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عصر سه شــنبه همه آنهایی که به 
تماشــای دیدارهای لیگ برتر نشسته 
بودند، یک جنگ اعصاب واقعی را تماشا 
کردند. چراکه در سه مسابقه مختلف این 
لیگ در عصر سه شنبه، حتی یک گل هم 
رد و بدل نشد. سه تساوی بدون گل در 
سه مسابقه، آینه تمام نمای شرایط این 
روزهای فوتبال ایران بود. فوتبالی که از 

بعد جنگ و دعوا همه چیز دارد و به لحاظ 
سرگرم کنندگی، نمره ای بهتر از صفر 
نمی گیرد. آن چه در ایــن روز از فوتبال 
ایران اتفاق افتاده، اصــا یک تصادف 
نیست. چراکه در پنج مسابقه قبلی این 
هفته هم روی هم فقط هفت گل به ثمر 
رسیده است. جالب اینکه در هفته ششم 
هم مجموع گل های لیگ برتر روی عدد 
10 متوقف شده بود و چهار گل از این 10 
گل، سهم یک مسابقه بودند. در حقیقت 

در هفت مســابقه دیگر آن هفته لیگ 
برتر روی هم 6 گل به ثمر رســیده بود. 
میانگین گل زنــی در لیگ برتر ایران به 
شــکل خجالت آوری از یک گل به ازای 
هر مسابقه هم کم تر شده است. به کمک 
همین آمار افتضاح، یک رکورد تاریخی 
هم شکسته شده و هفته هفتم این فصل 
از لیگ، جایگاه دومی را در همه هفته های 
کم گل تاریخ لیگ برتر به دســت آورده 
است. معلوم نیست تماشاگر فوتبال ایران 

به چه دلیل باید انگیزه ای برای دل دادن 
به ماجراهای این لیگ داشته باشد. لیگی 
که هر روز تا خرخره سرشار از حاشیه و 
جنجال است اما وقت عمل که می رسد، 
هیچ چیز ندارد. لیگی که ادعای بازیکنان، 
مربیان و مدیرانش گــوش جهان را کر 
کرده اما سطح بازی هایش از مسابقه های 
محات هم پایین تر و ناامیدکننده تر به 
نظر می رسد. لیگی که دیگر هیچ چیز 

برای عرضه ندارد.

شــاید یکــی از مهم تریــن دالیل 
کم گل یــا بدون گل شــدن بازی های 
لیگ برتر، احتیاط افراطی در نقشه های 
فنی تیم های مختلف است. از آن جایی 
که باشــگاه های ایرانی مدام سرمربی 
عوض می کنند و مربی ها در این فوتبال 
عما چیزی به نام امنیت شغلی ندارند، 
ترجیح می دهند دست به هر کاری برای 
»نباختن« بزنند و خودشان را برای بردن 
به دردسر نیندازند. عاوه بر این، باید این 
حقیقت را هم پذیرفت که سطح فنی و 
دانش مربیان در فوتبــال ایران چندان 
باال نیست و این مساله هم روی کاهش 
چشمگیر تعداد گل ها موثر بوده است. 
در لیگ برتر ایــران تقریبا هیچ تیمی 
مربی اختصاصی برای مهاجم ها ندارد 
و در تمرین ها روش های خاص گل زنی 
را با آنهــا تمرین نمی کنــد. از کیفیت 
فاجعه بار چمن اســتادیوم ها هم نباید 
به سادگی عبور کند. لیگ برتر بیست 
و یکم چمن هایی مثــل حافظیه دارد 
که اصا برای فوتبال ساخته نشده  اند و 
استانداردهای اولیه یک مسابقه فوتبال را 
هم ندارند. روی این چمن ها حتی ارسال 
یک پاس ساده هم ممکن نیست. طبیعی 
اســت که بازیکن ها نتوانند در چنین 
زمین هایی شانس زیادی برای گل زنی 

به دست بیاورند.
سوال کلیدی اینجاست که اصا چرا 
باید این لیگ برتر را دنبال کرد. لیگی که 
همچنان نه تماشاگر دارد، نه دیدارهای 
جذابی دارد و نه اصا گلی در آن رد و بدل 
می شود، ارزش دنبال کردن چندانی هم 
ندارد. آن هم در شرایطی که حاال دیگر 
دسترسی به همه دیدارهای فوتبال در 
اروپا به مراتب ســاده تر از گذشته است 
و طبیعتا هواداران فوتبال، کیفیت این 
لیگ را با لیگ های خارجی مقایســه 

می کننــد. همین حــاال در لیگ های 
اروپا که استادیوم ها سرشار از تماشاگر 
هســتند، این هفته در یک مسابقه از 
بوندس لیگا به تنهایــی 9 گل رد و بدل 
شده است! یعنی این مسابقه به تنهایی 
فقط یک گل کم تر از کل هفته ششــم 
لیگ برتر ایران و دو گل بیشتر از هفته 
هفتم لیگ برتر فوتبال ایران داشته است. 
این لیگ ها به لحاظ فناوری  هم در سطح 
باالیی هستند و همین ماجرا باعث شده 
اعتراض ها بــه داوری در آنها به حداقل 
برسد. درست برخاف فوتبال ایران که در 
آن هنوز هم بعضی مربیان تیم شان را در 
جریان مسابقه از زمین بیرون می کشند! 
این روزها دعوای »پول« و سهم خواهی 
هم در فوتبال ایران باال گرفته و همه عما 
روبه روی هم ایستاده اند. اگر کیفیت فنی 
و شرایط برگزاری بازی ها تغییر نکند اما 
دیگر این دعواها معنای خاصی نخواهد 
داشت. چراکه دیگر اصا هواداری برای 
این فوتبال باقی نمی ماند که بتوان پولی 
از تبلیغات آن به دست آورد. لیگ برتر 
فوتبال ایران به تلخ ترین شکل ممکن 
در حال جان سپردن است. تلخ تر اینکه 
ظاهرا هیچ کس هم قرار نیســت به این 

مساله اهمیتی بدهد.  

هشت مسابقه و فقط هفت گل

توهمی به نام فوتبال! 

چهرهبهچهره

دومین هفته کم گل تاریخ لیگ برتر ایران، این هفته به لطف تیم های لیگ بیست و یکم خلق شده است. تیم هایی که 
اصال خودشان را برای گل زدن به دردسر نمی اندازند و ترجیح می دهند مسابقه با همان تساوی بدون گل تمام شود. آن چه 

این روزها در لیگ برتر می بینیم فوتبال نیست، بلکه توهمی به نام فوتبال است. هرچند که بر سر همین توهم هم جنگ 
و دعواهای بسیار بزرگی شکل گرفته و خواهد گرفت. جنگ هایی که کوچک ترین نسبتی با مسائل فنی روز دنیا ندارند و 

تنها فضا را غبارآلودتر می کنند.

وقتی لوکا مودریچ توپ طا را تصاحب کرد، 
خیلی ها از پایان سلطه همیشگی مسی و رونالدو 
به این جایزه نوشتند. در دو دوره قبلی اما باز هم 
این مسی بوده که توانسته توپ طا را با خودش 
به خانه ببرد. لئو حاال بــا هفت توپ طا، رکورد 
جاودانه ای به یادگار گذاشته اما در دنیای فوتبال، 
نام های بزرگی هم وجــود دارند که هرگز موفق 
نشده اند توپ طا را به دست بیاورند. اتفاقی که 
برای آنها شــبیه یک زخم کاری است. البته که 
این ماجرا، جایگاه آنها را تنزل نمی دهد. به نظر 
می رسد توپ طا آنقدر خوش شانس نبوده که 

در دست این ستاره ها قرار بگیرد.
فرانس پوشکاش

امروز یکی از مهم تریــن جایزه های دنیای 
فوتبال، به نام این ستاره مجارستانی گره خورده 
اما این بازیکن در دوران فوتبالش هیچ وقت موفق 
به گرفتن توپ طا نشد. ستاره سابق رئال مادرید 
که با مجارستان قهرمان المپیک هم شده بود، در 
دوران بازی بیشتر از 500 گل به ثمر رساند. این 
گل زن ذاتی در سال 1960 نامزد توپ طا شد اما 
در رده بندی نهایی بردن این جایزه در رده دوم 
قرار گرفت. آلفردو دی استفانو در آن سال باالتر 
از پوشکاش توانســت فاتح توپ طا شود. این 
نزدیک ترین فاصله بین پوشکاش و توپ طا در 

دوران بازی این ستاره محبوب بوده است.
کنی دالگلیش

شــاید او مشــهورترین فوتبالیست تاریخ 
بریتانیا باشد که هیچ وقت نتوانسته توپ طا به 
دست بیاورد. شاه کنی موردعاقه لیورپولی ها، 
هم برای هواداران سلتیک و هم برای طرفداران 
لیورپول یک اســطوره بزرگ به شمار می رود. 
دالگلیش 6 بار لیگ هــای مختلف را فتح کرده 
و ســه بار هم قهرمان رقابت های اروپایی شده 
است. کنی در سال 1983 در یک قدمی بردن 
توپ طا قرار داشت و در بین نامزدهای نهایی 
این جایزه دیده می شد. با این حال در آن سال 
این میشــل پاتینی بود که توپ طــا را از آن 
خودش کرد. دالگلیش که 102 بار هم برای تیم 
ملی اسکاتلند به میدان رفته، به عنوان بهترین 
بازیکن تاریخ این کشــور شــناخته می شود. 
او هنوز هــم برای دیدن بســیاری از نبردهای 

لیورپول به آنفیلد می رود.

فرانک رایکارد
نکته جالب در مورد فرانک رایکارد، توانایی 
او برای بازی در پست های مختلف بود. رایکارد 
از قلب دفاع تا خط حملــه، تقریبا همه جا بازی 
می کرد و می درخشــید. رایکارد که یک ستاره 
تمام عیار برای آژاکس و میان بود، دو بار در بین 
سه نفر نهایی توپ طا قرار گرفت. این اتفاق یک 
بار در سال 1988 و یک بار در سال 1989 برای 
او رقم خورد. او که دو بار بــا میان قهرمان اروپا 
شده بود و یک بار هم با هلند یورو را فتح کرده بود، 
هیچ وقت این جایزه مهم را به دست نیاورد. او در 
هر دو مراسم توپ طا در آن دو سال، روی سکوی 
سوم قرار گرفت و با وجود تبدیل شدن به یکی از 
بهترین های دنیا، نتوانست نامش را در فهرست 

دارندگان توپ طا در تاریخ فوتبال قرار بدهد.
رایان گیگز

شــاید امروز خیلی ها قضاوت هایی در مورد 
شخصیت رایان گیگز داشته باشند. شاید خیلی ها 
درباره ماجرای خیانت های خانوادگی او حرف 
بزنند اما در دوران فوتبال، گیگز یک ســتاره بی 
چون و چرا بود. نابغه ای که زیر نظر فرگوســن 
پیشرفت کرد و هرگز هم راضی به ترک باشگاه 
یونایتد نشد. او با یونایتد به 34 قهرمانی از جمله 
13 قهرمانی در رقابت های لیگ برتر هم رسید. 
برای درک کــردن دوران طوالنی او در یونایتد، 

کافی است بدانیم رایان اولین ستاره ای بود که 
از نسل 92 یونایتد به تیم اصلی رسید و آخرین 
ستاره ای از نسل 92 باشگاه بود که بازنشستگی 
را تجربه کرد. شاید اگر گیگز به باشگاه های دیگر 
می رفت و در لیگ های دیگر بازی می کرد، بیشتر 
دیده می شــد و حتی توپ طا را هم می گرفت. 
حتی در سال های قهرمانی یونایتد فرگوسن در 

اروپا، توپ طا هیچ وقت به این ستاره نرسید.
پائولو مالدینی

وقتی صحبت از یک مدافع مطمئن می شود، 
همه بی اختیار از پائولــو مالدینی نام می برند. 
یک فوتبالیست فوق العاده که سال ها در میان 
درخشید و حاال به عنوان مدیر در همین باشگاه 
فعالیت می کند. او 25 ســال برای میان بازی 
کرد و در این مدت 25 جام هم با روســونری به 
دست آورد. تقریبا هر وقت که فهرست بهترین 
مدافعان تاریــخ فوتبال مطرح می شــود، نام 
مالدینی در ردیف اســم های اول قرار می گیرد 
اما او هرگز توپ طا را لمس نکرده است. جالب 
اینجاســت که این اتفاق برای فابیــو کاناوارو 
رخ داده اســت. بازیکنی که نســبت به پائولو، 
فوتبالیست متوسط تری به نظر می رسید. او که 
تا حوالی 40 سالگی فوتبال بازی می کرد، بدون 
شک بهترین مدافعی اســت که در طول تاریخ 

نتوانسته توپ طا بگیرد.

تیری آنری
هر موفقیتی که در دنیــای فوتبال به لحاظ 
تیمی وجود دارد، تیری آنری آن را تجربه کرده 
است. او با فرانسه قهرمان یورو و جام جهانی شده، 
با آرسنال قهرمانی بدون شکست و جام طایی 
لیگ برتر را به دســت آورده و با بارســا هم فاتح 
شش گانه شده است. دوران فوتبال آنری، سرشار 
از موفقیت های فوق العاده است اما این بازیکن 
هم موفق به بردن توپ طا نشــده و نتوانسته 
این عنوان را به دست بیاورد. آنری 258 بار برای 
آرسنال بازی کرد و در این مدت 175 گل هم به 
ثمر رساند. او برای نسل خودش و حتی نسل های 
بعدی، یک الگــوی بزرگ و یک فوتبالیســت 
خارق العاده بود. تیری اولین بار در سال 2003 در 
فهرست توپ طا قرار گرفت و در این فهرست دوم 
شد. سه سال بعد با رسیدن آرسنال به فینال لیگ 
قهرمانان، او دوباره به این فهرست راه پیدا کرد و 
این بار سوم شد. با این حال تاثیر او روی فوتبال، 

فراتر از این بود که با نبردن توپ طا از بین برود.
ژاوی هرناندز

سرمربی این روزهای بارسا، موتور محرک تیم 
پپ در میانه میدان برود. بدون داشــتن بازیکني 
با این سطح هوشیاری در پاس دادن، آن بارسای 
رویایی هرگز شکل نمی گرفت. ستاره شماره 6 بارسا 
نقشی انکارنشدنی در موفقیت های این تیم داشت. 

او با بارسا جام های بســیار زیادی به دست آورد و 
تصویر متفاوتی از فوتبال به دنیــا ارائه کرد. ژاوی 
بین سال های 2009 تا 2011 در سه سال متوالی 
در فهرست نهایی توپ طا قرار گرفت. هرچند که 
در هیچ کدام از این دوره ها برنده این عنوان نشد. 
خیلی ها اعتقاد داشتند بعد از قهرمانی جام جهانی 
در سال 2010، توپ طا حق این فوتبالیست بوده 

اما در آن سال لئو مسی توپ طا را به خانه برد.
آندرس اینیستا

آرتیســت محبوب بارســلونایی ها در میانه 
میدان هم هیچ وقت نتوانست توپ طا را به دست 
بیاورد. او یکی از بهترین بازیساز ها و خاق ترین 
فوتبالیست ها در دوران خودش به شمار می رفت. 
فوتبالیستی با توانایی اعجاب آور حمل توپ که 
انگار توپ فوتبال به پاهایش می چسبید. آندرس 
زننده گل قهرمانی اسپانیا در فینال جام جهانی 
2010 هم بــود. آندرس در ســال هاي 2010 و 
2012 به جمع سه نفر نهایی توپ طا راه پیدا کرد. 
او در اولین دوره دوم شد و در دومین دوره در جایگاه 
سوم قرار گرفت و سرانجام نتوانست بردن توپ طا 

را جشن بگیرد.
زالتان ایبراهیموویچ

دوران فوتبال ایبرا هنوز تمام نشــده اما دیگر 
بعید به نظر می رسد که او در این سن و سال بتواند 
توپ طا را ببرد. فوتبالیست سوئدی برای همیشه 
به عنوان یک فوتبالیست بزرگ در یادها خواهد 
ماند اما او هیچ وقت به بردن توپ طا نزدیک نشده 
است. شاید تیم عوض کردن های متوالی، یکی از 
دالیل فاصله گرفتن ایبرا از توپ طا باشد. او تقریبا 
زمان زیادی را در هیچ باشگاهی سپری نکرده است. 
ایبرا در رده ملی هم موفقیت عجیبی نداشته و به 
همین خاطر نتوانسته توپ طا را به دست بیاورد. 
هرچند که این اتفاق روی کاهش غرور او تاثیری 

نداشته است!
فرانچسکو توتی

اگر تیم عوض کردن بــرای توپ طای ایبرا 
جواب نداده، تیم عوض نکردن هم برای توتی موثر 
نبوده است! توتی در سال های طوالنی حضور در 
رم، جام های زیادی نگرفت و همین ماجرا باعث 
شد در نهایت توپ طا را هم نبرد. شاید اگر برای 
باشــگاهی مثل رئال مادرید به میدان می رفت، 
می توانست این عنوان ارزشمند را به دست بیاورد 

و دوران فوتبالش را بدون توپ طا تمام نکند.

عصر سه شنبه همه آنهایی 
که به تماشای دیدارهای 
لیگ برتر نشسته بودند، 

یک جنگ اعصاب واقعی را 
تماشا کردند. چراکه در سه 

مسابقه مختلف این لیگ در 
عصر سه شنبه، حتی یک 

گل هم رد و بدل نشد
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تركيب جهاني هندبال بانوان

بیست و پنجمین دوره مسابقات هندبال بانوان 
قهرمانی جهان به میزبانی اسپانیا از 12 آذر برگزار 
مي شود و تیم ملي کشــورمان هم با 16 ملي پوش 
بامداد پنجشنبه ایران را به مقصد این کشور ترک 
مي کند. بر اســاس اعام ســازمان  تیم های ملی، 
خدیجه قانع ســرمربی و عزت ا... رزمگر مدیر فنی 
تیم هندبال بانوان ایــران، زینب بذرافکن، فاطمه 
خلیلی، هانیه لک، بهار ایزدگشب، حدیثه نوروزی، 
آرزو کیانی آرا، مریم یوسفی، شقایق باپیری، مینا 
وطن پرست، صونا بیداد، شیما زارع، نگار زنده بودی، 
حانیه کریمی، نوریه عباسی، الناز قاسمی و عطیه 
شهســواری در این مســابقات به میدان مي روند. 
ایران در گروه C با تیم های نروژ، رومانی و قزاقستان 
هم گروه است که در نخستین دیدار خود 12 آذر از 

ساعت 20:30 به مصاف روماني مي رود. 
    

اولين برد اسكواش در آسيا
مسابقات اســکواش قهرماني آسیا در حالي در 
کواالالمپور مالزي در حال برگزاري اســت که تیم 
ملي بانوان کشورمان روز گذشته توانست در دومین 
بازي خود به برد برســد. این تیم که در گام نخست 
نتیجه را به مالزي میزبان که شانس نخست قهرماني 
مسابقات است واگذار کرد، دیروز برابر فیلیپین قرار 
گرفت و توانست این دیدار را ســه بر صفر به سود 
خود به پایان برساند. تیم بانوان ایران امروز باید در 
سومین مســابقه خود به مصاف هند برود. سوگل 
ثمودی، فرشته اقتداری، غزال شرفپور و آیلی نیری 
بازیکنان تیم ملی بانوان را تشکیل می دهند. هدایت 
تیم ملی زنان برعهده فاطمه سادات حیدری است. 
بهترین مقام های اسکواش ایران در دوره قبلی این 
رقابت ها در کره جنوبی حاصل شد که تیم مردان به 
عنوان سوم دســت یافت و تیم بانوان در رده ششم 

قرارگرفت.
    

 مقصودلو،
 در جمع 100 شطرنج باز

فدراسیون بین المللی شطرنج )فیده( همزمان 
با آغاز ماه دسامبر، فهرست 100 بازیکن برتر جهان 
را اعام کرد. در این فهرســت پرهام مقصودلو تنها 
بازیکن ایرانی اســت که نام او به چشم می خورد. 
مقصودلو با ریتینگ 2701 در رده 36 این فهرست 
100 نفره قرار دارد. »مگنوس کارلسن« شطرنج باز 
نروژی با ریتینگ 2856 رده نخست این فهرست را 
در اختیار دارد. علیرضا فیروزجا شطرنج باز ایرانی 
که برای فرانسه بازی می کند هم با ریتینگ 2804 
در رده دوم قــرار دارد. همچنیــن »لیرن دینگ« 
چینی هم با ریتینگ 2799 صاحب رده سوم است. 
در رده ســنی جوانان هم محمدامین طباطبایی و 
آرین غامی تنها شــطرنج بازان ایرانی هستند که 
نام شان در فهرست 100 بازیکن برتر دیده می شود. 
طباطبایی در این فهرســت با ریتینگ 2643 در 
رده هشــتم قرار دارد و آرین غامی هم با ریتینگ 
2522 صاحب جایگاه 47 است. در فهرست 100 
شطرنج باز برتر جوانان جهان نیز علیرضا فیروزجا با 
ریتینگ 2804 صدرنشین است. همچنین در بخش 
بانوان، آناهیتا زاهدی فر با ریتینگ 2213 صاحب 
جایگاه 71 شده است. او هم تنها ایرانی حاضر در این 
فهرست است. در این بخش دو شطرنج باز از کشور 
روسیه در رده های اول و سوم قرار دادند و نماینده 

چین هم دوم است. 
    

 انصراف چين
 از جهاني وزنه برداري

در حالی که تیم چین در بازی های المپیک توکیو 
با هشت وزنه بردار موفق به کسب هفت مدال طا 
و یک نقره شده بود، به تازگی گرفتار تبعات شیوع 
دوباره کرونا در بسیاری از کشــورها شد و به ناچار 
از رقابت های قهرمانی 2021 جهان در ازبکستان 
انصراف داد. این مسابقات از روز 16 آذرماه در شهر 
تاشکند آغاز می شود، اما تیم چین به دلیل ترس از 
فراگیری کرونای جدید و قوانین سخت برای ورود 
و خروج شهروندان، مجبور به انصراف از مسابقات 
جهانی شد. این در حالی است که دولت چین پیش 
از این پس از مســابقات قهرمانی آسیا تصمیمات 
سختگیرانه ای را اجرایی کرد و برای حفظ سامت 
ورزشکاران خود دو دوره طوالنی مدت قرنطینه را در 
نظر گرفت تا بتواند قهرمانان این کشور را در المپیک 
توکیو به روی تخته بفرستد. به هر حال نبود چین 

مي تواند خیلي از کشورها را خوشحال کند. 

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

ابرستاره هایی که هیچ وقت صاحب توپ طال نشدند

زخم كاری! 


