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آن چه یحیی گل محمدی تا امروز 
در پرسپولیس انجام داده، قابل تقدیر 
است. دو قهرمانی در لیگ برتر و رسیدن 
به یک فینال لیگ قهرمانــان، او را در 
زمره مربیان موفق تاریخ باشــگاه قرار 
می دهد. او »برنده« خوبی اســت اما 
هنوز با تبدیل شــدن به یک »بازنده« 
خوب فاصله دارد. هواداران فوتبال هم 
همواره شیفته مربیانی می شوند که کار 
کردن در بحران را به خوبی بلد باشند. 
که به بهانه ها پاســخ منفی بدهند و به 
جای تسلیم  شدن و تراشیدن توجیه، 
راه عبور خودشان را از وسط یک چالش 

بزرگ و بی رحمانه پیدا کنند.
واکنــش به پیــروزی، همیشــه 
ساده ترین کار ممکن است اما تمایز بین 
مربی ها عموما در واکنش به شکست 
مشخص می شود. یحیی گل محمدی 
خصوصیــات مثبت زیــادی دارد اما 
اساسا وقتی تیمش شکست می خورد، 
دیگــر نمی تــوان روی »منطق« او 
حســاب خاصی باز کــرد. طبیعتا در 
چنین شرایطی، انتظار می رود که آقای 
مربی همه مسئولیت نتیجه را بپذیرد و 
بداند که در فوتبال، همیشه شکست ها 
و ناکامی هایی هــم وجود دارند. بدون 
آن که نیاز باشــد دائما این نتایج را به 
مسائل بیرونی ربط بدهیم. اگر قرار باشد 
بپذیریم که پرســپولیس با اراده یک 
گروه در ساختار مدیریت ورزش ایران 

شکست می خورد، پس باید بپذیریم 
که اساسا موفقیت های این چند سال 
باشــگاه هم با اراده یک گروه دیگر در 
مدیریــت ورزش به دســت آمده اند. 
این حرف  های عجیــب در درجه اول، 
دستاوردهای خود پرسپولیس را نفی 
می کند و در درجه بعــدی، این تصور 
را برای بازیکنان تیم به وجود می آورد 
که همیشــه راه فراری به نام سرزنش 
دیگران سر راه شان قرار خواهد گرفت. 
پرسپولیس این روزها کند، کم انگیزه و 
کم خطر فوتبال بازی می کند و راه حل 
این مشکالت هم در ذهن یحیی و در 
زمین فوتبال اســت. نگاه کردن به هر 
جای دیگری برای برطرف کردن این 
مسائل، تنها باشگاه را در مسیر ناکامی 

قرار خواهد داد.
استقالل و سپاهان نسبت به فصل 
گذشــته، تیم های بهتری بسته اند و 
به نظر می رســد حاال به لحاظ مهره، 
کیفیت بیشتری از پرسپولیس دارند. 
این ماجرا چندان هم عجیب نیست. 
چراکه حداقل در دو فصل گذشته هم 
پرسپولیس نســبت به این دو باشگاه 
ترکیب بهتری داشــته است. اگر قرار 
باشد همیشه تیمی که ترکیب بهتری 
دارد در نهایت »قهرمان« شود، پس 
مساله ای به نام »هنر مربی« را باید 
کامال نادیده گرفــت. هنر مربی 
وقتی عیــان می شــود که تیم 
بتواند با ترکیبی متوســط تر، 
رقبا را شکست بدهد و قهرمانی 

را به دست بیاورد. شــرایط این فصل 
پرسپولیس، اتفاقا یک فرصت 

رویایی بــرای یحیی به 
شمار می رود که خودش 
را بیشتر از  همیشه ثابت 
کند و نشــان بدهد که 
حتی با یــک ترکیب 
معمولی تر هم می تواند 
قهرمانی لیگ برتر را به 
دست بیاورد. این مربی 

اما تصمیــم گرفته روش 
متفاوتــی را انتخاب کند و 

به محض روبه رو شدن با 
اولین شکست 

فصل، بهانه ها را مسلسل وار به اطراف 
پرتاب کند. البته که سپاهان و 
استقالل عملکرد بهتری 
نسبت به پرسپولیس 
در فصــل نقــل و 
انتقاالت داشته اند 
اما هر کدام از این 
باشگاه ها به لحاظ 
جوانگرایی، موفق تر 
از پرسپولیس عمل 
کرده اند. استقالل فرهاد 
از خــط دروازه تا خط 
حملــه، یک 

مشت مهره جوان را به ترکیبش اضافه 
کرده اســت. مهره هایی که در آینده 
حتی پتانسیل رسیدن به تیم ملی را 
خواهند داشت. نفراتی مثل رضایی، 
صادقی، حســین زاده و... که نشــان 
می دهد فرهاد نگاهی به آینده استقالل 
هم داشته اســت. حتی سپاهان هم با 
پدیده هایی مثل سلمانی و کریمی، در 
جوانگرایی موفق نشان داده اما یحیی 
از همان روز اول عالقه ای به اســتفاده 
از نفرات جوان در پرسپولیس نداشته 
اســت. نفراتی مثل آریا برزگر، سعید 
حسین پور، محمد شریفی و... هیچ وقت 
به اندازه کافی مورد اعتماد یحیی قرار 
نگرفتند. مهره هایی که شاید اگر کمی 
و فقط کمی محک می خوردند، قادر 
بودند بخشی از مشکالت این روزهای 

پرسپولیس را حل کنند.
رقبای پرسپولیس در این چند 
ســال، به جای تالش برای ترمیم 
ضعف ها و تقویت شدن، دائما در 
حال ایراد گرفتن از حریف و زیر 
ســوال بردن موفقیت های این 
تیم بودند. ایــن روش غلط اما 
نه تنها به ســود آنها نشد، بلکه 
روند بازسازی شان را به تاخیر 
انداخت. حاال کــه آنها باالخره 
از این عادت فاصلــه گرفته اند و 
روی تیم  خودشــان تمرکز کرده اند، 
نوبت یحیی شــده که همان جنس 
صحبت ها را تکرار کنند. اینکه عده ای 
می خواهند به پرســپولیس سنگ 

بزنند و عــده ای قصــد دارند جلوی 
ادامه روند موفقیت این تیم را بگیرند. 
این صحبت ها را کــه محمود فکری 
هم می توانســت مطرح کنــد. این 
صحبت ها را حتی یــک مربی لیگ 
دویی هم می توانــد به راحتی به زبان 
بیــاورد. از چهره ای مثــل یحیی اما 
انتظار می رود در چنین مواقعی کمی 
متفاوت تر عمل کند. قطعا خود او بهتر 
از هر کسی می داند که پرسپولیس در 
این فصل با چه حجمی از مشــکالت 
فنی روبه رو شده اســت. مشکالتی 
که حل نشدن شــان تیم را به طرف 
بن بست خواهد کشاند. این مشکالت 
فنی را نباید زیــر انبوهی از توجیه ها 
پنهــان کــرد. چراکه پرســپولیس 
بــرای پیشــرفت در درجــه اول به 
»واقع گرایــی« و پذیرفتن حقیقت 

بدون چون و چرا نیاز دارد.

وقتیبهانهجویی،سختکوشیرامیبلعد

آن که گفت آری، آن که گفت نه
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باالخره روز مهم دختران بســکتبال از راه 
رسید و آنها بامداد پنجشنبه راهی اردن شدند تا 
در مسابقات دسته دوم کاپ آسیا شرکت کنند. 
از زمانی که تیم ملی بسکتبال ایران این مجوز را 
دریافت کرد که با حجاب در میادین بین المللی 

شرکت کند، برای نخستین بار راهی رقابت های 
دسته »ب« کاپ آسیا شد. ماموریت آنها در این 
مسابقات صعود به دسته اول است که تنها در 
صورت قهرمانی نصیب شان می شود. شاگردان 
شایسته متشــرعی پس از رسیدن به اردن دو 

جلسه تمرینی را ســپری خواهند کرد. البته 
قرار بود آنها عالوه بر تمرینات داخلی شان، در 
ترکیه هم اردوی تدارکاتی داشته باشند اما با 
وجود مذاکراتی که صورت گرفته بود، این اردو 

درنهایت لغو شد. 
تینا عیســائیان، معصومه اسماعیل زاده، 
دالرام وکیلی، شادی عبدالوند، کیمیا یزدیان، 
عســل پورحیدری، فائزه شهریاری، آناهیس 
خداوردیان، نگین رسولی، شیدا شجاعی، آیدا 
گل محمدی و فرزانه فروتن 12 بسکتبالیستی 
هستند که می خواهند تمام تالش شان را برای 
قهرمانی و صعود به کار بگیرند. مسابقات دسته 
»ب« کاپ آسیا با حضور ۶ تیم از 1۶ تا 22 آبان 
برگزار می شــود. طبق برنامه اعالم شده، تیم 
ملی کشورمان که در گروه اول قرار دارد، در روز 
نخست مسابقات به مصاف لبنان می رود و در روز 
دوم هم با سوریه دیدار خواهد داشت. تیم های 
قزاقستان، اندونزی و اردن نیز در گروه دوم با هم 
رقابت خواهند کرد. در پایان دیدارهای گروهی 
تیم های صدرنشین راهی مرحله نیمه نهایی 
می شوند و دیدار ضربدری میان تیم های دوم 

و ســوم دو گروه هم دو تیم دیگر نیمه نهایی را 
مشخص خواهد کرد. همان طور که عنوان شد، 
فقط تیمی که عنوان قهرمانی را تصاحب کند، 

به دست اول این رقابت ها صعود خواهد کرد. 
در بــاب اهمیت این اعزام باید اشــاره کرد 
که رضــا صالحی امیری رییــس کمیته ملی 
المپیک مان همراه با مریم کاظمی پور معاون 
توســعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان 
راهی آخرین اردوی بانوان بســکتبال شد تا با 
این اقدام خود به آنها روحیه و انگیزه بدهد. در 
این بازدید رامین طباطبایی، رییس فدراسیون 
بســکتبال ضمن صحبت درباره شرایط تیم، 
اعالم کرد که هدف از اعزام کسب تجربه است. 
صالحی امیری نیز خطاب به اعضای تیم ملی 
زنان گفت:»امروز همه همکاران من برای تشکر 
از شما آمده اند و دوســت داریم دختران مان 
بدرخشند. آمدم فقط بگویم فراتر از بسکتبال 
و نتیجه، حضور شما اهمیت دارد. ما باور داریم 
که داخل کشور تبعیضی بین دختران و پسران 
وجود ندارد و باید با حضــور و تکرار حضور در 
عرصه های بین المللی ثابت کنیم که در باور، 

فسلفه انسان شناسی و اخالقیات مان تبعیضی 
نداریم. بنابراین حضور شما جدای از نتیجه از 
این نظر برای مان مهم است. استرس نداشته 
باشید. شک ندارم در سال های آینده در آسیا 
می درخشــید، مدعی المپیک می شــوید و 
ما روزی شــما را از قاب تلویزیون در المپیک 
می بینیم. اگر در پاریس ایــن اتفاق نیفتد در 
لس آنجلس خواهیم دید چــون انگیزه و اراده  

دختران ما خیلی زیاد است .«
کیمیا یزدیان یکی از ملی پوشان بسکتبال 
هم از فرصت استفاده کرد تا گالیه هایش برای 
نداشتن بازی تدارکاتی برون مرزی قبل از اعزام 
به این مسابقات رسمی را به گوش رییس کمیته 
ملی المپیک برساند. گالیه هایی که در واکنش 
به آن صالحی امیری قول حمایت های بیشتر 
را داد و گفت:»برای اردوهای تدارکاتی کمک 
می کنیم تا بخشی از هزینه ها را تقبل کنیم و 
بخشــی از هزینه ها را هم وزارت ورزش تامین 
کند. این جا به دختران عزیزمان قول می دهیم 
که حتما برای اردوهایی که اعزام خواهید شد، 

کمک کنیم.« 
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ماموریت صعود
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بازیمیکندوراهحل
اینمشکالتهمدرذهن
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 حماسه مشت های
 جادوگر بوکس

دانیال شــه بخش یکــی از بدشــانس ترین 
ورزشکاران ایرانی المپیک بود و با وجود شایستگی، 
به دلیل مصدومیت روبه روی حریفش در رشــته 
بوکس بازنده شد. آماده ترین بوکسور حال حاضر 
ایران اما در رقابت های جهانی صربستان، فوق العاده 
نشان داد و توانست با یک برد تاریخی، خودش را به 
جمع چهار نفر برتر جهان برساند. این به آن معنی 
اســت که دانیال برای اولین بــار در تاریخ ورزش 
بوکس، ایران را در رقابت جهانی این رشته صاحب 
یک مدال قطعی کرده است. اگر او در دیدار نیمه 
نهایی شکســت بخورد، برنز به دست می آورد. در 
غیر این صورت، باید منتظر درخشش شه بخش 
در دیدار فینــال این رقابت ها باشــیم. بی جهت 
نیســت که دانیال را با لقب جادوگر بوکس ایران 
می شناســند. او تا همین حاال هم کاری را انجام 
داده که هیچ بوکسوری در تاریخ ورزش ایران موفق 
به انجامش نشــده بود. یک کار بزرگ، تاریخی و 

فراموش نشدنی. 
    

همه باختند، حتی کرونا
امیــن میــرزازاده بــدون تردیــد یکی از 
جذاب ترین کشــتی گیرهای حال حاضر تیم 
ملی به شمار می رود. امین در المپیک عملکرد 
نسبتا خوبی داشت و با وجود نرسیدن به مدال، 
استعدادش را به همه نشان داد. او در انتخابی تیم 
ملی برای رقابت های جهانی هم برنده شــد اما 
درست در آستانه رقابت ها، کرونا گرفت و شرکت 
در این مسابقات را از دست داد. یوسفی که به جای 
او راهی مسابقات جهانی شده بود، طال گرفت اما 
میرزازاده هم ناامید نشد و در رقابت های قهرمانی 
امیدهای جهان، به تشک برگشت و با اقتدار به 
مدال طال رسید. امین همه رقبا را شکست داد و 
این بار به کرونا هم غلبه کرد تا روی سکوی اول 
قرار بگیرد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رده 
امید در پنج وزن اول رقابت های جهانی بلگراد 
در رشته فرنگی عملکرد خوبی داشت و در کنار 
مدال طالی امین، به دو نقره و دو برنز دیگر هم 

رسید.
    

حسینی، ول نکن ترین ستاره
شاید تصور کنید کازیوشی میورا، ول نکن ترین 
ورزشکار دنیاست اما شرایط »امیر حسینی« هم 
درست به اندازه او خاص به نظر می رسد. امیر در 4۶ 
سالگی دوباره به لیگ برتر والیبال برگشته و قرار 
است برای پیکان به میدان برود. وقتی امیر والیبال 
را شروع کرد، بسیاری از ستاره های فعلی تیم ملی 
مثل صابر کاظمی و بردیا ســعادت هنوز متولد 
نشده بودند. حســینی اما همچنان دست بردار 
نیســت و می خواهد در لیگ برتر به میدان برود. 
معموال والیبالیست ها در این سن و سال یا مربی 
شده اند و یا به طور کلی از والیبال حرفه ای فاصله 
گرفته اند اما ظاهرا امیر حســینی هیچ عالقه ای 
به بازنشستگی ندارد. سن او گاهی حتی دو برابر 
سن نفراتی است که در لیگ برتر روبه رویش قرار 
می گیرند. در این سن و ســال، معموال مردها با 
نوه های شان سرگرم هستند اما حسینی همچنان 
در 4۶ ســالگی هــم در زمین حریــف جاخالی 
می اندازد و ســرویس جهشــی موجی به سمت 

زمین رقیب می زند .
    

عالی مثل ساحلی
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران هم رقابت های 
بین قــاره ای را مطابق انتظار عالی شــروع کرد. 
پسران ســاحلی باز تیم ملی با وجود دریافت سه 
گل از پاراگوئــه در دقایق ابتدایی، با تســلط به 
مسابقه برگشــتند و در نهایت حریف را با نتیجه 
هشت بر ۶ شکست دادند. البته نمایش پاراگوئه 
در این مسابقه بسیار خوب بود اما پسران ایران به 
جز تایم اول، در دو تایم بعدی کامال برتر از رقیب 
نشان دادند. ایران در این مسابقات در گروه بسیار 
سختی قرار دارد. تیم ملی باید در دو مسابقه بعدی، 
روبه روی نایب قهرمان دنیا یعنی ژاپن و همچنین 
قهرمان دنیا یعنی روســیه قرار بگیرد. البته تیم 
ملی همواره در دیدارهای ســاحلی بین قاره ای 
فوق العاده ظاهر شده است. ایران به عنوان مدافع 
عنوان قهرمانی این تورنمنت را آغاز کرده و امیدوار 
است موفقیت بزرگ دوره قبلی را در این دوره از 

رقابت های بین قاره ای نیز تکرار کند.

منهایفوتبال

آریارهنورد

باالخره آن اتفاق رویایی که هواداران تاتنهام در انتظــارش بودند رقم خورد و 
»آنتونیو کونته« رسما سرمربی جدید این باشگاه شد. سرمربی سابق یووه، چلسی، 
تیم ملی ایتالیا و اینتر، در تابستان هم مورد توجه باشگاه بود اما در آن زمان با تاتنهام به 
توافق نرسید. سرانجام با چند ماه تاخیر، مرد ایتالیایی باالخره به این پیشنهاد جواب 
مثبت داد تا فصل جدید را در شمال لندن شروع کند. شهری که پیش از این در آن، 

به قهرمانی در رقابت های لیگ برتر رسیده است.
یک برنده سریالی. این بهترین توصیف برای »دن آنتونیو کونته« است. درباره 
او، کافی است بدانیم که محال است به تیمی برود و آن تیم به لحاظ فنی 10 پله ارتقا 
پیدا نکند. محال است کونته پروژه ای را کلید بزند و در آن پروژه، حداقل به یک جام 
قهرمانی مهم دست پیدا نکند. او به معنای واقعی کلمه، یک نابغه است. یک سرمربی 
در کالس جهانی که بدون شک در شمار بهترین های دنیای فوتبال قرار می گیرد. 
کونته عمال عصر جدیدی برای باشگاه یوونتوس ساخت و این باشگاه را از یک عصر 
تلخ، به روزهای رویایی قهرمانی های پیاپی در سری آ رساند. او تیم ملی ایتالیا را در 
شرایطی ناامیدکننده تحویل گرفت و این تیم را به یک تیم بسیار قدرتمند تبدیل 
کرد. کونته حتی توانست اینتر را بعد از سال ها به قهرمان رقابت های فوتبال ایتالیا 
تبدیل کند. درست همان طور که از چلسی، یک قهرمان برای فوتبال انگلیس ساخته 
بود. او عمال به هر تیمی که وارد شده، در آن تیم موفق بوده و هیچ وقت در قامت یک 
مربی »ناکام« تیم هایش را ترک نکرده است. دن آنتونیو حاال در شمال لندن، یک 
ماموریت مهم و کلیدی دارد. ماموریت رساندن اسپرز به جایگاهی که هواداران این 
باشگاه و البته مالکانش، مدت ها برای آن صبر کرده اند. حداقل در دو دهه گذشته، 
هیچ وقت خبر جذب یک سرمربی تا این اندازه طرفداران این باشگاه لندنی را تحت 
تاثیر قرار نداده بود. بعد از صعود به لیگ قهرمانان اروپا، این بهترین اتفاق برای تاتنهام 
در 15 سال اخیر به شمار می رود. داشتن یک نابغه روی نیمکت، درست همان چیزی 
است که تصویری متفاوت از تاتنهام به دنیای فوتبال ارائه می کند. آنها خیلی زود به 
لحاظ تاکتیکی، به یکی از بهترین و منظم ترین تیم های اروپایی تبدیل خواهند شد.
ورود کونته به تاتنهــام، به معنای حتمی بودن تغییرات بزرگ در این باشــگاه 
است. ظاهرا مدیران تاتنهام و شخص دنی لوی، به این سرمربی وعده داده اند که در 

پنجره زمستانی نقل و انتقاالت حداقل چهار بازیکن جدید را به خدمت می گیرند. 
شنیده می شود که سرمربی ایتالیایی در همین قدم اول، تصمیم گرفته قید استیون 
برخواین، جیووانی لوسلسو و دله علی را بزند و از آنها بخواهد که به فکر تیم دیگری 
برای خودشان باشند. نکته حتمی دیگر هم، تغییر سیستم تاتنهام و سوئیچ کردن 
به دفاع سه نفره است. تاتنهام در فوتبال انگلیس، یک »بازنده سریالی« به حساب 
می آید. تیمی که از سال 2008 به بعد، هیچ جامی نبرده است. جالب اینکه کونته 
فقط در دو فصل مربیگری در فوتبال انگلیس، به افتخاری رسیده که اسپرز در ۶0 سال 
گذشته نتوانسته دستش را به آن برساند. همه این ها نشان می دهند که مرد ایتالیایی، 
از باشگاه جدیدش بزرگ تر است. به همین خاطر هم انتظار می رود که او به جز آب 
و هوای این منطقه از لندن، همه چیز را در اطراف این باشگاه تغییر بدهد. کونته به 
شــدت طرفدار فوتبال تاکتیکی، منظم و مبتنی بر دوندگی است. در تیم او هرگز 
جایی برای بازیکنان تنبل و کم تحرک وجود نداشته است. در تیم او هرگز جایی برای 
مهره هایی که فوتبال را جدی نمی گیرند، وجود نداشته است. اینکه دقیقا چه اتفاقی 
در این دوران رخ می دهد، قابل پیش بینی نیست. هیچ کس نمی تواند با اطمینان از 
این اتفاق حرف بزند که کونته حتما در شمال لندن جام خواهد گرفت. با این حال 
می توان با اطمینان گفت که دیگر همه تیم های انگلیسی ناچار به »جدی  گرفتن« 
اسپرز هستند. شاید در نگاه اول صبر نکردن باشگاه برای نونو و اخراج زودهنگام او 
کمی »بی رحمانه« بوده اما وقتی گزینه ای به اسم آنتونیو کونته وجود دارد، دیگر 
حتی یک دقیقه صبر کردن هم غیرضروری به نظر می رسد. با داشتن این سرمربی 
روی نیمکت، تاتنهام در کالس متفاوتی قرار می گیرد و حتی می تواند تهدیدی برای 

تیم های بزرگ لیگ باشد.
اگر تاتنهام در مسابقه هفته گذشته با یونایتد برنده می شد، شاید اوله شغلش را از 
دست می داد و کونته به جای او روی نیمکت یونایتد می نشست. اگر واقعا آن شکست 

سنگین موجب شده تا اسپرز شانس امضای قرارداد با کونته را به دست بیاورد، پس 
آن باخت تفاوتی با یک برد بزرگ نداشته است. با داشتن کونته، اسپرز دقیقا در مسیر 
درستی قرار می گیرد. این باشگاه با پوچتینو، بزرگ تر شدن را باور کرد. با مورینیو 
»مستند« تلویزیونی ساخت، با نونو اسپریتو سانتو کمی وقت تلف کرد و حاال با دن 
آنتونیو، صاحب یک مربی در کالس جهانی شد. مردی که می تواند عصر تازه ای را 

برای این باشگاه بسازد.  

مردیکهازباشگاهجدیدشبزرگتراست

زیبایی از نوع ایتالیایی


