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بنا: منتی بر سر کشتی ندارم

محمد بنا ســرمربي تيم ملي كشتي فرنگي 
در مراسم افتتاحيه ساختمان جدید فدراسيون 
كشــتی كه از او و منصور برزگر نيز تجليل شد، 
عنوان كرد:»در این سال ها خيلی برای بچه ها 
از آینده قشــنگ و پيروزی حرف زدم اما حرف 
زدن مقابل بزرگان كشــتی برایم سخت است. 
۱۵ یا ۱۶ ســال در كشــتی فرنگی بــه عنوان 
مربی بوده ام و برای كشتی كه عشقم بوده وقت 
گداشــتم. هيچ منتی سر كشــتی ندارم چون 
در تمام این ســال ها مزد گرفتــم و وقتی مزد 
می گيریم نباید منت بگذاریم.« وي خاطرنشان 
كرد:»من دنبال تجليل نيســتم اما این مراسم 
خيلی برای من ارزشــمند است و باعث محبت 
بيشتر می شود. در این سال ها به تنهایی كاری 
انجام ندادم و خيلی ها زحمت كشــيدند تا در 
كشتی آزاد و فرنگی به این جایگاه برسيم و من 
مقابل شما بایستم.« بنا در پایان گفت:»از دبير 
خيلی ممنونم كه در این مراســم و در این چند 
ماه كارهای بزرگی انجام داده اســت. اميدوارم 
همين طور شــرایط عالی پيش برود و كرونا را 
شکست بدهيم تا دوباره شاهد جنب و جوش در 
خانه كشتی باشيم و در المپيک نيز كشتی ایران 

افتخارآفرین شود.« 
    

موج جدايي هاي سايپا
تيم واليبال سایپا اخيرا دستخوش تغييراتی 
شــد و پس از كناره گيری مصطفــی كارخانه از 
ســمت ســرمربيگری این تيم، ناصر شهنازی 
جایگزین وی شد. ســایپایی ها در اولين تجربه 
خود با شــهنازی توانســتند از ســد شهرداری 
ورامين عبور كنند. حاال شنيده می شود كه امير 
حسينی، پاسور كهنه كار سایپا ساز جدایی كوک 
كرده و در نظر دارد تا راهی پيکان شــود. گفته 
می شود حســينی به دنبال دریافت رضایتنامه 
اســت تا بتواند در آرامش تيم خود را تغيير دهد. 
باید منتظر ماند و دید كه آیا مدیریت سایپا با این 
درخواست موافقت می كند یا خير؛ پيش از این 
هم سيدمحمد موســوی در هفته های گذشته 
از جمع نارنجی پوشان ســایپا جدا شد و به تيم 
واليبال پياچنزای ایتاليا پيوســت. حسينی كه 
یکی از قدیمی ترین و مسن ترین بازیکنان حال 
حاضر ليگ برتر باشــگاه های كشــور محسوب 
می شــود پيش از این هم سابقه حضور در پيکان 
را داشته و با این تيم به افتخارات زیادی رسيده 
اســت. همچنين علي شفيعي ســرعتی زن تيم 
واليبال سایپا نيز احتمال دارد كه در نيم فصل از 
نارنجي پوشان جدا شود. او پيش از این هم حضور 
سيدمحمد موسوي در سایپا را یکي از دالیل عقد 
قرارداد با این تيم عنوان كرد و حاال كه موســوي 
هم در ایتاليا به ســر مي برد، احتمال دارد او نيز 

راهي تيم دیگري شود. 
    

حقوق تفتيان منهاي سفر فرانسه
حسن تفتيان كه برای المپيک توكيو كسب 
سهميه كرده، شهریورماه گذشته به فرانسه سفر 
كرد و از حضور در مسابقات تور قاره ای این كشور 
و در رقابت با شركت كنندگانی كه بيشتر از كشور 
ميزبان بودند به عنوان هشــتم دست یافت. این 
ســفر تفتيان بدون اطالع وزارت ورزش و مجوز 
شورای برون مرزی این وزارتخانه بوده و همين 
مساله فدراســيون دووميدانی و خود تفتيان را 
تحت فشــار قرار داد. به خاطر سفر این چنينی 
تفتيــان، وی هيچ حمایت مالــی از كميته ملی 
المپيک )صرفا بابت این ســفر( نشد اما به گفته 
پيمان فخری حقوق وی در سایر مراحل پرداخت 
شده و حمایت ها ادامه هم خواهد داشت. ریيس 
مركز نظارت بــر تيم های ملی در مورد حســن 
تفتيان گفت:»تفتيان بابت سفر به فرانسه هيچ 
دریافتی نداشــت چون این اعــزام بدون مجوز 
انجام شــد. وی در دور اول حمایتی نشد اما حاال 
كه شرایط باثباتی در فدراسيون ایجاد شده، تمام 
برنامه هــای او با هماهنگی پيگيری می شــود و 
حقوق او هم پرداخت خواهد شد.« فخری تاكيد 
كرد:»دووميدانی به دليل بالتکليفی در سيستم 
مدیریتی مشکالتی داشت. البته از یک ماه پيش 
فدراسيون به شرایط پایدار رسيده و برنامه های 
ورزشکاران تحت كنترل اســت. در حال حاضر 
هم ۱۰ ورزشکار در نقاط مختلف كشور در حال 

تمرین هستند.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

بين دو مسابقه آخر اولسان هيوندای 
در ليگ قهرمانان آســيا، یک شباهت 
بزرگ وجود داشت. این تيم ویسل كوبه 
و پرسپوليس را با یک فرمول مشخص 
شکست داد. آنها در هر دو بازی، گل اول 
را دریافت كردند و در معرض شکست 

قرار گرفتند اما هرگز تمركزشــان را از 
دست ندادند و در هيچ شرایطی، نااميد 
نشدند. اولسان در هر دو مسابقه به جریان 
بازی برگشت، هر دو بار كار را به تساوی 
كشاند و هر دو بار منتظر اشتباه مهلک 
رقيب ماند تا با یک ضربه پنالتی دقيق، 
كار را تمام كند. شباهت این پيروزی ها 
به هم، هرگز »تصادفی« به نظر نمی رسد. 

اولســان برای هر دو بازی، طرح و نقشه 
مشخصی داشته و هر دو بار هم به خوبی 
از این نقشه، نتيجه گرفته است. در نبرد 
پرسپوليس و اولسان، چند لحظه كليدی 
وجود داشت كه سرنوشت تيم برنده را 
تعيين كرد. اولين بار، لحظه ای بود كه 
پرسپوليسی ها توانستند دروازه رقيب 
را باز كنند. در نگاه اول، آنها در بهترین 

و ایده آل ترین زمان ممکن به گل رسيده 
بودند. همه چيز آماده به نظر می رسيد تا 
این تيم به عنوان تيم برنده به رختکن 
برود و در اوج روحيــه نيمه دوم را كليد 
بزند اما درست در همان ثانيه های پایانی، 
اولسان با تيزهوشی و زیركی مهره هایش 
صاحب یک ضربه پنالتی شد. اگر قرمزها 
فقط به اندازه چند دقيقه دوام می آوردند، 

همه چيز در پایان نيمه اول به سودشان 
تمام می شد اما این اتفاق رخ نداد و اولسان 
به سرعت به بازی برگشت. لحظه كليدی 
و تعيين كننده دوم، وقتی بود كه مهدی 
شيری با یک پرش افتضاح، یک پنالتی را 
دودستی به رقيب تقدیم كرد. اولسان این 
بار از روی موقعيتی به گل رسيد كه حتی 
یک موقعيت یک درصدی برای رسيدن 
به گل نيز محســوب نمی شد. سرخ ها 
در حالی كه از زمان بازگشــت به ليگ 
قهرمانان آسيا برای حضور در تورنمنت 
متمركز قطر حتی در جریان بازی یک 
گل هم نخورده اند، شانس قهرمانی این 

جام را از دست دادند.
قضاوت ماجرا پس از سوت پایان داور، 
ساده به نظر می رسد اما ایده ها برای یک 
مربی قبل از شروع یک بازی، هميشه به 
این اندازه روشن نيستند. حاال كه دیگر 
بازی تمام شــده، می توانيم به راحتی 
نتيجه بگيریم كه نقشه های یحيی برای 
این نبرد اصال جواب نداده اند. اول از همه، 
تغيير سيســتم تيم ایده درستی نبود. 
چراكه همه مهره های پرســپوليس به 
همان سيستم 2-4-4 هميشگی عادت 
داشتند و با سيستم تازه، بيگانه بودند. 
دوم اینکه قرار دادن مهره متوســطی 
مثل مهدی شــيری روبه روی كيم این 
سونگ، ریسکی بود كه پرسپوليس را به 
خاكستر تبدیل كرد. تعویض های یحيی 
هم گرهی از كار تيم باز نکردند. البته نباید 
این موضوع مهم را نيز نادیده گرفت كه 
دست یحيی به مراتب خالی تر از سرمربی 
حریف بود. اواسط مســابقه، تفاوت دو 
تيم وقتی محســوس تر شد كه اولسان 
چندین مهره جدید را به تركيبش وارد 
كرد و با تعویض ها، جان دوباره ای گرفت 
و ســرعت به مراتب بيشتری پيدا كرد. 
پرسپوليس اما بازیکن خاصی برای وارد 
كردن به زمين مسابقه نداشت. از فاكتور 
ذهنی مربوط این بازی نيز نباید به راحتی 
غافل شد. قرمزها در این چند سال، بارها 
و بارها روبه روی رقبای غرب آسيایی به 
ميدان رفته اند و به لحاظ ذهنی، آمادگی 

كاملی برای روبه رو شدن با این رقبا دارند 
اما برابر شرقی ها، شرایط متفاوت تری را 
تجربه می كنند. پرسپوليس در این چند 
فصل، دو بار با حریفانی از شــرق آسيا 
روبه رو شده و هر بار هم شکست خورده 
اســت. به نظر می رســد آنها روبه روی 
حریفان شرق آســيایی، كمی با هراس 
فوتبال بازی می كنند و این موضوع در 

نهایت برای شان گران تمام می شود.
داستان پرســپوليس و قهرمانی 
ليگ قهرمانان آسيا، دوباره نزدیک و 
نزدیک تر شده و درست در نقطه پایانی، 
یک انتهای هولناک دیگر داشته است. 
دو بار شکســت در فينال برای تيمی 
كه هرگز در این جام قهرمان نشــده، 
فوق العاده زجرآور به نظر می رســد. 
حفظ روحيه این تيم برای دیدارهای 
فصل آینده ليگ قهرمانــان، بيش از 
حد سخت خواهد بود اما یحيی هنوز 
به آینده ایــن تيم اميدوار اســت. از 
دست دادن بشــار رسن، پرسپوليس 
را خالی تر می كند اما هنوز نباید از این 
تيم قطع اميد كرد. تيمی كه هميشه 
پس از یک ناكامــی بزرگ، حریص تر 
می شود و به سوی موفقيت های بعدی 
قدم برمی دارد. این پرسپوليس، هنوز 
هم می تواند در آســيا كارهای بزرگی 
انجام بدهد. به شــرطی كــه از تکرار 

تراژدی های گذشته نترسد.

پرسپولیس به خودش باخت

پراید اصل، تویوتای فیک!

اتفاق روز

چهره به چهره

آن چه در جریان مسابقه پرسپولیس و اولسان هیوندای اتفاق افتاد، روایتی آشکار از یک تفاوت بزرگ بین دو باشگاه 
بود. اولسان و پرسپولیس، تیم های خوبی به نظر می رسیدند و شایستگی بردن جام را هم داشتند اما از بین آنها، یک تیم 

»حرفه ای«تر بود و در نهایت همان تیم، جام قهرمانی را باالی سر برد. پرسپولیس در این نبرد بیشتر از آن که مغلوب حریف 
کره ای شده باشد، مغلوب حرفه ای نبودن خودش شد. تیمی که در حساس ترین لحظات مسابقه با چند اشتباه کلیدی، برد 

را به حریف تقدیم کرد.

پانزدهم اردیبهشت سال 92، جماعتی كه غرولندكنان از 
راهروهای آزادی به طرف شهر سرازیر می شدند، تصميم شان 
را در مورد یحيی گرفته بودند. خشــم و غضــب. و فراتر از آن. 
پرسپوليس باخته بود و تماشاگرهای مغموم تيم باور داشتند 
كه تعویض دیرهنگام مهدوی كيا، اشتباهی نابخشودنی بوده 
است. پرســپوليس باخته بود و هادی نوروزی با اتهام از دست 
دادن »عمدی« ضربه پنالتی، سوژه عبارت های تند و تيز شد. 
صبح روز بعد، یک روزنامه ورزشی با اشاره به خداحافظی تلخ 
مهدوی كيا و حمایت مدیران باشگاه از سرمربی تيم، قلم را زمين 

گذاشت، قمه را برداشت و تيتر زد:»حيا رفت تا یحيی بماند!« 
یحيی اما نماند. به عقب برگشــت. همه چيز را از نو ساخت و 
كاری كرد كه همين باشگاه سال ها بعد، ميلياردها تومان برای 
رضایتنامه اش بپردازد. این كسب و كار اوست كه برگردد و همه 
چيز را درست كند. از پنالتی نفرینی روبه روی چين تا گم شدن 

در حلقه شادی تيم ملی پس از گل زدن در جام جهانی.
همه ما به دنده عقب های زندگی مــان مدیونيم. به همه 
نقشــه ها و فکرهایی كه خودمان را پای اثبات بيهوده  آنها به 
باد نداده ایم. به عقب نشينی در زمان درست. به پایين گرفتن 
سرها در زمان درست. مغرور نماندن بعد از تباهی. به آن لحظه 
كه فکر كرده ایم جای مان اینجا نيست. كه باید برگردیم و این 
جایگاه را دوباره به دســت بياوریم. برگردیــم و چيزهایی را 
عوض كنيم. آن روز حتما همه سرزنش مان می كنند. خيال 

می كنند كه عقب نشينی، لگد زدن به بخت مان است. خيال 
می كنند كه كوتاه آمدن، نشانه ترس خواهد بود. از توهين به 
ترحم می رسند و از تمام شدن مان حرف می زنند اما یک روز 
وادارشان خواهيم كرد كه تحســين مان كنند. راهی به جز 
این برای شان نمی گذاریم. یک وقت هایی پدال گاز و سبقت. 
سکوت و چند قدم عقب رفتن هم اما به وقتش. برای یحيی، 
وقتش همين حاالست. در شــب زجرآور شکست. وقتی كه 
جماعتی غرولندكنان، او را مقصر همه چيز می دانند. اولين 
ماجراجویی برای او، از آخرین تغيير شروع می شود. این بار 
با جمع كردن دست ها وقت ارســال های بلند. نگاه كردن به 
فردا. از ســوراخ كليد دری كه با چند اشــتباه بزرگ به روی 

خودت بسته اي!
دليلی برای نااميدی وجود ندارد. یحيی ســرمربی تيمی 

اســت كه همين اواخر برای چهارمين بار قهرمان ليگ شده و 
در غرب آسيا هم به هيچ حریفی رحم نکرده است. یحيی اولين 
مربی ایرانی تاریخ است كه توانسته پرسپوليس را به فينال آسيا 
برساند. با این حال او به هر دليلی نتوانست تيمش را در نقطه اوج 
به قهرمانی ليگ قهرمانان برساند. این وسط، خيلی ها مقصرتر 
از او بودند. مدیران ناكام و مهره های بی دقت. از رســول پناه تا 
مهدی شيری. از شجاع خليل زاده و جدایی بی وقتش تا احسان 
پهلوان و وحيد اميری كه می توانستند كمی حرفه ای تر باشند و 
بساط محروميت را فراهم نياورند. با این حال تيمی كه فقط بعد 
از دو سال دوباره به فينال آسيا برگشته، باز هم می تواند چنين 
كاری را انجام بدهد. این تيم نباید به راحتی از هم بپاشد و این 
مســئوليت بزرگ یحيی خواهد بود تا انگيزه های تيمش را با 

همه وجود زنده نگه دارد.

آریا طاری

تماشای شکســت تيم ایرانی در فينال ليگ 
قهرمانان آســيا زمانی دردناک تر می شود كه به 
یاد بياوریم كره ای ها در دیدار فينال، اصال خوب 
و درخشان بازی نکردند. شاید اولسان در دقایق 
ابتدایی بازی كامال برتر بود اما پــس از آن دیگر 
هرگز نتوانست بازی اش را به حریف تحميل كند. 
با این وجود چند اشــتباه فاجعه بار از سوی خود 
پرسپوليسی ها، اوضاع را كامال عليه این تيم كرد. 
تيمی كه اگر دقت بيشــتری به خرج می داد، به 
عنوان تيم برنده از زمين خارج می شد و ناچار به 

تحمل تکرار تلخی ها نبود.
حامد لک؛ کابوس پنالتی ها

پنالتی، پنالتی و باز هم پنالتی. دروازه حامد 
لک در پرسپوليس، تنها با ضربات پنالتی باز شده 
اســت. ظاهرا اولســانی ها هم خوب به این نکته 
واقف بودند و در نهایت با دو ضربه پنالتی، حریف 
را شکســت دادند. حامد روبه روی اولسان، هيچ 
اشتباهی نداشــت. نه توپ عجيبی را لو داد و نه 
اشتباه محاسباتی در خروج را تجربه كرد. او حتی 
یک بار پنالتی جونيور را هم گرفت اما هيچ بازیکنی 
از تيم برای ریباند توپ به محوطه جریمه وارد نشد. 
حامد در این بازی، اشــتباهی نداشت اما قربانی 

اشتباه های فردی مهره های تيمش شد.

مهدی شیری؛ دست بنده خدا!
بازیکنی كه با این كيفيت نازل در 3۰ سالگی 
به تيم ملی دعوت می شــود، بایــد خيلی بهتر و 
حرفه ای تر از این نشان بدهد. اشتباه بزرگ مهدی، 
عمال پرسپوليس را نابود كرد و روحيه این تيم را از 
بين برد. بازی مساوی پيش می رفت و پرسپوليس 
وضعيت روحی بهتری نسبت به رقيب داشت اما 
لمس توپ در بی ربط ترین موقعيت ممکن، قرمزها 
را در معرض نابودی قرار داد. بدون تردید هواداران 
پرسپوليس دیگر هرگز دوست ندارند شيری را در 

سمت راست خط دفاعی تيم شان تماشا كنند.
 سیدجالل حسینی؛ 
جام دور از دست جالل

اگر صحنه های بازی را با هم مرور كنيم، هيچ 
اشتباهی از سيدجالل در جریان بازی نخواهيم دید. 
او باز هم مثل هميشه مطمئن و بی اشتباه ظاهر شد 
اما این اتفاق برای بسته ماندن دروازه پرسپوليس 
كافی نبود. جالل خوب بود و بی نقص نشان داد اما 

غيبت شجاع در قلب دفاعی قرمزها احساس شد.
 محمدحسین کنعانی زادگان؛ 

موهای کامال سالم
ستاره ای كه قرار بود موهایش را بعد از قهرمانی 
بتراشــد، با همان ظاهر هميشــگی بــه تهران 
برمی گردد. كنعانی به ویژه روی هوا، شب خوبی 
را پشت سر گذاشت تا پرسپوليس همچنان از قلب 

دفاع، آسيب پذیر نباشد اما تاوان چند اشتباه فردی 
دیگر را هم، محمدحسين و دیگران دادند.

سعید آقایی؛ ستاره ای که خسته شد
هرچه زمان بيشتری سپری شد، سعيد آقایی 
بيشتر از فرم مطلوب فاصله گرفت. او در دقایقی 
از نيمه اول، درخشان بود و سهم قابل توجهی در 
حمله های تيم نيز داشــت اما در لحظات پایانی 
مسابقه نتوانســت به تيمش كمک كند. سانتر 
سعيد روی آخرین كرنر و در واقع آخرین موقعيت 

پرسپوليس، افتضاح بود.
میالد سرلک؛ بی نقص در میانه میدان

بازی دادن به ميالد به جــای كمال، تصميم 
خوبی از ســوی یحيی بود. ميالد هم با تکل های 
دیدنــی اش و هم بــا پاس های دقيقــی كه به 
هم تيمی هــا داد، یکی از بهتریــن و آماده ترین 
مهره های پرســپوليس در این جدال به شــمار 
می رفت. هرچند كه نتيجه این نبرد برای ميالد 

خوشایند به نظر نمی رسيد.

احمد نوراللهی؛ شب فاجعه بار
پس از خراب شــدن پنالتی اش در دیدار جام 
حذفی با استقالل، به هوادارها قول داد كه این اتفاق 
را جبران كند اما حاال در فينال آسيا، یک اشتباه 
بزرگ تر انجام داد. احمد در بدترین لحظات ممکن 
به حریف پنالتی داد و این اشــتباه وحشتناک، 
آشــکارا روی روحيه اش در ادامه مسابقه نيز اثر 
گذاشت. پس از این اتفاق، احمد دیگر نتوانست 

خودش را جمع و جور كند.
امید عالیشاه؛ کجا می روی برادر، بایست

اميد در جریان این بازی، بارها پا به توپ شد اما 
به جای نزدیک كردن توپ به دروازه، مدام به طرف 
نقطه كرنر رفت. انتظار می رفت كه عاليشاه برای 
این مسابقه، كوهی از انگيزه باشد اما این بازیکن نه 
روی ارسال ها و نه روی حركات زمينی، اصال قابل 

قبول ظاهر نشد.
سیامک نعمتی؛ دور از فرم

در جریان رسيدن به فينال آسيا، سيامک یکی 

از بهترین های پرسپوليس بود اما بازگشت او به 
خط هافبک، در نهایت به سود هيچ كس تمام نشد. 
سيامک در خط هافبک چند پاس بسيار بد داد و به 

طور كلی شب تلخی را پشت سر گذاشت.
بشار رسن؛ خداحافظی قبل از خداحافظی

هافبکی كه پس از فينال ليــگ قهرمانان از 
تيمش خداحافظی كرد، انگار قبــل از آن هم از 
پرسپوليس جدا شده بود. بشار در این بازی، اصال 
شباهتی به دیدارهای دیگرش برای پرسپوليس 
نداشت. انگار او  از تمركز كافی برای حضور در این 

مسابقه برخوردار نبود.
مهدی عبدی؛ یک گل کافی نبود

بيشترین امتياز را در جریان این مسابقه بزرگ 
باید به مهدی عبدی داد. بازیکنــی كه گل اول 
تيمش را با زیبایی و مهارت هرچه تمام تر به ثمر 
رساند و پرسپوليس را پيش انداخت اما اولين گل 
تاریخ پرسپوليس در فينال های ليگ قهرمانان، در 

نهایت پایان خوشی برای این تيم نداشت.
آرمان رمضانی؛ مرد همیشه محو

آرمان به عنوان یکی از دو تعویض پرسپوليس 
به این مسابقه وارد شد اما باز هم تاثيری روی بازی 
تيمش نداشت. به نظر می رسد او هنوز هم فاصله 
بسيار زیادی با تبدیل شدن به یک بازیکن ایده آل 

و یک مهاجم فوق العاده برای پرسپوليس دارد.
علی شجاعی؛ دیگر دیر شده بود

وقتی علی شــجاعی به زمين آمد، دیگر برای 
بازگشــت پرســپوليس به بازی كمی دیر شده 
بود. شاید شــجاعی با تحرک باال، باید زودتر وارد 
زمين می شد تا می توانست بيشتر به كيفيت تيم 

كمک كند.

ماجراجویی با »تغییر« آغاز می شود

برگرد يحيی؛ برگرد! 

نفر به نفر با قرمزها در فینال آسیا

دست ات را جمع کن برادر!

داستان پرسپولیس و 
قهرمانی لیگ قهرمانان 

آسیا، دوباره نزدیک و 
نزدیک تر شده و درست 

در نقطه پایانی، یک انتهای 
هولناک دیگر داشته است. 

دو بار شکست در فینال 
برای تیمی که هرگز در 

این جام قهرمان نشده، 
فوق العاده زجرآور به نظر 

می رسد
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