 
بزرگی به قرمزها می زند. شاید این حرکت برای 
بازیکن جوانی که هنوز در ابتدای راه است، کمی 
قابل  نقد به نظر برســد اما به هر حال در فوتبال 
حرفــه ای، بازیکن ها هیچ وقت برای باشــگاه 
صبر نمی کنند. به ویژه بازیکنانی که همواره با 

پیشنهادهای سنگین زیادی روبه رو هستند و 
مهره های آس بازار به شمار می روند. در وضعیت 
مبهم پرســپولیس و بالتکلیفــی محض این 
باشگاه و با حضور مدیرانی که اصال به بازیکنان 
و خواســته های آنها اهمیت نمی دهند، چنین 
رفتارهایی چندان غیرمنتظره به نظر نمی رسد. 
مدیران پرسپولیس، ستاره های تیم را به حال 
خودشان رها کرده اند و با عدم پرداخت دستمزد، 
شرایط را برای فسخ قرارداد آنها هموار ساخته اند. 
در چنین شرایطی، نمی توان انتظار داشت که 
ستاره ها به خاطر عشق و عالقه، قید انتظارات 
مالی را بزنند. با رفتن ترابی، پرســپولیس یک 
مهره مهم دیگر را از دســت داده و حاال ترکیب 
کهکشــانی باشــگاه، در حال فروپاشی است. 
موضوعی که شاید به قهرمانی های سریالی آنها 

در لیگ برتر پایان بدهد.

اهمال کاران فدراسیون دست به دامان فیفا شدند

آخرين حربه نجات

ستاره های پرسپولیس، یک به یک می روند

بيهوشی با دندانپزشک!

اگر مقایسه بین فرهاد و 
استراماچونی باشد، طبیعی 

به نظر می رسد که مرد 
ایتالیایی هم تجربه بیشتری 

دارد، هم اسم بزرگ تری 
دارد و هم به لحاظ فنی 

مربی بهتری است اما وقتی 
نتایج آنها را با هم مقایسه 
می کنیم، مجیدی مقابل 

استراما اصال کم نمی آورد. او 
در این فصل تیمی را تحویل 

گرفت که به لحاظ روحی، 
عمیقا آسیب دیده بود
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