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برای مارادونا به قلم جواد خیابانی

تو مخدر نسل ما بودی!
گزارشگر مشهور تلویزیون 
ایران که گفت وگویی مفصل با 
مارادونا در زمان سرمربیگری 
وی در الوصــل امارات انجام 
داده،برای دیه گو مقاله جالب 
و احســاس برانگیزی نوشته 

است: 
نفر  به عشــق چند  *من 
عالقمند  فوتبــال  به  که  بود 
شدم. ناصر بود و همایون بود 

و یوهان بود و تو بودی و »عشق بود و امید.«
 و چقدر راحت بود حفظ کردن اســم تو و آنها ... و اســم دیه گو چقدر به 
تو می آمد و به راحتی همان اســمت با توپ رفیق بودی و از او جدا نمیشدی 

.اسمی که اسطوره من و ما اکثر دهه چهلی ها بود.
اسمت شــباهتی هم به یک نفر هم عصر خودت داشت. دختر بلوندی بود 
که در دوره تو خوانندگی می کرد و ما یواشکی تصاویرش را می خریدیم و الی 
کتاب های مدرسه می گذاشتیم و ناظم هنرستان پیدایشان می کرد و کتکمان 
مــی زد و عکس ها را می برد برای بچه های خودش. اما تو جذاب تر بودی برای 
ما که توپ پالســتیکی فوتبال را بیست ریال می خریدیم و کیهان ورزشی را 
با پنجاه ریال و در روزگاری که عکس ســیاه و سفید مادونا پنجاه تومان بود 
نمیتوانســتیم عکس تو را پیدا کنیم و فقط دلمان را به صفحات رنگی دنیای 

ورزش و کیهان ورزشی خوش می کردیم. 
زندگــی فقط با پاهای هنرمند دیه گوی مــا و مارادونا در بوینوس آیرس 
لذت داشــت نه با فریبندگی های مادونای آنها در هالیــوود و کالیفرنیا. زمین 
فوتبــال محله خودمان در کرج هم فقط پر بود از قلوه ســنگ هایی که مثل 
مین ضد تانک زیر زمین بود و با تیزی اش دســت و پایمان را می برید . برای 
ما که نســل جنگ و توپ بودیم و فقط توپ پالستیکی راه راهی داشتیم که 
نه به اینستاگرام وصل بود نه به توییتر همین هم عشقی کامل بود. پایبندمان 
هم فقط همان عشــق دوران مدرسه و دانشگاه بود و کیک و نوشابه ای که با 
مجید و شاهین و سیامک و نیما با لذت میخوردیم و هرگز نه بخاطر عبدالعلی 
چنگیز به کســی فحش میدادیم و نه بخاطر ناصر محمدخانی با کسی گالویز 

می شدیم.
عشــقمان همین دیه گو بود و گولیت و فان باســتن و شاهرخ و حمید و 
ســلطان و عقاب و اگر همان توپ پالستیکی مان دوپوسته می شد ماندگارتر 
بود یه کاپ هم میذاشــتیم و کتانی چینی را می بردیم و تعداد عشق هایمان 

هم بیشتر میشد در تاریخ.
بهت گفتم دیه گو که من هیچوقت استعدادی در فوتبال نداشتم و همیشه 
در گل کوچک ها می باختم و بخاطر پای ناجورم در دروازه می ایستادم و نهایتا 
تبدیل به رقیب گویکوچوآی محلمان شدم تا با تیم بچه مهندس ها و پولدارها 
که مثل آرژانتین راه راه هم می پوشــیدند مسابقه بدهم و دیه گوی افسانه ای 
را به یاد بیاورم . حتی زمانی هم بخاطر گردن کلفتی به زور کاپیتان تیم محله 
مان شدم و همان زمان تو اسطوره ی من و ما بودی. تویی که معادالت دنیای 

فوتبال را بهم ریخته بودی.
عکس های تو را از دنیای ورزشی و کیهان ورزشی و یا ال گرافیکو می بریدم 
و دفتری را یواشــکی درســت کرده بودم که هنوز هم این آلبوم را دارم و در 
دوبی نشــانت هم دادم و برایم امضا هم کردی که حتما یادت هســت .... در 
زمانــی که بچه ها عکس مادونا و مایکل جکســون را جمع می کردند تو برای 
من گواه این بودی که می شــود ســیکس پک نداشت و با شکم گنده فوتبال 

هم بازی کرد.
می شــود قناس بود ولی جذاب بود. می شود بدون اینکه قد گری لینه کر 
یا قدرت ســرزنی فان باســتن را داشته باشی کوتاه بود و هد هم زد و حتی با 

دست به مارگارت تاچر ثابت کرد که مالویناس مال ماس! 
می شد فقیر بود و خوشحال بود.می شد بی نماز و روزه دست خدا بود. 

بله می شد همه اینها بود.
در گفتگــو با خودت هم گفتم که مهم نیســت این همه از تو بد بگویند و 
با کوکایین و مافیا و فســاد متهمت کنند .... تو خودت مخدر نسل ما بودی ... 
تو خودت مافیای ما بودی و ما تو را دوســت داشتیم که حال هاوه النژ و گروه 

فاسدش را گرفتی.
تو تنها قهرمان ما بودی از همان کوچه های فقیر و خاکی شــهر خودت تا 
زمین های سنگالخی کرج و تهران و ایران. تو همان دیه گویی بودی که وقتی 
موســیقی شاد در ورزشگاه پخش شد با ریتم همان موسیقی با توپ به هنری 

پرداختی که شبیه به معجزه بود. بله دیه گو تو معجزه قرن ما بودی.
خداحافظ دست خدا 

خداحافظ اسطوره من و ما.

VAR ایرانی وارد لیگ برتر شد!
در بــازی ذوب آهن و پنالتی 
از VAR ایرانی رونمایی شــد! 
در بــازی پیــکان و ذوب آهن 
و در شــرایطی کــه داور بازی 
برای پیــکان پنالتی گرفته بود 
پس از اعتراض شدید بازیکنان 
و ذوب آهــن به ایــن تصمیم 
اتفاق عجیبی افتاد.داور بازی با 
پیشــنهاد رحمان رضایی برای دیدن مجدد صحنه به ســمت دوربین پخش 
زنــده رفت و پس از بازبینی صحنه تصمیم خود را برگرداند که این بار منجر 
به اعتراض شــدید بازیکنان و کادرفنی پیکان شد! این بازی با نتیجه تساوی 

یک بر یک به پایان رسید.

ذوب آهن همچنان در عطش پیروزی
این بار سرشان را نبریدند!

شــاگردان رحمان رضایی 
بــه نتیجه  مقابــل پیــکان 
تســاوی رســیدند. در ادامه 
هفته ســوم رقابت های لیگ 
برتر، تیــم فوتبال ذوب آهن 
در ورزشگاه فوالدشهر مقابل 
تیم پیکان با نتیجه تســاوی 
1-1 متوقــف شــد. در این 
مسابقه ابراهیم صالحی در دقیقه 33 پیکان را پیش انداخت اما در دقیقه 35 

میالد جهانی گل مساوی را برای ذوب آهن به ثمر رساند. 
با این نتیجه تساوی، ذوب آهن با هدایت رحمان رضایی به سومین تساوی 
پیاپی خود دســت یافت و با 3 امتیاز در رده دهم جدول قرار گرفت و پیکان 

هم با 4 امتیاز هشتم است.
 این در حالی اســت که رضایی ســرمربی ذوب آن در بازی های قبلی این 
تیم به شــدت به مسائل داوری اعتراض داشت و بر این عقیده بود سر آنها را 
می برند،اتفاقی که در این بازی نیفتاد و رحمان از شرایط بازی رضایت داشت.

به خصوص اینکه با اعتراض او و تصمیم داور،یک بازبینی از دوربین های پخش 
زنده انجام شد و پنالتی ای که به ضرر آنها گرفته بودند را برگرداندند!

وداع با مارادونا در کاخ ریاست جمهوری آرژانتین
مــردم آرژانتین بــا پیکر 
می کنند.  وداع  مارادونا  دیگو 
یــک روز پس از درگذشــت 
مارادونــا،  دیگــو  ناگهانــی 
اســطوره آرژانتینــی دنیای 
فوتبــال، پیکــر او در تابوتی 
کــه بــا پرچــم آرژانتین و 
پیراهن های مختلف فراگرفته 
شــده، برای آخرین وداع در 
کاخ ریاســت جمهوری این کشــور قرار داده شــد و مردم آرژانتین با رعایت 

پروتکل های بهداشتی با اسطوره خود خداحافظی می کنند.

یادداشت

اخبارکوتاه

 بزرگتریــن اشــخاص جهــان و همچنیــن نهادها و 
باشگاه های مهم سراسر دنیا به مرگ ناگهانی دیگو آرماندو 
مارادونا واکنش نشان دادند.  دیگو آرماندو مارادونا اسطوره 
فوتبال آرژانتین در ســن ۶۰ سالگی دار فانی را وداع گفت 
تا جامعه جهانی را در شــوک فرو ببرد. این اتفاق باعث شد 
تا اهالی فوتبال هم نســبت به آن واکنش نشان دهند. در 
ادامه همراه با ما باشــید تا مهمترین واکنش ها را به مرگ 
یکی از اساطیر فوتبال در این گزارش بررسی کنیم. از رقیب 
اصلی دیگو شروع می کنیم. ادســون آرانتس دوناسیمنتو 
ملقــب به پله گفت: چه خبر ناراحت کننده ای اســت. من 
یک دوست بزرگ را از دســت دادم و جهان یک افسانه را 
از دست داد. هنوز چیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد، 
امــا در حال حاضر، خداوند به اعضای خانواده قدرت بدهد. 
امیدوارم روزی بتوانیم در آسمان با هم فوتبال بازی کنیم. 
در ادامه به ســراغ کســی می رویم که خیلی ها او را وارث 
مارادونا می دانند؛ یعنی لیونل مسی. ستاره تیم بارسلونا و 
کاپیتان کنونی آلبی سلسته اظهار داشت: یک روز تلخ برای 
آرژانتینی ها و فوتبال؛ او مرا تــرک کرد اما رها نکرده زیرا 
دیگو جاودانه اســت. تمام لحظات زیبایی را که در کنار او 
گذراندم به یاد خواهم سپرد و از این فرصت استفاده می کنم 
تا مراتب همدردی خود را با خانواده و دوستان وی ابراز کنم؛ 
در آرامش بخواب. حاال رقیب مسی یعنی کریستیانو رونالدو 
درباره مرگ اسطوره آرژانتینی صحبت های جالبی را مطرح 
کرد. او تصریح کرد: او یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال 
بود. امروز من با یک دوست خوب و فوتبال نیز با یک نابغه 
ابدی وداع می کند. یکی از بهترین ها، جادوگری بی نظیر. او 
خیلی زود از بین ما رفت اما میراث او پا برجاست. امیدوارم 

در آرامش باشی. تو هرگز فراموش نخواهی شد.
یک شهر هســت که طرفداران مارادونا در آن به اندازه 
آرژانتین سوگوار هستند؛ شهر ناپل. شهری که تیم بزرگش 
۲ بار با درخشش همین اسطوره آرژانتینی به قهرمانی لیگ 
ایتالیا رسید. این شــما و این هم واکنش باشگاه ناپولی به 
فوت دست خدا: ما عزادار هســتیم. احساس بوکسوری را 

داریم که ناک اوتا شــده اســت. شوکه شــده ایم. در ادامه 
واکتش جیانی اینفانتینو رییس فیفا را مشــاهده می کنیم: 
امروز باورنکردنی غم انگیز است. دیه گو ما را ترک کرد. ما 
به خاطر آنچه که او در قلب ما از خود به یادگار گذاشــت، 
مارادونا را دوســت داشــتیم و برای لحظه ای از ضربان ما 
متوقف شده اســت. سکوت ، اشک ، درد تنها چیزی است 
که در این لحظــه از اعماق وجود خود حس می کنیم. من 
همیشــه صحبتی در مورد دیه گو می کردم و امروز دوباره 
آن را تکرار خواهم کرد. آنچه دیگو برای فوتبال انجام داده 
است، باعث شده تا همه ما عاشق این ورزش و زیبایی های 
آن شــویم. او بی نظیر اســت. امروز مــن بیش از پیش به 
ایــن جمله پی بردم. دیه گو به خاطر اســتعداد نابش همه 

ما را شگفت زده کرد. او به همین دلیل بی نظیر و شایسته 
سپاسگذاری ابدی ما اســت.  دیه گو ممکن است امروز به 
ابدیت پیوســته باشد  اما برای همیشه او در باالترین نقطه 
تمام افسانه های فوتبال قرار دارد. از اعماق وجود با خانواده 
و دوســتان او همدرد هستیم.روحت در آرامش باشد، دیگو 

عزیز.  دوستت داریم.
در ادامه واکنش نهادها و اشخاص مهم جهان ورزش را 

به این ضایعه دردناک می بینیم:
باشگاه منچستریونایتد نوشــت: دنیا یکی از بزرگترین 

تندیس های خود را از دست داد.
باشــگاه بارســلونا نیز که زمانی مارادونــا در آن بازی 

می کرده نوشت: ممنون برای همه چیز دیگو.

رئال مادرید هم با انتشار عکسی درگذشت این اسطوره 
آرژانتینی را تسلیت گفت.

باشگاه بوکاجونیورز هم نوشت: تشکر ابدی از دیگو ابدی.
رســانه اللیگا نیز با انتشــار تصاویری از مارادونا نوشت: 

دیگو آسوده بخواب.
دیوید بکهام اســطوره انگلیســی رئال مادرید با انتشار 
تصویری از خود در کنــار مارادونا گفت: روز ناراحت کننده 
ای برای آرژانتین و همچنان فوتبال بود. ما جشن می گیریم 
بــه خاطر بهترین چیزهایی که این مرد بــه ما داد. من از 
اینکه با این مرد مالقاتی داشتم بسیار خوشحالم و دل همه 

ما برایت تنگ خواهد شد. آسوده بخواب دیگو.
ژاوی هرناندز هم از جمله کســانی بود که به درگذشت 
مارادونا واکنش نشــان داد و نوشت: از تو متشکریم دیگو. 
اسطوره ابدی و خالص ترین الهام در فوتبال. آسوده بخواب.

کارلــوس کی روش: ما مارادونا را از دســت ندادیم بلکه 
بخشــی از فوتبال را از دســت دادیم. مارادونا خوِد فوتبال 
اســت. شماره 1۰ با عملکردی فوق العاده. »دیگویتو« چون 
مرا همیشــه با مهربانی کارلیتو صدا می کردی. از تو برای 
جادویت در فوتبال و حمایت همیشــگی ات از من تشــکر 
می کنم. بــه خاطر حمایتی که در جام جهانی ۲۰1۰ و در 

دیدارمان در امارات از من داشتی از تو سپاسگذارم.
گری لینیکر: با اختالف بهترین فوتبالیست نسل ما و به 
زعم بسیاری بهترین بازیکن تاریخ فوتبال؛ پس از پشت سر 
گذاشتن زندگی پر از موهبت و البته پردغدغه امیدواریم که 

سرانجام در »دست خدا« آرام گیرد.
گابریل کالدرون: دیگو دوســتت دارم و دلم برایت تنگ 
خواهد شــد. من برای آنچه تو برای زندگی خودت کردی، 
قضاوتت نمی کنم اما به خاطر آنچه تو برای ما انجام دادی 

همیشه دوستت خواهم داشت.
علی دایی نوشت: مارادونا معجزه ای در زمین فوتبال بود.        

علی کریمی نیز نوشت: روی دستت نخواهد آمد.
احمدرضا عابدزاده هم با انتشار عکسی از مارادونا نوشت: 

ستاره فوتبال جهان درگذشت

»دیگو مارادونا« اســطوره فوتبال جهان و آرژانتین در ۶۰ 
ســالگی بر اثر عارضه قلبی درگذشت. ستاره ای که با جادوی 
خود، میلیون ها نفر در سراسر دنیا را عاشق فوتبال کرد.  برای 
عاشقان فوتبال، ستاره های زیادی بوده و هستند، اما هیچکس 
نمی تواند جای مارادونا را بگیرد. بهترین شــماره 1۰ تاریخ که 
جانشینی نخواهد داشت. جادوگری که با نبوغش در دهه ۸۰ 
و ۹۰ میالدی، خیلی ها را عاشــق فوتبال و تیم ملی آرژانتین 
کرد. حاال اندوه و اشــک برای عاشقان خورشیدی که زودتر از 
انتظار غروب کرد. در ســال 1۹۷۶ جوانی الغر اندام در باشگاه 
»آرژانتینوس جونیورز« با اعتماد به نفس باال و خوش رقصی با 
توپ در زمین چمن، نظر همگان را به خود جلب کرد. او »دیگو 
آرماندو مارادونا« بود که طی پنج ســال 1۶۷ مرتبه برای این 
تیم به میدان رفت و 11۶ گل به ثمر رســاند. درخشش دیگو 
موجب شــد تا راهی بوکاجونیورز، باشگاه اول آرژانتین شود و 
در ایــن تیم نیز 4۰ بار به میــدان رفت و ۲۸ گل ثبت کرد تا 
ســپس راهی ایالت کاتاالن شده و شماره 1۰ بارسلونا را برتن 
کند. او دو ســال در بارسلونا بود و قهرمان کوپا دل ری شد اما 
زمان زیادی را به دلیل مصدومیت از دست داد. جوان آرژانتینی 
در جام جهانی 1۹۸۲ نتوانست برای آلبی سلسته کار خاصی 
انجام دهد و تیمش که قدرت الزم را نداشت خیلی زود حذف 
شد. مارادونا سپس بار سفر به ناپل را بست و این تصمیم مسیر 
جدیدی را در زندگی او قرار داد. تیم محبوب منطقه فقرنشین 
با کوالک مارادونا برای نخســتین بار قهرمان سری آ شد، جام 
یوفا را برد و قهرمانی در ســری آ را تکرار کرد. بزرگان فوتبال 
ایتالیا و مدافعان تنومند کشور چکمه ای از دست او کالفه شده 
بودند. هیچکس جلودار او نبود. جام جهانی 1۹۸۶ از راه رسید 
و آرژانتین همه حریفان را یک به یک درو می کرد. بازی مقابل 
انگلیس در مرحله یک چهارم نهایی در اوج اختالفات سیاسی دو 

کشور از راه رسید و دیگو با جادوی خود انتقام »جزایر فالکلند« 
ر از سربازان ملکه گرفت. گل دست خدا و سپس گل قرن که 
با حرکت از میانه میدان و جا گذاشتن نیمی از تیم انگلیس به 
ارمغان آمد، دیگو را بــه جادوگر فوتبال جهان تبدیل کرد. او 
تیمش را یک تنه به فینال رســاند و آرژانتین در دیدار پایانی 
آلمان را ســه بر دو شکست داد و جام قهرمانی را در ورزشگاه 
»آزتک« مکزیکوسیتی باالی سر برد. مارادونا به درخشش خود 
در ناپولی ادامه می داد و جام جهانی 1۹۹۰ ایتالیا از راه رسید 
اما آرژانتین شروعی وحشتناک داشت و به عنوان مدافع عنوان 
قهرمانی با یک گل به کامرون باخت اما چیزی نمی توانســت 
مانعی برای دیگو و یارانش باشد. آنها همه را بردند؛ حتی برزیل 
رویایی و به نیمه نهایی رســیدند. تقابل با ایتالیای میزبان در 
ورزشگاه »سن پائولو« شــهر ناپل؛ ورزشگاهی که مارادونا در 
آن پنج ســال جادو کرده و ناپولی را به اوج رســانده بود. ۷۰ 
هزار تماشاگر ایتالیایی مارادونا را تشویق کردند. آرژانتین با او 
ایتالیا را شکســت داد و به فینال رسید. اما تیم نصف و نیمه 
آرژانتین و داوری که عدالت را گم کرده بود موجب شد آلمان 
با یک پنالتی در دقیقه ۹۰ برنده شــد و جام را از آلبی سلسته 
بگیرد. اشک های مارادونا بند نمی آمد، اوا حاضر نشد در زمان 
گرفتــن مدال به »هاوالنژ« رییس برزیلی فیفا دســت بدهد. 
اتفاقی که کار دســتش داد و دیگو در جام جهانی ۹4 امریکا و 
در حالی که تیمش مدعی اصلی قهرمانی بود به دوپینگ مهتم 
شده و آرژانتین تکه تکه شود. دیگو سال های پایانی فوتبالش 
را در بوکا دنبال کرد و ســپس وارد عرصه مربیگری شد اما در 
این راستا حرفی برای گرفتن نداشت؛ نه تیم ملی آرژانتین نه 
رده باشــگاهی، اما شیرجه در زمین گل آلود بعد از گل دقیقه 
۹3 »مارتیــن پالرمو« و صعود تیمش به جام جهانی ۲۰1۰ با 
هدایتش، هیچگاه از ذهن عاشــقان آرژانتین خارج نمی شود. 

این گزیده ای از زندگی ورزشــی اسطوره ای بود که در زندگی 
شخصی برای ســال ها درگیر مواد مخدر شد تا خیلی زود از 
دنیای حرفه ای خارج شــده و در مربیگری هم به به توفیقی 
نرســد. اشتباهی که دیگو را با چندین بیماری مختلف درگیر 
کرد. او خاطره  تلخی از دوران تلخ زندگیش دارد. مارادونا مدتی 
به خاطر افســردگی بعد از ترک اعتیاد در بیمارســتان روانی 
بستری بود. ستاره فوتبال جهان اینگونه گفته بود: »آنجا افراد 
زیادی بودند که همه دیوونه  بودند. یکی می گفت گوارا هستم و 
همه باور می کنند. دیگری خودش را گاندی می دانست و همه 
قبول می کردند. ولی وقتی من بهشون می گفتم که من مارادونا 
هستم همه می خندیدن و می گفتن که هیچوقت، هیچکسی، 
مارادونا، نمیشه. از مردم خجالت می کشم که چه به سر خودم 

آوردم.« ســتاره ای که چهره های بــزرگ جهان چون »فیدل 
کاسترو« رفاقت صمیمانه ای با او داشتند. کاسترو برای رهایی 
دیگو از بند اعتیــاد تالش زیادی انجام داد. در نهایت جادوگر 
فوتبال جهان، چهارشنبه شب در سن ۶۰ سالگی بر اثر عارضه 
قلبی درگذشت و این مرتبه دعاهای عاشقانش نیز اثری نداشت. 
حاال فوتبال جهان بهترین شماره 1۰ تاریخش را از دست داد. 
جادوگری که خاطرات را برای عاشــقان فوتبال و آرژانتین از 
خودش به جای گذاشت. عشق به نبوغ مارادونا آنقدر زیاد بود 
که هیچ عالقمندی، اشتباهات او را به یاد نمی آورد؛ اما ای کاش 
او قدر خودش را بیشتر می دانست تا شاید سال های بیشتری 

در دنیای فوتبال حضور داشت.
پایانی تلخ برای شماره 1۰ بی تکرار فوتبال جهان.

از ســال های گذشــته واژه فرهنگی به عنوان پیشوند نام 
خیلی از باشــگاه ها خودنمایی می کند، واژه ای که بار حقوقی 
و مســئولیت تک تک افراد فعال در آن باشگاه ها را دوچندان 
می کند اما گویا در برخی از این باشــگاه های ورزشــی این 
پیشوند بیشــتر نقش نمادین و ظاهری دارد تا جنبه عملی 
و اجرایی! این روزها صحبت از اخالق و اخالق مداری بیشــتر 
جنبه گفتاری دارد نه رفتــاری. در حالی که تنها 3 هفته از 
آغاز فصل جدید فوتبال در لیگ برتر گذاشــته بی اخالقی ها 
و عصبانیت هــا در فوتبال ما آن هــم در رده لیگ برتر بیداد 
می کنــد! در حالی که خیلی ها بر این باور بودند که برگزاری 
رقابت های ورزشی به ویژه برگزاری لیگ برتر فوتبال می تواند 
در شرایط خاص کرونایی برای مردم در نقش برطرف کننده 
نگرانی ها و رفع استرس ها باشد اما در عمل می بینیم که برخی 
بی اخالقی های اخیر در رده اول باشگاهی در فوتبال ما نه تنها 
شــور و شعف عمومی را ایجاد نکرده بلکه نتیجه ای معکوس 
برای نگرانی های این روزهای مردم همراه داشــته است. جدا 
از اتفاقاتی عجیب و غریب فصل قبل کافی اســت پرونده 3 
هفته اول لیگ برتر را ورق بزنیم، کافی است به بی اخالقی ها 
و بداخالقی های این 3 هفته مروری داشته باشیم تا مشخص 

شود چه آمار عجیب و غریبی را شاهد خواهیم بود.
از مصاحبه سرمربی ماشین سازی 

تا اتفاقات تلخ اهواز!
باهم یک بــار این اتفاقات را فهرســت وار مرور می کنیم؛ 
مصاحبه سرمربی جوان ماشین سازی پس از بازی اول تیمش 
در لیگ برتر علیه پزشــک ایفمارک، بیانیه عجیب و غریب 
باشــگاه ذوب آهن تنها ۲ هفته پس از آغاز لیگ و تهدید به 

کناره گیری از لیگ برتر، مشــاجرات عجیب و دور از انتظار 
مهدی رحمتی و مهدی تارتار در جریان بازی تیم شــان در 
هفته دوم بــا یکدیگر، ماجرای پرحرف و حدیث دیدار فوالد 
و اســتقالل در اهواز، اعتراض یحیی گل محمدی، سرمربی 
پرســپولیس به داور و.... مجموعه کاملی از اتفاقاتی است که 
لیگ برتر را هنوز شــروع نشده تبدیل به بستری برای شیوع 
بی اخالقی هــا و عصبانیت هایی کرده کــه نمی تواند موضوع 

خوشایندی برای ورزش ما به ویژه فوتبال ما باشد.
پشت پرده عصبانیت های عجیب!

به راســتی پشــت پرده این عصبانیت ها که بعضا منجر 
بــه رفتارهای ناهنجار و بی اخالقی ها می شــود، چیســت؟ 
روح ورزش به خصوص ورزشــی مثل فوتبال که همکاری و 
همیــاری در آن برای موفقیت حــرف و اول و آخر را می زند 
بــا این موضوع منافات دارد اما به راســتی چرا در جایی که 
تغذیه جسمی بدن با ورزش می تواند ایجاد شود، نباید تغذیه 
روحی و روانی مخاطب در آن تامین شــود. آیا نه این است 
که رفتارهای این چنینی می تواند الگوسازی نامناسبی برای 
مخطبان فوتبال که اکثرا در قشــر جوان و کم سن و سال را 

تشکیل می دهد، را در پی داشته باشد؟
نقش بی رنگ مدیران!

متاســفانه این فضا در حالی ایجاد شده است که مدیران 
ورزشی ما در باشگاه ها کمترین نقش و سهم را برای برطرف 

کردن مشکالت داشته اند و در بعضی از مواقع نه تنها به حل 
این مشکالت کمکی نکرده اند بلکه با رفتارها و اظهارنظرهای 
غیرکارشناسانه خود به این مشــکالت دامن زده اند تا نقش 

بی رنگی را از مدیران باشگاه ها در این زمینه شاهد باشیم.
 سهم رسانه ها را هم فراموش نکنیم!

در این میان رسانه ها در شرایطی که این توانایی را دارند 
که بخشی از این ناهنجاری ها را حل و فصل کنند اما در این 
زمینه هم درست و تحت رســالت کاری عمل نمی شود. در 
حالی که برخی اتفاقات با تقبیه از ســوی رسانه ها می تواند 
به حل مشــکالت کمک کند اما برخی از رســانه ها با انتشار 
بیشــتر و دامن زدن به این گونه اخبار پرمخاطب و پربازدید 
از جهت جذب مخاطب به بررســی این مسائل می پردازند و 
نقش و رســالت اصلی خود را در این زمینــه به طور کامل 

فراموش کرده اند!
نگاه کارشناس:

امیر حاج رضایی: این زخم آنقدر عمیق است که 
خونش بند نمی آید!

امیر حاج رضایی در گفت وگویی در ارزیابی از شرایط کنونی 
فوتبــال ایران اظهار کرد: دیدگاه های من نســبت به فوتبال 
ایران روشــن و شفاف است و همه با افکار من آشنا هستند. 
دغدغه اصلی من دغدغه فرهنگی است که هر روز این دغدغه 
برای من پررنگ  تر می شود. مطمئن هستم که بدون فرهنگ 

و اخالق در فوتبال بعد فنی مان هم رشد نمی کند. بر اساس 
همین دیدگاه اســت که حوادث بدی که پی درپی درفوتبال 
به وجود می آید برایم چندان تعجب برانگیز نیست. نه اینکه 
آنهــا را پیش بینی می کنم بلکه با توجه بــه اینکه مرزهای 
فرهنگی در فوتبال شکسته شده است منتظر چنین حوادثی 
هســتم. مرزهایی که ما چشــممان را به روی آنها بسته ایم. 
او بــا بیان اینکه کلمه نگرانی بــرای وضعیت موجود فوتبال 
کم اســت ادامه داد: به جای نگرانــی باید بگوییم که بحران 
اخالقی در فوتبال. معتقدم که این بحران هم آنقدر گسترده 
اســت که با یک مصاحبه چند دقیقه ای و تلفنی و ارائه چند 
راهکار ذهنی مشکلی حل نمی شود. ما باید وضعیت فوتبال 
را آسیب شناسی کنیم. آسیب شناسی که در آن متخصصان از 
همه علوم جمع شوند تا ما وضعیت موجود فوتبال را بررسی 
کنیم. در این آسیب شناسی که با یک روز صحبت هم درمورد 
آن باز مشکل حل نمی شــود باید کارشناسان علوم مختلف 
همچون جرم شناسی، حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی و 
علوم فوتبال و ورزش حضور داشــته باشــند تا در وهله اول 
بفهمیم که مشــکل اصلی فوتبال ما کجاست تا بعد از آن به 
دنبال راهکار باشیم. امروز زخم فوتبال ما آنقدر عمیق است 
که با یک چسب خونش بند نمی آید. باید به دنبال حل عمقی 

این مشکل باشیم.
سخن آخر

با همــه این تفاســیر امیدواریم که مســئوالن، مدیران 
باشــگاه ها، مربیان، بازیکنان و همــه ارکان اصلی برگزاری 
مسابقات فوتبال وظایف خود را به نحو مطلوبی انجام بدهند 

تا کمتر شاهد اتفاقات تلخ و زننده در مستطیل سبز باشیم.

وقتی قلب آرژانتین ایستاد 

بدرود جادوگر خاطرات؛ پایاِن افسانه شماره ۱۰
امیر میرزاییان

در جستجوی گمشده ای در مستطیل سبز 

وقتی واژه فرهنگ تزئینی می شود!

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان 
با نتیجه تساوی به پایان رسید تا سرخپوشان تهران در سه 

هفته چهار امتیاز ارزشمند را از دست بدهند. 

در یکــی از دیدارهای هفته ســوم لیگ برتر فوتبال و از 
ســاعت 1۶:35 امروز پنجشنبه تیم پرسپولیس در مسجد 
سلیمان به مصاف تیم نفت رفت و این بازی با نتیجه تساوی 

بدون گل به پایان رسید. این بازی به نوعی تقابل دو همکار 
ســابق در فوتبال ایران بود. در یک سو یحیی گل محمدی 
سرمربی پرسپولیس قرار داشــت و در سوی دیگر مجتبی 
حســینی ســرمربی نفت که در تیم هایی چون صبای قم، 
پرســپولیس، نفت تهران، ذوب آهن و تراکتور با هم همکار 
بودند. شــاید به همین خاطر بــود که یحیی گل محمدی 
ترکیب تیمش را نســبت به دو مسابقه گذشته تغییر داد و 
وحید امیری و احسان پهلوان را از ابتدا در ترکیب قرار نداد.
پرســپولیس در این مســابقه بــا ترکیــب حامد لک، 
محمدحسین کنعانی، سیدجالل حســینی، سعید آقایی، 
مهدی شیری، احمد نوراهلل ی، بشــار رسن، میالد سرلک، 
کمال کامیابی نیا، سیامک نعمتی و مهدی عبدی وارد زمین 
شد. بازی دو تیم در نیمه نخست چنگی به دل نزد و دو تیم 
فرصت چندانی برای گلزنی به دست نیاوردند. خطرناک ترین 
موقعیت این نیمه، پنالتی اعالم شــده به سود پرسپولیس 
بود اما سیامک نعمتی در دقیقه 3۹ این پنالتی را به تیرک 
عمودی دروازه نفت زد و سرخپوشان بهترین شانس گلزنی 
را از دست دادند. در نیمه دوم که با بارندگی در شهر مسجد 
ســلیمان همراه شده بود، کیفیت فنی بازی تغییر چندانی 
نکرد و مســابقه جذابیت چندانی نداشت. گل محمدی در 

ابتدای نیمه دوم احســان پهلوان را به جای مهدی شیری 
وارد زمین کرد. به این ترتیب ســیامک نعمتی که در نیمه 
نخست در خط هجومی قرار داشت، به دفاع راست رفت و با 
حضور پهلوان فشار پرسپولیس برای گلزنی بیشتر شد. گل 
محمدی برای رسیدن به گل در 1۰ دقیقه پایانی دو تعویض 
دیگــر هم انجام داد و علی شــجاعی و آرمان رمضانی را به 

ترتیب به جای بشار رسن و مهدی عبدی وارد زمین کرد.
فشار پرســپولیس برای گلزنی با نزدیک شدن به دقایق 
پایانی بیشتر شــد. در دقیقه ۸۹ علی شجاعی می توانست 
با ضربه ســر دروازه نفت را باز کند که احمد گوهری دروازه 
بان این تیم به خوبی این ضربه را مهار کرد تا بازی با همان 
نتیجه تساوی بدون گل تمام شود. با این تساوی، پرسپولیس 
5 امتیازی شد و با تفاضل گل بهتر به رده سوم جدول بعد 
از گل گهر و استقالل صعود کرد. نفت مسجد سلیمان هم 
سومین امتیاز خود را از لیگ کسب کرد. دیگر دیدارهای  در 

هفته سوم هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده بود.
ذوب آهن برابر پیکان به نتیجه تساوی یک - یک رسیده 
بود و شــهرخودرو هم با همیــن نتیجه مقابل صنعت نفت 
متوقف شد. بازی سپاهان و تراکتور هم به دلیل بارش شدید 

برف تبریز به فردا موکول شد.

هفته سوم لیگ برتر فوتبال

توقف سرخپوشان برابر نفت؛ پرسپولیس در سه هفته ۴ امتیاز از دست داد


