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چرا بزرگان فوتبال اروپا در سراشیبی افتادهاند

بارســلونا و رئــال مادریــد در نبــردن بازیهــا کورس
گذاشتهاند ،بایرنمونیخ در خانه  ۳گل از رقیب نهچندان
مطرحش دریافت میکند و بازگشتهای منچستریونایتد
این بار به قصد اخراج نشدن سرمربیاش صورت میگیرد،
نه به خاطر فتح جام!
به گزارش سایت نود ،بر سر بزرگان فوتبال اروپا چه آمده
اســت؟ پیش از این چه تاریخی بایرن در خانه با اختالف
 ۳گل باختــه بود؟ چه زمانی بارســلونا و رئال مادرید ۳
هفته متوالی از کســب پیروزی عاجز مانده بودند؟ شاید
زمین خوردن بزرگان ،برای خســتگان از نتایج تکراری و
منتقدان تسلط ســرمایهداران فوتبالی اتفاق خوبی باشد
امــا قطعا نیمی از دنیای فوتبال را افســرده میکند! قرار
گرفتن منچســتریونایتد بین ولورهمپتون و ولوز را چند
بار به چشم دیدهاید؟
شیاطین سرخ اما تنها تیم بزرگ اروپایی نیستند که این
فصل با شــرایطی نابسامان روبرو شدهاند .بایرن مونیخ به
رهبری نیکو کوواچ فصل را با پیروزی پرگل در سوپرجام
و  ۴پیروزی پیاپی ســاده در لیگ شروع کرد اما به یکباره
شرایط برای باواریاییها به هم ریخت .بایرن حاال  ۴بازی
(از جمله  ۳بازی خانگی) را بدون پیروزی را پشــت ســر
گذاشته است .سنگینترین شکست  ۴سال اخیر بایرن در
آلمان ،اولین  ۲باخت متوالــی این تیم از می  ۲۰۱۵بود
و تیم را در رده ششــم و در فاصلــه  ۴امتیازی دورتموند
صدرنشین قرار دارد.
در هفتهای که بایرن تن به این شکســت سنگین خانگی
داد ،رقیب ســنتی آنهــا در لیگ قهرمانــان اروپا ،برای
سومین بار در  ۴بازی اخیرش شکست خورد .رئال مادرید

به عنوان مدافع عنــوان قهرمانی اروپا  ۹۵دقیقه در خانه
آالوس موفق به گل زدن نشد تا روی یک کرنر و ضربه سر
مانو گارسیا شــبی فاجعهبار برایش رقم بخورد وقتی قبل
از جام جهانی خولن لوپتگی به عنوان جانشین زینالدین
زیدان برگزیده شد این انتخابی منطقی به نظر میرسید.
تیــم ملی اســپانیا تحت رهبری لوپتگی فوتبالی بســیار
جذاب و هجومی بازی میکــرد و عالی نتیجه میگرفت.
در ضمن لوپتگی در تیم ملی با بســیاری از بازیکنان رئال
مادرید هم کار کرده بود و با آنها آشــنایی کافی داشت.
ابتــدای دوران لوپتگــی در برنابئو هم نشــان از دورانی

موفقیتآمیز برایشــان داشــت .رئال  ۳بازی اول لیگ را
با زدن  ۱۰گل برد و کریم بنزما و گرت بیل نشــان دادند
قادرند جای خالی کریستیانو رونالدو را پر کنند اما درست
مثل بایرن ،شرایط برای رئال هم به یکباره به هم ریخت.
رئالیها حاال  ۴بازی بدون گل زده را پشت سر گذاشتهاند؛
بیــش از  ۴۰۰دقیقه .تنها خبر خــوب برای تیم لوپتگی
در این روزها البته فرم به هم ریخته بارسلوناســت که در
هیچکدام از ۴بازی اخیرش در ال لیگا به پیروزی نرســیده
است .فرم بارسا البته به اندازه رقیب سنتیاش افت نکرده
و شاگردان ارنستو والورده حداقل در تمام این  ۴بازی گل

زدهاند .اما ایــن طوالنیترین روند بدون پیروزی آنها در
لیگ از فصل  ۲۰۱۵-۲۰۱۶است.
نتایج ضعیف بارســا و رئال باعث شده تا جدول اللیگا هم
شکل معمول خودش را از دست بدهد .در حال حاضر بین
تیم اول تا ششــم این جدول تنها  ۲امتیاز فاصله اســت،
در حالی که ســال پیش بارســا در همین مقطع از فصل
 ۴امتیاز بیشــتر از تیم دوم و  ۸امتیاز بیشتر از تیم ششم
داشــت .سویا از  ۴بازی اولش در لیگ  ۴امتیاز گرفت اما
حاال صدرنشــین اللیگا و تنها تیمی است که بیش از ۵۰
درصــد بازیهایش را برده اســت .دارای آمار بیش از ۵۰
تیمــی که از ۴بازی اولش در لیــگ تنها  ۴امتیاز گرفته
بود .در مقیاســی بزرگتر ،بعد از  ۸هفته فاصله تیم اول
و تیم آخر اللیگا تنها  ۱۱امتیاز اســت؛ فاصلهای که فصل
پیش در همین مقطع  ۲۱امتیاز بود.
منچستر یونایتد ،بایرن مونیخ ،رئال مادرید و بارسلونا همه
در این فصل به مشکل برخوردهاند اما در مقایسه با موناکو
هیچکدام معنای واقعی بحران را درک نکردهاند .موناکو به
رهبری لئوناردو ژاردیــم  ۲فصل پیش قهرمان لیگ یک
فرانســه شــد و به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا
رسید .اما این فصل موناکو با همان مربی فصل گذشته به
رده هجدهم ســقوط کرده .در این بین ،معدود تیمهایی،
حال خوبی دارند .منچسترسیتی ،چلسی و لیورپول با ۲۰
امتیاز  ۳رتبه اول جدول را در اختیار دارند .پاریسنژرمن
با  ۹پیروزی از  ۹بازی بهترین شــروع یک تیم در تاریخ
لوشــامپیونه را رقــم زده و یوونتوس بــا  ۸برد از  ۸بازی
میرود تا به رکورد  ۱۰برد از  ۱۰بازی رم (بهترین شروع
یک تیم در تاریخ  ۵لیگ معتبر اروپا) برسد.

سیدمحمد موسوی؛ خانه نشین شد!
یکی از ســتارههای یک دهه اخیر والیبــال ایران تصمیم
گرفته یک فصل خانه نشینی را به خاطر نداشتن پیشنهاد
مالی مناسب و پایین آمدن کیفیت لیگ به جان بخرد.
به گزارش «ورزش ســه» ،ســیدمحمد موسوی بدون تیم
ماند! این خبر باورنکردنی اســت؛ اما صحت دارد .بازیکن
باتجربه تیم ملــی والیبال که در یک دهــه اخیر یکی از
موثرتریــن بازیکنان والیبال ایران بــوده و حضور ثابت در
بازیهای ملی داشته ،ترجیح داده با شرایط فعلی در هیچ
تیم باشگاهی به میدان نرود.
سرعتی زن  ۱۹۸سانتی متری که به اعتقاد برخیها نسبت
به دوران اوجش افت کرده ،همچنان یکی از ســتارههای
والیبال ایران به حساب میآید و خیلی از تیمها آرزو دارند
او را در ترکیب تیمشان داشته باشند.
این بازیکن باتجربه تیم ملی که پس از ســه فصل حضور
در بانک سرمایه باتوجه به انحالل این تیم تصمیم به بازی
در تیــم دیگری گرفت ،در اولیــن روزهای نقل وانتقاالت
به شهرداری ارومیه پیوست؛ اما باتوجه مشکالت این تیم
وتصمیم به انحالل آن باشگاه قراردادش رابا آن تیم فسخ
کرد .او که ســابقه  ۱۱قهرمانی در لیگ برتر دارد و از این
حیث رکورددار میباشد ،ازسال  ۸۵تا  ۹۷به صورت متوالی
و فقط به جز ســال  ۹۰درهرتیمــی بوده ،آن تیم به مقام
قهرمانی رسیده است.
گرانی دالر و پایین آمدن سطح قراردادهای تیمهای داخلی
و البته طوالنی شــدن لیگ نسبت به سالهای قبلی باعث
شده تا محمد موسوی قید حضور در بازیهای باشگاهی را
بزند! این تصمیم که به اعتقاد خودش هم از نظر فنی و هم
مالی به ضررش به حساب میآید ،در شرایطی گرفته شده
که موسوی با چند پیشنهاد خارجی هم روبه رو بود؛ اما به

دالیل مختلف آنها را رد کرد.
آخرین پیشــنهاد هــم مربوط به تیمهالــک بانک ترکیه
میشود که موســوی به خاطر پیشنهاد مالی پایین حاضر
نشده با این تیم قرارداد امضا کند.
پیرامون این تصمیم با سیدمحمد موسوی همکالم شدیم.
این بازیکن  ۳۱ساله با نارضایتی درباره وضعیت لیگ ایران
صحبــت میکند .در ادامه مشــروح صحبتهای این ملی
پوش والیبال با خبرنگار «ورزش سه» را میخوانید.
تصمیم گرفتم این فصل بازی نکنم!
با شــرایطی که وجود دارد ،تصمیــم گرفتم در این فصل
بازی نکنم .شــاید هم از نظر مالــی و هم از نظر فنی این
تصمیم به ضررم باشــد؛ اما بعد از بررســیهایی که روی
پیشنهاداتم داشتم ،به این تصمیم رسیدم .متاسفانه شرایط
خیلی به هم ریخته است و با این وضعیت ترجیح میدهم
بیرون باشــم تا فصل بعد که ببینیــم چه اتفاقی میافتد!
البته سعی میکنم از نظر بدنی با انجام تمرینات شخصی
بتوانم وضعیت خوبی داشته باشم و از بقیه عقب نیفتم.
باهالک بانک ترکیه به توافق نرسیدم
تیمهــای داخلی که نه وضعیت جالبــی دارند و نه از نظر
مالی پیشنهادهای خوبی میدهند .اخیرا از تیمهالک بانک
ترکیه هم پیشنهاد داشــتم؛ اما شرایط مناسبی برای من
نبود و به همین خاطر نپذیرفتم .البته من قبل از شــروع
بازیهای ملی پیشــنهادهای خوبی از اروپا داشتم؛ اما فکر
نمیکردم که شرایط اینطور پیش برود؛ وگرنه آنها را قبول
میکردم.
شاید در نیم فصل پیشنهاد جدیدی رسید
فعال نمیدانم که آینده چه اتفاقی میافتد .شــاید در نیم
فصل پیشنهاد خوبی از تیمهای خارجی رسید و توانستم

در نیــم فصل دوم بازی کنم .به هر حال پیش بینی این را
کــرده ام که تا آخر فصل به میــدان نروم؛ اما از نظر بدنی
بتوانم خودم را حفظ کنم.
در این لیگ  ۱۰تیم هم باقی نمیمانند
واقعا وضعیت لیگ ایران خوب نیســت .هم از نظر مالی و
هم ســطح کیفی و زمانبندی رقابتها تصمیمات عجیبی
گرفته شــده اســت .چرا میخواهند بی جهت یک لیگ
بی کیفیت را تا اردیبهشــت ماه سال آینده ادامه بدهند؟
مطمئن باشــید تا آخر مسابقات  ۱۰تیم هم در لیگ برتر
باقی نمیمانند و یکی ،یکی تیمهایی که بدون برنامه وارد
شــدند ،کنار میکشند .هر تیمی که  ۱۰۰میلیون ورودی
میدهد ،نباید به همین راحتی وارد لیگ شود.
خارجیها هم از وضعیت ما خبر دارند
متاســفانه بازیکنان ملی پوش هم با قراردادهای پایین به
تیمهای مختلــف رفتند .این اخبــار و وضعیت اقتصادی

کشورمان به گوش خارجیها هم میرسد .تیمهای خارجی
هم پیشنهاداتشــان را به بازیکنان ایرانی پایین میآورند.
من ســال قبل از ترکیه  ۳۰۰هزار یورو پیشــنهاد داشتم؛
اما امســال چون میدانند بازیکنان ایرانی مجبور هستند
بــا رقمهای پایین قرارداد ببندند ،پیشنهادشــان را پایین
آوردند .من هم مجبور نیستم و به همین خاطر نرفتم.
به فکر خط خوردن یا نخوردن از تیم ملی نیستم
تیم ملی برای من اهمیت دارد و همیشه هم با تمام وجود
برای تیم ملی بازی کردم .با این حال وقتی تصمیم گرفتم
که در لیگ برتر بازی نکنم ،به این فکر نکردم که تیم ملی
را از دســت بدهم یا خیر .اگر به من نیاز داشتند که سال
آینده دعوت میشــوم و سعی میکنم مثل همیشه آماده
باشــم .اگر هم نه که مشــکلی ندارم و به لیگ سال آینده
فکر میکنم .تصمیم با خودشــان است که مرا در تیم ملی
بخواهند یا خیر.

جادوگر ،بهترینهافبک تاریخ جام ملتهای آسیا شد
طبق نظر کاربران سایت  AFCعلی کریمی به عنوان
بهترینهافبک تاریخ جام ملتهای آسیا انتخاب شد.
در آســتانه جام ملتهای آســیا  ۲۰۱۹که در کشور
امارات برگزار میشود ،سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا
نامزدهای بهترینهافبک تاریخ جام ملتهای آســیا را
اعالم کرد و از کاربران خود خواســت تا برترینهافبک
تاریخ این رقابت را از بیــن علی کریمی از ایران ،کیم
جو ســونگ از کرهجنوبی ،فهد الهریفی از عربســتان،
شونسوکه ناکامورا از ژاپن ،شائو جیایی از چین ،نشات
اکرم از عراق ،هری کیول از استرالیا ،سرور جپاروف از
ازبکستان ،کیسوکه هوندا از ژاپن و کو جاچئول از کره
جنوبی انتخاب کنند.
در نهایت علی کریمیهافبک اسبق باشگاه بایرن مونیخ
و تیم ملی ایران با قاطعیت و با کسب  ۹۱درصد آرا به
عنوان بهترینهافبک تاریخ جام ملتهای آسیا انتخاب
شد.

حاال کــه کریمی به عنــوان بهترینهافبک تاریخ جام
ملتهای آسیا انتخاب شده شاید بتوان بهترین دوران
فوتبالی علی کریمی را جام ملتهای آسیا  ۲۰۰۴چین
دانست .کریمی در آن رقابتها پنج گل برای تیم ملی
به ثمر رســاند و کمک زیادی کرد تا تیم ملی به مقام
سومی جام ملتهای آسیا برسد.
از گلهــای او در آن دوره از رقابتهــا ،هتتریــک
فراموشنشدنی مقابل کر ه جنوبی در مرحله یکچهارم
نهایی را میتوان نام برد.
علی کریمی در همان سال عنوان بهترین بازیکن سال
آســیا را از آن خود کرد و در نهایت هم راهی باشــگاه
بایرن مونیخ آلمان شد.
قبــل از انتخــاب کریمی ،هفتهی گذشــته علی دایی
آقــای گل جهان هم به عنوان بهتریــن مهاجم تاریخ
جام ملتهای آسیا با رای کاربران سایت کنفدراسیون
فوتبال آسیا انتخاب شده بود.

سرمربی تیم فوتبال امید:

تا بازی دوستانه نباشد ،ضعفها مشخص نمیشود
ســرمربی تیم فوتبال امید گفت :شرایط آنطور که باید
باشد ،نیست.
به گزارش فارس ،کرانچار ســرمربی تیــم فوتبال امید
گفــت:در حال حاضر در آینده ســعی میکنیم با تاریخ
فیفا اردو برگزار کنیم شــرایط آن طور که باید شــاید
نیست.
کرانچار در ادامه گفت :با توجه به شرایط خاص مسابقات
جاکارتا ،ما  20بازیکن بیشــتر در لیســتمان نداشتیم
برای همین بعضی از بازیکنان مثل صیادمنش نتوانستند
در لیست با توجه به محدودیتی که داشتیم ،قرار بگیرند
اما حاال فرصت داریم و با توجه به اردو ومســابقاتی که
پیش رو داریم از بســیاری از بازیکنان استفاده کنیم و
فرصت برای حضور در لیست دارند .بازیکنانی مانند رضا
شــاکری و امید نورافکن ،رضاکرمالچعب به اردو اضافه

شدند و امیدواریم با تمریناتی که انجام میدهیم روز به
روز شرایط بهتری داشته باشیم.
وی در ادامه گفت :سعی میکنیم طبق تاریخ فیفا اردوها
را برگــزار کنیم .در آینده طبق همین تاریخ اردو برگزار
خواهیم کرد و حتی در زمانی که تیم ملی بزرگساالن در
جام ملتهای آســیا قرار دارند سعی میکنیم از فرصت
استفاده کنیم و اردوهای منظمی برگزار کنیم اما شرایط
و امکانات آنطور که باید و شاید نیست.
به هر حال مشکل زمین داریم ،زمین تمرینی باکیفیت
وجود ندارد و با توجــه به آب و هوا خیلی از زمینهای
تمرین شــرایط ایدهآلــی ندارنــد و نمیتوانیم کارهای
تاکتیکی زیادی انجام دهیم.
ســرمربی تیم فوتبال امید در پایــان گفت :امیدوارم در
ادامه مرتکب اشتباه نشویم ما نیاز به بازیهای دوستانه

داریم تا نقاط ضعف وقوت را شناســایی کنیم .بازیکنان
باید ارزیابی شوند با توجه به تعداد زیاد بازیکنان در اردو

ســعی میکنیم همه نفرات را آنالیز کنیم تا با یک تیم
قدرتمند روانه مسابقات شویم.

بهسازی«ورزشگاه آزادی» برای فینال آسیا  ۱۵میلیارد هزینه دارد

مدیر ورزشــگاه آزادی با بیان اینکه بهسازی
ورزشــگاه آزادی بــرای دیدار فینــال لیگ
قهرمانــان آســیا  ۱۵میلیارد تومــان هزینه
دارد ،گفت :ما نگفتیم این مبلغ باید توســط
پرسپولیس پرداخت شود ،بلکه وظیفه وزارت

ورزش و جوانان است که با پرداخت این مبلغ
آزادی را هرچه ســریعتر برای این دیدار آماده
کند.
فرهاد نیکوخصال در گفتوگو با ایسنا درباره
 ۲۴ایراد وارده از ســوی  AFCبه ورزشــگاه

آزادی بــرای برگزاری دیــدار احتمال فینال
لیــگ قهرمانان آســیا اظهار کــرد :ما برای
آمادهســازی ورزشــگاه آزادی برای این دیدار
هیچ جا اعالم نکردیم که پرداخت هزینهها بر
عهده پرسپولیس است .متاسفانه برخی در این
زمینه خبرســازی جعلی انجام دادند و من آن
را تکذیب میکنم .آمادهسازی ورزشگاه آزادی
برای این دیدار تقریبا مبلغ  ۱۵میلیارد هزینه
الزم دارد کــه این هم بایــد از طریق وزارت
ورزش و جوانان پرداخت شــود نه از ســوی
پرسپولیس.
وی مهمترین ایرادات وارده از ســوی AFC
بــه ورزشــگاه آزادی را گیتهــای ورودی

تماشاگران ،سیســتم صوتی ،اتصال سیستم
صوتی به اسکوربرد ،تفکیک جایگاه تماشاگران
و نردهکشی ،بهسازی بیآرتی ،جابهجایی محل
میکسدزون ،پوشیده کردن محل تماشاچیان و
همچنین پوشیده کردن محل تونل ورزشکاران
تا رختکن ،تفکیک محل عکاسان و خبرنگاران،
بحث شــمارهگذاری صندلیهــا ،ردیفها و
زونها را مهمترین ایرادات وارده عنوان کرد و
گفت :در بین ایرادات وارد شده سیستم صوتی
از مهمترین ایراداتی اســت که  AFCتاکید
زیادی بر این مساله دارد.
وی اضافه کرد :من دقیق نمیدانم چه کســی
باید هزینه آمادهســازی ورزشگاه را پرداخت

کند اما به نظر میرسد این هزینه باید از سوی
وزارت ورزش و جوانان پرداخت شود.
نیکوخصال در پایان پیرامون این پرســش که
نماینــده  AFCعنوان کــرده در صورتی که
ایرادات ورزشگاه آزادی برطرف نشود ،احتمال
دارد فینال این دیدار در ورزشگاه آزادی برگزار
نشود نظر شما در این باره چیست؟ گفت :در
این خصوص فدراسیون فوتبال تصمیمگیرنده
اســت .هر تغییری که قرار اســت اعمال شود
فدراســیون فوتبال و کنفدراســیون فوتبال
آســیا تصمیمگیری میکند و ما نیز بر اساس
تصمیماتی که به ما ارجاع میشود ،نظر نهایی
را اعالم خواهیم کرد.
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نگاه

صدا و تصویری که دیگر نیست

قسمت ورودی اورژانس بیمارســتان بهمن در پی درگذشت بهرام شفیع
یکی از شبهای غمگین و تلخ خود را تجربه کرد.
بــه گزارش «ورزش ســه» ،درب ورودی اورژانس بیمارســتان بهمن 17
مهرمــاه  1397یکی دیگر از خاطرات تلــخ را در حافظه خود ثبت کرد؛
شبی که بهرام شفیع گزارشگر و پیشکسوت رسانههای ورزشی کشور چند
قدم آن طرف تر و داخل یکی از اتاقهای اورژانس آخرین نفسهای خود
را کشیده بود.
از دنیا رفتن شــفیع که پس از ســکته قلبی چند سال پیش دوباره جان
گرفته بود و بــرای برنامه قدیمی ورزش و مــردم هم طرحهای جدیدی
در ذهنش داشــت ،نــه برای خودش و نه اطرافیانش قابــل انتظار نبود و
به همین دلیل بهت و تعجب اولین واکنش امیراقبال شــفیع تنها پســر
مرحوم شفیع در مواجهه با اقوامی بود که یکی یکی خود را به بیمارستان
میرساندند؛ برخی از اقوام و دوستان که آرام تر به نظر میرسیدند ،جرات
گفتن تســلیت نداشتند و آنها هم که هراسان ،مضطرب و با گریه خود را
به بیمارســتان رسانده بودند ،منتظر شنیدن این خبر بودند که همه چیز
بیشتر از دروغی مضحک نیست.
ســاعت که به  8شب رســید ،پزشــکان خبر فوت پدر را به امیراقبال و
همســرش داده بودند و آنها باید با این واقعیــت کنار میآمدند که دیگر
پدر و همســری در این دنیا ندارند .آرام آرام اقوام خانواده شــفیع خود را
به بیمارســتان رساندند؛ دیدار دوســتان و اقوام در این لحظات میتواند
مرحمی باشــد بر درد بزرگی که بر دل نشســته و انــگار آنها هم منتظر
بودند تا آغوشــی پیدا کنند و دوباره گریه و زاری را از سر بگیرند تا شاید
کمی آرام شــوند .صحنههایی که با اشــک ،ناله ،فریاد فروخورده و بغضی
درمان ناشــدنی همراه بود و فقط زمان میتواند مرهم آن باشــد .در تمام
این لحظهها اما سکوت و بهت همسر بهرام شفیع که همراه سالیان سالش
را به یکباره از دست رفته میدید ،سنگین تر از تمام صداهای اطراف بود.
غیر از صدای زاری و گریه اگر صدای دیگری شــنیده میشــد ،مربوط به
تماسهایی بود که برای اطالع از خبر مرگ و چرایی آن گرفته میشــد و
در بین اقوام و به خصوص مردهای حاضر در ورودی بیمارستان هم در این
مورد صحبت میشد که مرحوم شفیع فقط کمی کسالت داشته و شنیدن
خبر از دنیا رفتنش برای آنها غیر منتظره بود.
احســان حدادی و حسین توکلی اولین ورزشــکارانی بودند که خود را به
بیمارستان رساندند و اقبال شفیع را به آغوش کشیدند؛ حاال دیگر پس از
گذشــت بیش از یک ساعت انگار همه باور کرده بودند بهرام شفیع از دنیا
رفته و عرض تســلیتها با تن صــدای باالتری به زبان میآمد .اکبر فیض
پیشکســوت کشتی کشــور هم یکی از افرادی بود که بی صدا آمد و رفت
و شــاید هیچ کس هم متوجه بغض او وقتی از مرگ یکی از پیشکسوتان
رســانههای ورزشی صحبت میکرد ،نشــد؛ مردی که به ندرت کسی را با
توجه به جایگاهی که داشت ،آزرد.
رســیدن دوربینهای شبکه خبر و باشــگاه خبرنگاران هم از دست رفتن
بهرام شفیع را رســمیتر کرد تا اقبال شفیع مقابل دوربین آنها از بزرگی
پــدرش بگوید؛ اینکه ایســتاده از دنیا رفت و این همــان چیزی بود که
میخواست.
ساعت که به  10.30شب رسید ،نگهبانان بیمارستان سعی در آرام کردن
شــرایط و بازگرداندن ورودی اوژانس بیمارستان به حالت عادی داشتند و
اقوام نزدیک هم که برای وداع آخر به داخل اورژانس راه داده شده بودند،
یکی یکی محوطه بیمارستان را ترک کردند تا به خانه مرحوم بهرام شفیع
بروند و در آنجا برای چگونگی انجام مراســم خاکسپاری جلسه ای برگزار
کنند.
آخرین صحنه یکی از شــبهای تلخ دیگر بیمارســتان بهمن ،تشکر تنها
فرزند شفیع از اقوام و دوستانی بود که خود را به بیمارستان رسانده بودند
و حاال آنها باید خود را برای وداع همیشگی با پدر که روز پنج شنبه خواهد
بود ،آماده کنند؛ وداعی که البته برای هیچ کس گریزی از آن نخواهد بود.
یادداشت

عادل ،سردار و محبوبیتی که دیگر نیست
هومن جعفری

 -1تالشهای عادل فردوسیپور در برنامه نود برای جا کردن سردار آزمون
در یکم نظرســنجی کامال بیربط و ساختگی ،چقدر تلخ بود .تا بازیهای
جام ملتیهای آســیا زمان مانده و اصال معلوم نیست که این بازیکنانی که
عادل در نظرســنجی قرار داد ،در فهرســت نهایی کی روش باشند یا نه.
مشخص نیست کدامشان تا آن موقع مصدوم شوند یا کدامشان تا آنموقع
افت نکنند! مشــخص نیست تیم ملی در جام ملتهای آسیا چه وضعیتی
داشته باشد.
تنها چیزی که مشــخص اســت ،تالش عادل برای جا کردن اسم سردار
آزمون در یک نظرســنجی است! چرا؟ چه وقت سوال کردن از مردم برای
این اســت که از کدام بازیکن انتظار گل دارند؟ بقیه آدمهایی که در این
فهرســت نبودند چه؟ آنها باید چه حسی داشته باشند وقتی میبینند که
عادل فردوسی پور اسم  6نفر را از چندماه مانده به این مسابقات برجسته
میکند به عنوان تنها امیدهای گلزنی مردم در این مســابقات؟ چه وقت
چنین نظرســنجی ای بود وقتی نوبت و اهمیت با لیگ و پرسپولیس بود
نه با تیم ملی؟
 -2ســردار آزمون این روزها در فوتبال ایران چهره محبوبی نیست .همین
نظرســنجی اشــتباهی عادل کمک کرد تا آزمون بیش از همیشه متوجه
این واقعیت شــود که میزان محبوبیتش به شدت افت کرده .حاشیههای
پایان ناپذیر سردار در این دوسال اخیر و سخنان نسنجیده اش بعد از جام
جهانــی در مورد زدن از تعطیالت و رفتن به جــام جهانی و برخوردهای
احساسی اش نشان داده که به آن بلوغ و پختگی الزم نرسیده .او به گونه
ای رفتار میکند که انگار نه ســردار آزمون بازی کرده در اروپا ،که مهدی
قائدی تازه به استقالل آمده است!
در کیفیت فنی این بازیکن تردیدی وجود ندارد اما بحث بر ســر چیزهای
دیگری اســت .اینکه چرا سردار باید چندبار از تیم ملی خداحافظی کند،
چندبار به تیم ملی دعوت شــود و به دعوتها وقعی ننهد و بعد هم دوباره
توسط جناب عادل به صورت نظرسنجی وار به تیم ملی حقنه شود؟ آنهم
وقتی خود کارلوس کی روش به شدت دنبال بازگرداندن او هست؟
 -3ســردار آزمون دو سه سال قبل در نظرسنجی دیگری در همین برنامه
نود از مردم باالتریــن رای اعتماد را گرفت .در اوج بود و در لیگ اروپایی
به بایرن مونیخ گل زده بود و مردم عاشــقش بودند .در این دو ســال چه
اتفاقی افتاد؟ در روسیه ماند.
اســببازیاش بیشتر از همیشه شــد .رفت توی دعوا با فدراسیون اسب
ســواری که چرا دوپینگ اســب من را اعالم کرده اید! بیش از آنکه با گل
زدنهایش دیده شــود با اسبش و بهاره افشاری دیده میشد .آمار گلزنی
اش به پایین ترین حد ممکن رســید .در جام جهانی شیوه بازی کردنش
پسند مردم نشد اما از حق نگذریم که دلیل دیده نشدنش در جام جهانی
این بود که وظایف دفاعی داشــت و مثل سایه به بازیکنانی چسبیده بود
که برای ما خطرناک بودند.
در جام جهانی در فاز تهاجمی بسیار بد بود که شاید دلیلش دوندگی باال
و خستگی اش بود اما هیچ کدام اینها به اندازه آن صحبتش خرابش نکرد.
اینکه ما از تعطیالتمان زده ایم و به جام جهانی آمده ایم!
کنار کشــیدنش از تیم ملی بیشــتر به ضررش تمام شــد و برنگشتنش
بــه تیم ملی وقتــی دعوت شــد ،باز هم بدتــر .حاال وضعــش به گونه
ای شــده که در نظرســنجی اینطــوری رای میآورد .چه کســی را باید
مقصر بدانیم جز خودش؟

