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کمی دیگر، به سال گرد حضور کرونا در جهان و یکه تازی آن خواهیم رسید و در این مدت، سبک زندگی و عادت های زیادی را تغییر داده یا حتی 
حذف کرده ایم. در این میان، ورزش هم تافتۀ جدابافته ای نبوده و دست خوش تغییرات بسیاری در طول این مدت شده؛ از تعطیلی و تعویق مسابقات 
و بازی ها گرفته تا شروعی دوباره، اما جدید. غیبت نسبتاً طوالنی مدت ما هم به همین دلیل بود. ولی با شروع و ازسرگیری دوبارۀ ورزش، باز عزم 
نوشتن و گزارش و مصاحبه را جزم کردیم. در این مدت، اتفاقات ورزشی بسیاری رخ داد که اگر می خواستیم حتی فقط در مورد پرحاشیه ترین یا 
جذاب ترین رویدادها و خبرها بنویسیم، مثنوی هفتاد منی می شد! اما سعی کردیم، مثل همیشه، مطالب روز و جدید را به رشتۀ تحریر درآورده 

و برایتان گزارش کنیم.
در این میان می خواهیم مبحث جدیدی را با شما آغاز کنیم؛ »برندگان و بازندگان کرونا«.

نمی دانیم زمان بسته شدن این مبحث، در کدام شماره خواهدبود، ولی برای اولین بار، آرزوی ننوشتن داریم! )البته فقط در این زمینه( و امیدواریم 
از کرونا و  از برندگان باشیم. در بخش پرطرفدار فوتبال، به تیم های پرسپولیِس یکه تاز لیگ داخلی، میالِن پوست انداخته بعد  همگی جزئی 
منچسترسیتی و حواشی محرومیتش پرداخته ایم. واحد ورزش و شریف، به گزارش عمل کرد درخشان دانشجویان شریف در مسابقات والیبال 
بین دانشگاهی اختصاص داده شده و در بسکتکده، بررسی دور اول مسابقات پلی آف NBA، در فصل قهرمانی لس آنجلس لیکرز، انجام شده است. 
خبر پرجنجال منع ورود خارجی ها به لیگ برتر فوتبال، موضوع اصلی پروندۀ ویژه و اهمیت تمرینات آمادگی جسمانی و بدن سازی، مصاحبۀ 
انجام شده با دکتر »رفیعی«، توسط واحد گیشۀ المپیک است. بخش جذاب و جدید دیگری هم داریم که به نوعی در قالب یک یادداشت، به بررسی 

ارتباط میان سینما و ورزش می پردازد و در شمارۀ بعدی نیز ادامه خواهدداشت.
امیدواریم مطالب سودمندی را در اختیارتان قرار داده باشیم و از خواندن این شماره نیز لذت ببرید. 

مراقب سالمتی خودمان، عزیزان مان و دیگران باشیم؛ یعنی همان »ماسک بزنیم«.

مسیر سرخ
NBA دیوانه
بدن سازی یا آمادگی جسمانی؟
سیتی; آرامش قبل از طوفان یا بعد از طوفان؟
بازگشت تدریجی یک رؤیا
پشت پردة یک قانون تاریخی
فوتبال پشت سیم های خاردار
یک بهمن والیبالی!
ورزش از دریچۀ سینما

می توان دور بود، اما هم چنان نزدیک بود!
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تاریک ترین زمان شب درست قبل از طلوع خورشید 
در  همه چیز  هم  پایتخت  قرمزهای  برای  است. 
تاریک ترین نقطۀ ممکن شروع می شد؛ از نقطۀ 
صفر. ضعف مدیریت، تغییر مداوم بازیکنان در پایان 
هر فصل و دوری نه ساله از جام چیزی نبود که 
طرفداران پرسپولیس به آن عادت داشته باشند. اما 
طلوع خورشید سرخ ها خیلی دور نبود. روزی که 
مربی  کروات با کت توسی رنگش در فرودگاه مهرآباد 
گفت که می داند به کجا آمده و چه هدفی دارد، 

کورسوی امیدی در دل هواداران سرخ ظاهر شد.
همه چیز برای پرسپولیس برانکو از اول خوب پیش 
نرفت. پرسپولیس فصل را با با لغزش شروع کرد، 
ازدست دادن کاپیتان آخرین تیری بود که بر پیکر 
خستۀ هواداران می شد زد. قلب همه شکسته بود. 
که  بود  آخرین سالحی  امید  ولی  نبود  کاپیتان 
پیاپی  بردهای  دید.  پرسپولیس  این  در  می شد 
قهرمانی  ازدست دادن  کرده بود.  امیدوار  را  همه 
به خاطر گل زدۀ کمتر را هیچ کس برنمی تافت اما 
یک صدهزار نفر، یک صدا، تیم محبوب خودشان را 
تشویق کردند. تیمی که زمین خورد ولی بلند شد، 
لغزید ولی تالش کرد. تیمی که می شد دوستش 

داشت. البه الی تلخی این قهرمان نشدن، روزنه های 
یک طلوع جدید دیده می شد. طلوعی که شاید 
یک دهه بر آسمان ایران بدرخشد. بله! حاال دیگر 
همه منتظر قهرمانی دوبارۀ  قرمزترین تیم ایران، 

پرسپولیس تهران بودند.
 

در روزهایی که به دلیل 
شیوع کرونا هواداران از حضور 
در ورزشگاه ها محروم بودند، 

پرسپولیس بدون ترمز و فقط با 
پدال گاز به مسیر خودش ادامه 

داد.

شلیک اول: استارت!
و  بی نقص تر  آن ها  شد،  شروع  که  جدید  فصل 
بی رحم تر از همیشه بودند. بازیکنان باکیفیت جذب 
شده بودند و شاکلۀ اصلی تیم حفظ شده بود. بیرانوند 
در دروازه، سیدجالل در خط دفاع، هافبک های 
خالق و مؤثر در کمربند میانی، طارمی زهردار در 
خط آتش و مهم تر از همه، برانکوی آرام و باوقار 

حسین سیار
مهندسی شیمی 97

مروری بر عملکرد درخشان پرسپولیس در فصول اخیر

در کنار زمین. همه چیز مهیا بود. پرسپولیس دیگر 
از  توقف  بدون  آن ها  نداشت.  قهرمانی  راهی جز 
هر ایستگاه عبور کردند و سرانجام، انتظار نه سالۀ 
هواداران پرسپولیس پایان یافت ولی این پایان کار 

نبود؛ خورشید فوتبال ایران تازه طلوع کرده بود.

شلیک دوم: فصل جدید، مشکالت جدید!
همیشه بازیکنان تیم قهرمان، با پیشنهادهای خوبی 
از تیم های خارجی روبه رو می شوند. پرسپولیس 
هم از این قاعده مستثنی نبود. ماجرای طارمی و 
رضائیان، بحث جدایی بازیکنان و مشکالت مالی، 
هواداران را خشمگین کرده بود. با شروع فصل اما 
برانکوی حاال مورد اعتماد، اسبش را برای قهرمانی 
دوم زین کرده بود. مشکالت بودند، اما برانکو هم بود. 
هماهنگی و انسجام روز به روز افزایش یافت. طارمی 
و رضائیان هم برگشتند. باز هم همه چیز مهیا بود؛ 
باز هم بهانه ای نبود. کم کم تشویق ایسلندی پس از 
پیروزی به تصویری تکراری اما جذاب مبدل شد. 
در پایان فصل، یک چیز دیگر هم به ایسلندی ها 

اضافه شد: جام دوم!

مسیر  سرخ



 شلیک سوم: پنجره های بسته!
قهرمان شدن سخت، قهرمان ماندن سخت تر! پس 
پنجره های  بسته شدن  خبر  دوم،  فصل  پایان  از 
نقل وانتقاالتی، هواداران را نگران کرد. از طرفی شمار 
زیادی از بازیکنان کلیدی به بهانه ها و دالیل مختلف 
تیم را ترک کردند. مشکالت مالی و حقوقی هم 
کار را به تجمع و اعتصاب در تمرین کشاند. حاال 
پرسپولیس تنهاتر از همیشه بود. در هر بازی یازده 
بازیکن ثابت به زمین می رفتند و با یک نتیجۀ ثابت 

خارج می شدند: پیروزی!

هفته ها که گذشت، کار برای پرسپولیس سخت تر 
شد. بازیکنان جوان و کم تجربه، فشردگی بازی ها، 
گریبان  مصدومیت  و  فشار  و  بسته  پنجره های 
پرسپولیس را گرفته بود. آن ها صدرنشینی را پس از 
مدت ها از دست دادند. اما باز هم برانکو ایستاد و تیم 
را هم با خودش سرپا نگه داشت. با اصالت ها به صدر 
برگشتند. هفته های آخر، فاصلۀ امتیازات کم بود و 
چند تیم تا هفته های پایانی شانس قهرمانی داشتند. 

هفتۀ آخر در جم، پرسپولیس باز هم قهرمان شد
تا دست نیافتنی تر از همیشه شود. هواداران سر از پا 
نمی شناختند. هتریک قهرمانی آن ها را راضی تر از 

همیشه کرده بود.
 

شلیک چهارم: پوکر!
ضعف مدیریتی در باشگاه به باالترین حد خود رسید. 
وعده های دروغین و عدم پرداخت مطالبات، برانکو را 
از جمع سرخپوشان جدا کرد. برانکو در حالی تیم را 
ترک کرد که برنامه های فصل بعد خود را به باشگاه 

ارائه داده بود.
بعد از برانکو، کالدرون سّکان هدایت قوی ترین تیم 
ایران را به عهده گرفت. مربی آرژانتینی کار سختی 
را برای تکرار قهرمانی داشت. هفته های آغازین، 
پر نوسان ترین روز های پرسپولیس در سال های اخیر 
بود. تیم هنوز به تفکرات مربی جدید عادت نکرده بود 
و بعضاً نا هماهنگی در بازی های پرسپولیس موج 
می زد. کالدرون اما رفته رفته شرایط را به سود قرمزها 
تغییر داد. پرسپولیس روی نوار برد قرار گرفت و در 

پایان نیم فصل، به صدر بازگشت.

باز هم مشکالت مالی و مدیریتی زهر خودش را 
ریخت و کالدرون هم مانند برانکو از قرمز ها جدا شد. 
حاال نوبت به یحیی گل محمدی رسید تا میراث 
برانکو و کالدرون را حفظ کند. نیم فصل دوم برای 

پرسپولیس رؤیایی ادامه یافت. بردهای متعّدد و 
نزدیک شدن به قهرمانی!

در روزهایی که به دلیل شیوع کرونا هواداران از 
پرسپولیس  بودند،  محروم  ورزشگاه ها  در  حضور 
بدون ترمز و فقط با پدال گاز به مسیر خودش ادامه 
داد. در پایان فصل، پرسپولیس و جام قهرمانی باز 
هم به قرار همیشگی خود رسیدند. این بار زود تر و 

مقتدرانه تر از همیشه!
حاال با شروع فصل جدید، قهرمان نشدن آن ها هدفی 
است برای سایر تیم ها. این چهار فصل به رؤیایی ترین 
پرسپولیس  برای  دراماتیک ترین شکل ممکن  و 
سپری شد و خاطراتی را برای هوادارانش رقم زد 
که هیچ گاه از ذهن آن ها پاک نمی شود. فارغ از هر 
بحثی، این تیم، این تالش و این استمرار قهرمانی، 
شایستۀ  احترام است. حال باید دید قرمزها فصل 
آینده نیز به ماجراجویی خود در این مسیر سرخ 
ادامه می دهند یا باألخره نوار قهرمانی های این تیم 

پس از چهار سال قطع می شود.
بی شک با وجود تمام مشکالت مالی و قانون عدم 
جذب بازیکن خارجی، نه تنها قهرمانی لیگ برتر بلکه 
قهرمانی آسیا و حضور در جام باشگاه های جهان، 
انتظار چهل میلیون هوادار سرخ برای فصل جدید 
است که زمان گسترش امپراطوری ارتش سرخ آسیا 

را نزدیک تر از همیشه می بینند.
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در پایان فصل، پرسپولیس 
و جام قهرمانی باز هم به قرار 
همیشگی خود رسیدند. این بار 
زود تر و مقتدرانه تر از همیشه!



نگاهی به بازی های دور اول پلی آف

تنها چیزی که ثابت بود، هیوالی لبران 
جیمز بود که در پلی آف بیدار می شود.

کده
سکت

ب

 امسال لیگ، همه چیز به خود دید. از گیم وینِر 
پسر ۲۱سالۀ اروپایی تا لغو بازی ها به خاطر مسائل 
نژادپرستی؛ از حذف بهترین تیم حباب تا بازی های 
دیوانه وار لیالرد. تنها چیزی که ثابت بود، هیوالی 
می شود.  بیدار  پلی  آف  در  که  بود  جیمز  لبران 
و  حباب  در  حضور  به خاطر  بازی ها  در  هیجان 
نبود تماشاگر آن قدر باال نبود ولی کیفیت بازی ها 
مخصوصاً کیفیت بازیکن های کم تجربه، بهتر بود تا 
جایی که مایکل پورتر جونیور که سال اولی است، 

میانگین ۲۶ امتیاز و ۹ اسیست را آورد.
در بازی های رده بندی که ۲۲ تیم برای رسیدن 

به پلی آف )مسابقات حذفی 
در آخر فصل( تالش کردند، 
سانز،  فینیکس  داستان 
که  سانز  بود.  جذاب ترین 
نگذرانده بود  را  خوبی  فصل 
و با ۲۶ برد و ۳۹ باخت به 
این مرحله رسیده بود، نشان 
داد که اگر بخواهد، می تواند. 
دوین بوکر که قبالً هم نشان 
داده بود بازیکن پتانسیل داری 
است، به یاد کوبی فقید، در 
تمام ۸  و  بازی درخشید   ۸

بازی را بردند. جذاب ترین صحنۀ این ۸ بازی هم 
گیم وینِر )شوتی که باعث برنده شدن تیم می شود( 
بوکر روی دست لِنرد و جرج بود که منظره ای تمام 

از کوبی و شوت های فید او بود.
با وجود تمام این تالش ها، به خاطر ریزآمار بدتر 
نتوانستند حتی به بازی برای ردۀ ۸ برسند و لیگ 
را در رتبۀ ۱۰ تمام کردند. اما بوکر نشان داد که 
در آینده و با هم تیمی های بهتر می تواند روزهای 

بهتری را ببیند.

بازیکن بعدی که عالی بازی کرد، تی.جی. وارن، 
ایندیانا فصل  بود. امسال  ایندیانا پیسرز  بازیکن 
خوبی را سپری کرد و با وجود مصدومیت اولودیپو 
حباب  از  قبل  تا  را  کنفرانس   ۵ رتبۀ  توانست 
به دست آوَرد و با درخشش وارن در حباب، به رتبۀ 

۴ رسید. وارن از آمار ۱۹ امتیاز، ۱.۴ اسیست و ۴ 
ریباند با ۵۲ درصد دقت شوت، به آمار ۳۵ امتیاز، 
۲.۶ اسیست و ۶.۶ ریباند با دقت شوت ۶۰ درصد 
در حباب رسید و پاداشش را با رسیدن به تیم اول 

حباب گرفت.
دیمین لیالرد و دیگر هیچ. دیم هر موقع که تیم 
نیاز داشت به کمک تیم آمد و وقتی توسط بورلی 
و جرج در اینستاگرام تحقیر شد، با دو بازی ۵۱ و 
۶۱ امتیازی، جواب آن ها را داد. وقتی برای رتبۀ ۸ 
نیاز شد مقابل گریزلیز بازی کنند با ۳۱ امتیاز بازی 
را برد. در بازی اول مقابل لیکرز نشان داد که اصاًل 

دست وپابسته نیست و با ۳۴ امتیاز بازی را درآورد. 
قبل از شروع پلی آف هم با جایزۀ بهترین بازیکن 

حباب از او تقدیر شد.
البته ناگفته نماند که لیکرز ۴ بازی بعدی را برد و 
به دور بعدی رفت. تورنتو رپترز، قهرمان سال پیش 
که امسال ستارۀ خود را از دست داد، با بازی تیمی، 
دفاع قوی و رهبری کایل الوری توانست به رتبۀ ۲ 

کنفرانس برسد و در سری اول هم راحت، نتسی را 
جارو کند )بردن ۴-۰ تیم مقابل( که تالش زیادی 
نکرد و شکست را پذیرفت. نیک نرس مربی رپترز و 
بهترین مربی سال هم توانایی خودش را نشان داد 
و ثابت کرد هنوز می توان بدون سوپرتیم و فقط 
با بسکتبال بازی کردن، یک تیم را به مراحل باال 
رساند. میامی هم در سمت دیگر کنفرانس شرق با 
همین شرایط توانست پیسرز را جارو کند. نیمکت 

میامی هم بازیکنان باکیفیت و آینده داری دارد که 
نشان دادند می توانند آیندۀ تیم را تضمین کنند .

شاید سری بعدی بازی ها که تقابل فیالدلفیا و 
بوستون بود، جذاب نبود اما پیامدهای این سری 
شاید حتی  انجامید  فیالدلفیا  به جاروشدن  که 
فیالدلفیا  پلی آف،  از  قبل  دهد.  تغییر  را  لیگ 
وضعیت بدی نداشت. رتبۀ ۶ کنفرانس را داشت 
و تیمی آماده بود. درست قبل از شروع پلی آف، بن 
سیمنز، گارد استرالیایی تیم که رکن اساسی تیم 
هم بود، به خاطر مصدومیت کنار رفت. البته جذب 
ال هورفورد در این فصل و هریس در فصل قبل، 
که  می کرد  زنده  را  امید  این 
تیم بتواند هم چنان رقابت کند 
ولی باز هم، نبوِد مربی خوب و 
فوق العاده،  بوستوِن  هم چنین 
دست جوئل امبید را از رسیدن 
حتی به نیمه نهایی کوتاه کرد. 
اتفاق مهمی که افتاد، این بود 
که process فیالدلفیا کاماًل 
را  مربی  بالفاصله  شد.  نابود 
بعد هم  اخراج کردند و فصل 
زیادی  بازیکن های  مطمعناً 
تیم  آیندۀ  می شوند.  جابه جا 

اصالً معلوم نیست و باید منتظر ماند و دید که این 
تیم به کجا خواهدرسید.

در بازی صدرنشین شرق با مجیک هم تنها اتفاق 
خاص، تعویق بازی ها بود. در بامداد جمعه که همه 
منتظر بازی میلواکی و مجیک و تمام شدن سری 
بودند، ناگهان خبر آمد که بازیکنان میلواکی بازی 
نمی کنند. بازیکنان مجیک هم بعد از گرم کردن، 

علی احمدی
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آینده سالم

تا این بازی به تنها بازی پلی آف تبدیل 
شود که دو بازیکن رقیب، هم زمان 

بیشتر از ۵۰ امتیاز می آورند.
Process failure
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به رختکن برگشتند و به این حرکت پیوستند. 
به خاطر مسائل نژادپرستی و هم چنین نزدیک بودن 
لیگ به این مسائل، بازیکنان دست به اعتراض 
زدند و ترجیح دادند با بازی نکردن، اعتراض خود را 
برسانند. لیگ هم به این حرکت احترام گذاشت و 
دو روز بازی ها را به تعویق انداخت. نکتۀ بعدِی این 
سری، بردن بازی اول توسط مجیک بود که همه را 
به این فکر فرو برد که شاید سری زود تمام نشود. 
ولی یانییس در ۴ بازی بعد کار را تمام کرد و به 

دور بعدی رفتند.

دادند  نشان  تیم  دو  کلیپرز،  و  داالس  تقابل  در 
که سری جذابی در پیش داریم. کلیپرز به عنوان 
مدعی قهرمانی به این سری رسید ولی جرج قبل 
از پلی آف خیلی موجی نشان داد و این، طرفداران 
را نگران کرد. بازی اول ۴۲ امتیاز دانچیچ در مقابل 
۵۶ امتیاز لِنرد و جرج کافی نبود و با اختالف ۸ 
امتیازی بازی را واگذار کردند. البته ناگفته نماند 
که پورزینگس، بازیکن دوم داالس با یک داوری 
بحث برانگیز اخراج شد و همین، کار را برای آن ها 
خیلی سخت کرد. بازی بعد، پورزینگس به کمک 
هم قاره ای خود آمد و با ۲۳ امتیاز و هم چنین ۴ 
از ۱۷ پرتاب موفق، پال جرج توانستند بازی دوم 
را بگیرند. بازی سوم هم داالس مشکالت زیادی 
داشت. لوکا با این که در آخر تریپل دابل کرد ولی 
زمان زیادی از بازی بیرون بود و همین به تیم 

خیلی ضربه زد و در آخر هم مغلوِب لِنرد شد.
بازی بعدی هم خیلی بد شروع شد. پورزینگس 
به خاطر مصدومیت نتوانست بازی کند و این یعنی 
فقط لوکا می ماند. تا آخر نیمۀ  اول، کلیپرز توانست 
جلو باشد ولی بعد از شروع نیمۀ دوم، لوکا کار 
خودش را کرد و تیم را جلو انداخت. بازی در نهایت 
مساوی شد و بازی به وقت اضافه کشید. در دقیقۀ 
آخر، مارکوس موریس یک سه امتیازی زد و بازی با 
یک اختالف به نفع کلیپرز شد با ۹.۶ ثانیه زمان. در 
این شرایط همه می دانستند که شوت آخر را لوکا 
خواهدزد ولی لوکا کنار زمین در آرام ترین شرایط 
خود بود که نشان از تجربۀ به شدت باالی این پسر 
خوب،  پیک  یک  با  لوکا  روی توپ آمدن  می داد. 
توانست از لِنرد جدا شود و مقابل رجی جکسن 
قرار گیرد و با یک سه امتیازی استپ بک )پرش به 
عقب( به سبک خودش در لحظۀ آخر، بازی را با دو 
امتیاز ببرد. در دو بازی بعدی لوکا نتوانست کاری از 

پیش ببرد. در بازی ۵ مقابل جرج که یک دفعه به 
بازیکنی که همه انتظار دارند تبدیل شد و بهترین 
برد کلیپرز در تاریخ پلی آف را رقم زد و در بازی 
۶ مقابل جنگ روانی موریس و کواِی همیشه آماده 

تسلیم شد.

تقابل این دو تیم دوست داشتنی در راند اول به نظر 
من یکی از بدترین اتفاقات ممکن بود، چون هر دو 
تیم توانایی شکست تیم های قوی را هم داشتند. 
قائل  یوتا  برای  زیادی  شانس  طرفداران،  بیشتر 
نبودند و حس می کردند در نهایت ۶ بازی، نسخۀ 

جز پیچیده شود. ولی بازی اول نشان داد که با 
جذاب ترین سرِی بازی ها روبه رو هستیم. داناوان 
میچل ۵۷ امتیاز آورد در مقابل ۳۶ امتیاز ماری، 
فایده ای نداشت و فقط توانست بازی را به وقت 
اضافه بکشد. جردن کالرکسن هم از روی نیمکت 
۱۸ امتیاز آورد. بازی دوم ولی جز برگشت و با یک 
بازی خوب، امتیازآوری همۀ بازیکن ها، هم چنین 
دقت ۱۰ از ۱۴ میچل و ۲۶ امتیاز کالرکسن از 
بازی سوم،  کند.  برابر  را  توانست سری  نیمکت 
شاهد رقابت دو تیم بودیم، نه فقط چند بازیکن 
خاص. تمام ۱۳ بازیکن هر دو تیم، امتیاز آوردند که 
فوق العاده است. در نهایت جز به خاطر دقت شوت 
بهتر و دفاع منسجم تر توانست با اختالف ۳۷ امتیاز 
برندۀ میدان شود. خاص ترین بازِی سری، بازی 
چهارم بود. در این بازی شاهد نبرد ماری و میچل 
بودیم. هر دو بازیکن در بهترین شرایط خود بودند. 
ماری ۹ از ۱۵تا سه امتیازی زد و ۵۰ امتیاز آورد. 
میچل هم ۵۱ امتیاز آورد تا این بازی به تنها بازی 
پلی آف تبدیل شود که دو بازیکن رقیب، هم زمان 

بیشتر از ۵۰ امتیاز می آورند.

سطح هیجان بازی عالی بود و دو بازیکن تا آخر 
بازی، تیم های خود را در بازی نگه داشتند. مایک 
کانلی هم عملکرد خوبی داشت و توانست با ۴ 
سه امتیازی به تیم کمک کند. سه امتیازی ماری 
در لحظۀ آخر هم کمکی به تیم نکرد و در آخر با 
۲ امتیاز دنور این بازی را هم واگذار کرد تا نتیجه 
یوتا جر  به نفع  تمام پیش بینی ها ۱-۳  برخالف 
شود. دو بازی بعدی فقط اسم جمال ماری بود 
که شنیده می شد؛ در این دو بازی هرکاری توانست 
کرد تا دنور به سری برگردد و در نهایت ۳-۳ سری 
مساوی شد. البته در این ۶ بازی جوکر و گوبر 
هم عملکردهای خوبی داشتند ولی چون مقابل 
هم بازی می کردند، توانستند دفاع های خوبی به 
نمایش بگذارند و امتیازهای یک دیگر را محدود 
کنند. در بازی آخر، درصد شوت ها فاجعه بود؛ 
حدوداً ۳۸ درصد برای هر تیم. جوکیچ ولی با ۳۰ 
امتیاز و درصد شوت ۵۰ درصد باعث شد دنور 
بازی را با دو امتیاز برنده شود. ۹ ترن اُور و ۹ از 
۲۲ اقدام میچل هم نشان داد که دفاع کردن او 

آن چنان هم سخت نیست.

Mickey Dame

در این شرایط همه می دانستند که 
شوت آخر را لوکا خواهدزد ولی لوکا 
کنار زمین در آرام ترین شرایط خود بود.

فینیکس درخشان

دیمین لیالرد وقتی توسط بورلی 
و جرج در اینستاگرام تحقیر شد، با دو 

بازی ۵۱ و ۶۱ امتیازی، جواب آن ها را 
داد.
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بدن سازی یا آمادگی جسمانی؟
مصاحبه با آقای »محمدمهدی رفیعی«، دارای مدرک دکترای فیزیولوژی ورزشی

لطفاً خودتان را معرفی کنید.
بنده محمدمهدی رفیعی هستم، دکتری 
فیزیولوژی ورزشی و از سال ۱۳۹۴ مربی بدن ساز 
بوده ام،  آسیایی  مسابقات  در  بیسبال  ملی  تیم 
هم چنین هم زمان در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ به مدت 
۲ سال، به عنوان مربی بدن ساز تیم ملی فوتبال 
۵نفرۀ نابینایان در مسابقات جهانی و بین المللی 
حضور داشتم، در سال گذشته نیز در مقطعی، 

مربی بدن ساز تیم ملی هندبال نوجوانان بودم.

در  آمادگی  روی  بدن سازی  تأثیر  از 
رشته های مختلف بگویید.

یکی از مشکالتی که ورزش کشور ما را نسبت به 
عدم  می دهد،  نشان  دیگر، ضعیف تر  کشورهای 
توجه به اهمیت آمادگی جسمانی در رشته های 
مختلف ورزشی به خصوص بدن سازی مناسب و 
علمی در رده های سنی پایه می باشد. وقتی شما 
در مورد بحث بدن سازی صحبت می کنید، افکار 
خیلی از مربیان و ورزشکاران به سمت ورزشکاران 
درصورتی که  می کند؛  پیدا  سوق  اندام  پرورش 
منظور از مربی بدن سازِ یک رشتۀ ورزشی، مربی 
تمامی  از  باید  که  می باشد  جسمانی  آمادگی 
فاکتورهای آمادگی جسمانی و مورد نیاز آن رشتۀ 
ورزشی، اطالعات کافی داشته باشد. اگر بخواهیم از 
تأثیرات بدن سازی در رشته های مختلف صحبت 
بنده،  به نظر  برسیم که  نکته  این  به  باید  کنیم 
بدن سازی مناسب برای هر رشتۀ ورزشی، یکی 
از عوامل رسیدن به موفقیت برای هر ورزشکار 
آمادگی  فاکتورهای  ورزشکار،  که  چرا  می باشد، 
جسمانی خود را از قبیل: استقامت قلبی تنفسی، 
از  می تواند  توان،  و  قدرت  عضالنی،  استقامت 

تمرین های بدن سازی کسب کند.

کدام رشته ها، بیش تر به بدن سازی نیاز 
دارند؟ چرا؟

این سؤال به نظر بنده نباید چرا داشته باشد، زیرا 
در دنیای امروزِ ورزشی و حتی سالمت، بدن سازی 
یکی از ارکان زندگی سالم می باشد، زیرا که روند 
پیری با کاهش سنتز پروتئین های عضالنی شروع 
می شود، اما باید به بعضی مسائل در این سنین در 
بحث بدن سازی نگاه ویژه ای داشت. به نظر بنده، 
تمام رشته های ورزشی باید تمرین های آمادگی 
بهترین  به  تا  بدهند  انجام  را  خاصی  جسمانی 

عملکرد در مسابقات و تمرین ها برسند.

با توجه به سابقۀ شما در کارکردن با 
عدم  علت  به نظرتان  دوومیدانی کاران، 
المپیک  در  دوومیدانی  رشتۀ  در  ما  توفیق 

چیست؟ 
دانشجویی  آخرین سال  تا  از سال ۱۳۷۷  بنده 
دکتری که در المپیاد دانشگاهی به عنوان ورزشکار 
دوومیدانی در تیم دانشگاه تهران حضور داشتم و 
هم چنین هم اکنون که به عنوان مسئول انجمن 
دوومیدانی آموزش وپرورش استان مرکزی فعالیت 
دارم، در جواب سؤال شما باید بگویم که ژنتیک در 
دنیای ورزش امروز حرف اول را می زند، نمی گویم 
ما ایرانی ها ژنتیک بدی داریم، اتفاقاً یکی از ژن های 
خوب دنیا را دارا هستیم، اما کشورهای آفریقایی 
و آمریکایی در مقایسه با کشور ما از امکانات و 
برخوردار  مناسب تری  تمرینی  سخت افزارهای 
هستند، از این رو باید بگویم دوومیدانی، ورزش 
لحظه هاست و برای رسیدن به موفقیت در المپیک 
و مسابقات جهانی، برنامه ریزی خیلی دقیقی نیاز 

است.
 

اهمیت استراحت و فرجه های ورزشی 
چه میزان است؟

بدانند  باید  عزیز  مربیان  و  ورزشکاران  تمامی 
چندین عامل در کنار هم می توانند در موفقیت 
یک ورزشکار دخیل باشند؛ عواملی از قبیل تمرین 
مناسب، استراحت و خواب کافی، تغذیه و غیره. 
از مهم ترین عوامل است که  خواب شبانه یکی 
بی اهمیت  ورزشکاران،  از  خیلی  دید  از  امروزه 
جلوه داده می شود و می تواند تأثیر به سزایی در 
ریکاوری بدن و آماده تربودن بدن در تمرین روز 
بعد داشته باشد. وقتی ورزشکار، فعالیت ورزشی 
او  اتفاقاتی فیزیولوژیکی در بدن  انجام می دهد، 
روی  می دهد که اگر ورزشکار مقدار خواب کافی 
داشته باشد، می تواند از حداکثر ترشح هورمون رشد 

که در موقع خواب عمیق و در ساعت ۲-۳ صبح 
می باشد، استفاده کند و هم چنین بافت های ریز 
آسیب دیده در تمرین، بدون این که خود ورزشکار 
در آن دخیل باشد، ترمیم شود. پس  پیشنهاد 
می کنم به ورزشکاران حرفه ای که ساعت ۱۱ هر 
از عملکرد  بتوانند  تا  بروند  به رخت خواب  شب 

بهتری در وعدۀ تمرینی بعد بهره مند شوند.

و  فردی  ورزش های  بدن سازِی  تفاوت 
گروهی، در چیست؟

بدن سازِی هر رشتۀ ورزشی، چه انفرادی و چه 
تیمی، نیاز به برنامه ریزی، طراحی دقیق، شناخت 
کافی از تمرینات و فاکتورهای آمادگی جسمانی 
دارد، اما از نظر ساختاری و عملکردی، تمرینات 
بدن سازی بیشتر بر اساس تفاوت های فردِی نوع 

رشته، به طور مستقل طراحی می شود.

فقدان مطالعه و تحصیالت آکادمیک در 
ورزش، چه تأثیراتی دارد؟

امروزه نقش آموزش در رشته های ورزشی مختلف 
خیلی پررنگ تر از قبل شده چرا که با باال رفتن 
سطح علمی مربیان در زمینۀ تربیت بدنی، می توان 
کمک شایانی به پیشرفت تیم های ورزشی پایه، 
ملی  تیم های  نهایت  در  و  دانشگاه ها  مدارس، 
داشتن  آکادمیک،  تحصیالت  کنار  در  رساند. 
تجربه در کارهای مربی گری به عنوان کارورزی و 
حضور در کالس های هم سان سازی و کارگاه هایی 
تأثیر  که فدراسیون ها برگزار می کنند، می تواند 

به سزایی در پیشرفت جامعۀ ورزشی داشته باشد.

دارید،  مّدنظر  نکته ای  اگر  پایان،  در 
بفرمائید.

بنده، تمام رشته های  به نظر  این که  حرف آخر 
اطالعات  با  مربی  یک  به  مبرمی  نیاز  ورزشی، 
کافی در مورد رشتۀ دوومیدانی و کار با وزنه دارند. 
بنابراین  در رشتۀ موردنظر، باید یک  مربی بدن ساز 
در کنار تیم باشد؛ که یک  فیزیولوژیست ورزشی 
به  شایان ذکری  کمک  زمینه،  این  در  می تواند 

سرمربی های خوب کشورمان داشته باشد.

خواب شبانه، یکی از مهم ترین 
عوامل است که امروزه از دید خیلی 
از ورزشکاران، بی اهمیت جلوه داده 

می شود و می تواند تأثیر به سزایی در 
ریکاوری بدن و آماده تربودن بدن در 

تمرین روز بعد داشته باشد.



زها
 مر

وی
ن س

آ

...»فکر می کنم در CAS هیچ چیز مطابق استاندارد 
نیست.«

... »اگر متخلف نیستند چرا جریمۀ مالی شدند و اگر 
اشتباه کرده اند، چرا حکم محرومیت آن ها لغو شده؟«

فوتبال  دنیای  برای  خوبی  خبر  نمی کنم  »فکر   ...
بوده باشد...!«

... »آن ها به خاطر آن چه در زمین و خارج از آن نمایش 
می دهند، سزاوار این موفقیت هستند.«

واکنش برخی از مربیان و اعضای جامعۀ فوتبال را در 
مورد خبر رفع محرومیت منچسترسیتی 
از حضور در دو فصل آتی مسابقات لیگ 
قهرمانان اروپا توسط دادگاه عالی ورزش 
خواندیم. اما دلیل این محرومیت چه بود 

و آیا بخشش آن، عادالنه بود؟
فوتبال منچسترسیتی مرتکب  باشگاه 
و  مجوز  صدور  آیین نامۀ  جدی  نقض 
شورای  شده است.  یوفا  مالی  پخش 
باشگاه  که  دریافت  دادرسی هم چنین 
تحقیقاِت  در جریان  مقررات،  نقض  با 
این پرونده، همکاری نکرده است. اسناد 
مالک  که  می دهد  نشان  مدارک  و 

از  نهیان«  آل  زاید  بن  سیتیزن ها، »شیخ منصور 

خانوادۀ حاکم ابوظبی، از بودجه هایی خارج از باشگاه 
ایمیل های  از  یکی  می کند.  استفاده  تیمش  برای 
از  میلیون پوند   ۸ تنها  که  می دهد  نشان  فاش شده 
قرارداد اسپانسری سیتی با شرکت اتحاد از سوی این 
ارگان تأمین شده و باقی این ارقام از دیگر شرکت های 

تحت هدایت شیخ منصور به باشگاه تزریق می شود. 
طبق این مستندات اتحادیۀ فوتبال اروپا در تاریخ ۱۴ 
باشگاه  کرد  اعالم  رسمی  به طور  بهمن(   ۲۵( فوریه 
منچسترسیتی به دلیل نقض قوانین بازی جوان مردانۀ 
مالی یوفا و به اتهام سندسازی و اعالم غیرواقعی رقم 
درآمدهایش برای توجیه خریدهای نجومی خود بین 
سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، به مدت دو سال از حضور 
در مسابقات اروپایی محروم است. یوفا هم چنین این 
باشگاه انگلیسی را ۳۰ میلیون یورو جریمۀ نقدی کرد. 

اما پس از تقاضای فرجام خواهی توسط باشگاه، این 
مورد  مجدداً  ورزش  عالی  دادگاه  در  محکومیت ها 
بررسی قرار گرفت و در نهایت حکم یوفا ابطال شد و 
منچسترسیتی تنها به ۱۰ میلیون یورو جریمۀ نقدی 
محکوم شد و محرومیت آن ها از حضور در مسابقات 

اروپایی لغو گردید.

:CAS بیانیة یوفا در مورد رأی
»یوفا مطلع شده که پنل داوران CAS به این نتیجه 
رسیده اند که شواهد و مدارک برای تصمیم گیری قبلی 
دربارۀ این پرونده کافی نبوده و برخی از تخّطی ها به 
دلیل گذشتن ۵سال از آن ها، طبق قوانین 
یوفا قابل بررسی نبوده اند. قوانین فیرپلی 
مالی در سال های گذشته، نقش مهمی در 
محافظت از باشگاه ها و کمک به پایداری و 
ثبات مالی آن ها داشته و یوفا هم چنان به 

پایبندی به این قوانین ادامه خواهدداد.«

چرا این محرومیت بخشیده شد؟
با توجه به دالیل مکتوبی که  CAS ارائه 
کرده است، می توان گفت دلیل اصلی لغو 
نیست!  مشخص  هنوز  محرومیت  این 
که  کرده است  اعالم   CAS حال  این  با 
بیشتر تخلفات ذکرشده یا ثابت نشده اند و یا در یک 

شروین دخت ارشد
 مهندسی صنایع 9۵ خوارزمی

از طوفان یا بعد از طوفان؟ سیتی؛ آرامش قبل 
چرا محرومیت باشگاه منچسترسیتی بخشیده شد؟

»اگر متخلف نیستند چرا جریمة 
مالی شدند و اگر اشتباه کرده اند، چرا 

حکم محرومیت آن ها لغو شده؟«
»فکر می کنم در CAS هیچ چیز 

مطابق استاندارد نیست.«

بخشش محرومیت دو سالٔه سیتی از حضور در لیگ قهرمانان



محدودۀ زمانی مشخص و مقرر رخ داده است؛ پس قابل 
پیگرد نمی باشد. این دادگاه فقط اتهام سیتی مبنی بر 
عدم همکاری در تحقیقات را پذیرفته، هرچند کاهش 
جریمه از ۳۰ میلیون یورو به ۱۰ میلیون یورو هم باز 
در نوع خود عجیب است!؛ هم چنین اظهار داشته است 
که ممنوعیت شرکت در مسابقات باشگاهی تحت نظر 
یوفا )لیگ قهرمانان اروپا( مناسب نبوده و فقط آن ها به 
جهت عدم همکاری با تحقیقات کنترل مالی از سوی 
یوفا، که ملزم به همکاری بوده اند، باید جریمۀ نقدی 

شوند. 
دادگاه عالی ورزش با درنظرگرفتن منابع مالی باشگاه، 
انجام شده  تحقیقات  در  باشگاه ها  همکاری  اهمیت 
توسط UEFA و با توجه به عدم رعایت این اصل 
توسط باشگاه منچسترسیتی و جلوگیری از تحقیقات، 

باشگاه  به  قابل توجهی  باید جریمۀ  که  دریافته است 
فوتبال منچسترسیتی اعمال شود و کاهش جریمۀ 
میلیون یورو  یعنی ۱۰  میزان یک سوم  به  یوفا  اولیۀ 

مناسب خواهدبود.

منفعت به دست آمده برای باشگاه:
فوتبال  از  فصل  دو  برای  سیتی  اگر  مالی،  نظر  از 
 ۳۰ اولیۀ  جریمۀ  بر  عالوه  می شد،  محروم  اروپا 
میلیون یورویی، میلیون ها یورو درآمد را به خاطر عدم 
حضور در مسابقات از دست می داد. به صورت تخمینی 
حضور در لیگ قهرمانان اروپا و صعود به مراحل باالتر، 
برای  سودآوری  سال  در  میلیون پوند   ۱۰۰ حدود 
غیبت  بنابراین  دارد،  من سیتی  سطح  در  باشگاهی 
به مدت دو فصل در این رقابت ها به این معنی است 
که احتماالً چیزی حدود ۲۰۰ میلیون پوند به باشگاه 

ضرر وارد می کرد.
این محرومیت قطعاً ابهاماتی را دربارۀ آیندۀ ستارگان 

باشگاه نظیر کوین دیبروینه، سرخیو آگوئرو و رحیم 
استرلینگ و سرمربی این تیم، پپ گواردیوال که تشنۀ 

موفقیت در اروپا هستند، ایجاد می کرد.
اما در نهایت نه تنها تمامی ستارگان ماندنی شدند، بلکه 
مدیران ثروت مند این تیم با خرید ستاره هایی چون 
ناتان آکه، روبن دیاز و فران تورس در نقل وانتقاالت 

تابستانی، خودی نشان دادند تا خود را برای حضور 
قدرت مندتر در فصل جدید لیگ برتر و لیگ قهرمانان 

مهیا کنند.
حال باید منتظر عملکرد این فصل باشگاه بود تا ببینیم 
آیا واقعاً پول و سرمایه، تمام آن چیزی است که یک 

باشگاه برای موفقیت نیاز دارد یا خیر؟
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»فکر نمی کنم خبر خوبی برای 
دنیای فوتبال بوده باشد...!«

»آن ها به خاطر آن چه در زمین و 
خارج از آن نمایش می دهند، سزاوار این 

موفقیت هستند.«

منچسرتسیتی، قهرمان فصل ۲۰۱۹ - ۲۰۱۸ و نائب قهرمان فصل ۲۰۲۰ - ۲۰۱۹ لیگ برتر



آرزوهای  می میرد،  رؤیا  یک  هنگامی که 
انسان های بسیاری نیز همراه آن، دفن می شود. 
دهه  یک  از  کم تر  اندکی  روسونری،  هواداران 
است که هرگاه دل تنگی به آن ها هجوم می آورد، 
بیرون  ذهن  انبار  از  را  خاطرات شان  صندوقچۀ 
آورده، گردوخاکش را می گیرند و آن را می گشایند. 
البته پس از مدتی، از این کار نیز دل زده می شوند 
و به رؤیاپردازی روی می آورند؛ اما مرز میان رؤیا 
بزرگ تر  قرمزومشکی پوشان،  برای  واقعیت،  و 
از آن بوده که رنگ تحقق، بر بازگشت شکوه و 

جالل شان، پاشیده شود.
آغاز فصل ۲۰۲۰ - ۲۰۱۹، با آمار فاجعه بار 
چهار شکست از هفت بازی، برای میالن، خوشایند 
نبود؛ درهای خروجی سن سیرو، خیلی زودتر از 
آنچه تصور می شد، به روی »مارکو جامپائولو«، 
گشوده شد. درحالی که گزینه هایی نظیر »لوچیانو 
اسپالتی« و »آرسن ونگر«، روی میز مدیران آ.ث. 
میالن دیده می شد، در نهایت، »استفانو پیولی«، 
سّکان  کشتی فرسوده و آسیب دیدۀ این تیم را به 
دست گرفت. طرف داران، روی خوشی به پیولی 
نشان ندادند و از همان ابتدا، او را گزینه ای ناکارآمد، 
می دانستند؛ آن ها از نیمکت ناپایدار تیم شان -که 
به کاروان سرا می مانست- ناراضی بودند و سرمربی 
اسبق اینتر را نیز ثأثیرگذار نمی دیدند. استفانو، 
»زالتان  جذب  با  و  بود  خودش  اثبات  پی  در 
به  شخصیت بخشی  نیم فصل،  در  ابراهیموویچ« 
تیم را در دستورِکار قرار دارد. البته نتایج سینوسی 
میالن، ادامه داشت، اما اوضاع آن قدر بحرانی نبود 
که سرمربی، از کار برکنار شود. میالنی ها هم به 
در میانۀ جدول بودن، عادت کرده  و با خود زمزمه 
می کردند: »ما را به سخت جانی خود این گمان 

نبود«.
درحالی که با شکست خانگی ۲ بر ۱ در برابر 
جنوا، میالنی ها به تعطیالت کرونایی رفته بودند، 
در  پرگل  پیروزی  رقابت ها،  دوبارۀ  آغاز  از  پس 
برابر لچه و برتری دوگله در برابر رقیب مستقیم 
کسب سهمیۀ لیگ اروپا )آ. اِس. رم(، روحیه را 
به اردوگاه روسونری، بازگرداند، تساوی عجیب در 
برابر تیم ده نفره و ته جدولی اسپال، نهال امیدشان 
را خشکاند و نشان گر تداوم در تناوب نتیجه گیری 

شاگردان پیولی بود. موردی که نگرانی ها پیرامون 
تیم را تشدید می کرد، برنامۀ سنگین تیم در سه 
هفتۀ پیش رویشان بود؛ جدال با التزیو، یوونتوس 

و ناپولی، در کم تر از نه روز!
این  از  تساوی  گرفتن  به ظاهر،  درحالی که 
آن ها،  می نمود،  میالن، سخت  برای  هم  تیم ها 
در  زده  گل   ۹ با  طالیی شان،  روزهای  یاد  به 
مجموع، ۷ امتیاز دشت کردند. همه چیز به شکلی 
رؤیایی پیش رفت؛ پیروزی ۳-۰ در برابر التزیو 
)تیم دوم جدول(، ۴-۲ در برابر یوونتوس )تیم 

نخست رقابت ها( و تساوی ۲-۲ در برابر ناپولی 
شاگردان  که  گتوزو«  »جنارو  سرمربی گری  )به 
قدیمی اش را به خوبی می شناخت و به تازگی، در 
فینال جام حذفی، با شکست تیم های معتبر ایتالیا، 
قهرمان شده بود(، نتایجی بودند که خوش بین ترین 
تیم،  نمی کرد.  را  آن  فکر  هم  میالن  هوادار 
به اصطالح تازه رو آمده بود و پیولی نیز با شناختن 
ترکیب ثابت خود، یکی پس از دیگری، امتیازات 
را به اندوختۀ تیم پرافتخار ایتالیایی، واریز می کرد. 
 ،)۱-۲( ساسولو   ،)۱-۵( بولونیا   ،)۱-۳( پارما 
سمپدوریا )۴-۱( و کالیاری )۳-۰(، از دم تیغ شان 
گذشتند و با آتالنتای ترسناک فصل گذشته -که 
در دیدار رفت، ۵ بار، توپ را به تور دروازۀ میالن 
چسبانده بود- نیز به تساوی ۱ بر ۱ رسیدند. پس 

از پایان فصل، آن ها با ۶۶ امتیاز، در رتبۀ ششم 
ایستاده بودند و حسرت نشیب هایی را خوردند که 
اگر نبود، می توانستند حتی در کورس قهرمانی 

سری آ باشند.
عالوه بر زالتان، »بنجامین باتن« فوتبال، که 
و  داد  روسونری جریان  در رگ های  تازه  خونی 
تیم  دوم  نیم فصل  موفقیت های  اصلی  شریان 
)علی الخصوص پس از آغاز مجدد رقابت ها( بود، 
بازسازی  پروژۀ  در  کلیدی  نقشی  بازیکن،  چند 
میالن داشتند؛ »هاکان چالهان اوغلو«، هافبک 
مؤثر میالن، یک شمارۀ ۱۰  و  بازی ساز، خالق 
که  به حساب می آید  تیم  در خدمت  تمام عیارِ 
موتور  برای  سوختی  گل هایش،  و  پاس گل ها 
پیش رانش قرمزومشکی پوشان به شمار می رود. 
نیز  سائلماکرز«  »الکسیس  و  ربیچ«  »آنته 
به عنوان بال چپ و راست میالن، تغذیۀ زالتان 
را برعهده دارند؛ البته پیولی، »لوکاس پاکتا« و 
»سامو کاستیخو« را نیز روی نیمکت، به عنوان 
گزینه های جای گزین می بیند. »فرانک کسیه« و 
»اسماعیل بن ناصر«، دو هافبک دفاعی و هافبک 
زمان، جای خود  با گذر  تیم هستند که  وسط 
را در ترکیب، محکم کرده اند. »تئو هرناندز«، با 
مدل موی جدیدش، یک دفاع چپ نسبتاً مطمئن 
برای میالن است، اما در مقابل، با حضور »آندره آ 
کونتی« و »داویده کاالبریا«، سمت راست تیم، 
دست کمی از اتوبان، ندارد و هنوز هم نیاز به ترمیم 
در این منطقه، بسیار حس می گردد. یک ترکیب 
دوتایی از مثلث »الساندرو رومانیولی«، »سیمون 
کیائر« و »متئو گابیا«، قلب خط دفاعی این تیم 
را تشکیل می دهند و »جیان لوئیجی دوناروما« نیز 

هم چنان سنگربان نخست میالن، تلقی می شود.
حال باید منتظر ماند و دید که با حفظ شاکلۀ 
قرض  گرفتن  یا  خرید  و  پیش  فصل  تیم  اصلی 
رئال  از  دیاز«  »براهیم  نظیر  جدید  بازیکنان 
مادرید، »ساندرو تونالی« )پیرلوی جدید فوتبال 
ایتالیا( از برشا و »پیر کالولو« از لیون، این فصل، 
چه مسیری، پیش روی غول قدیمی فوتبال ایتالیا 
یاران  مسیر،  این  انتهای  آیا  خواهدگرفت؛  قرار 
زالتان، بهشت را به نظاره می نشینند یا در آتش 

فراق اسکودتو، می سوزند؟!
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یکه تازی میالن در پساکرونا
بازگشت تدریجی یک رؤیا
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 این
 فصل، چه مسیری،

 پیش روی غول قدیمی فوتبال
 ایتالیا قرار خواهدگرفت؛ آیا

 انتهای این مسیر، یاران زالتان، بهشت
 را به نظاره می نشینند یا در آتش

!فراق اسکودتو، می سوزند؟

عملکرد فوق العادۀ میالن در بازی های پس از قرنطینه



گره  مربیان خارجی  به  دیرباز  از  ما  فوتبال  داستان 
خورده است؛ به مربیانی که فوتبال ما همواره بخش 
قابل توجهی از پیشرفت خودش را مدیون آنان بود. 
پیش از انقالب اسالمی، انگلیسی هایی نظیر »هری 
گوم«، فوتبال را به جنوب کشور آوردند؛ پرسپولیس 
نخستین جام های تاریخش را با »آلن راجرز« فتح  کرد؛ 
استقالل، با »زدراکو رایکوف« طعم شیرین قهرمانی 
آسیا را چشید. تیم  ملی بزرگ ساالن مان هم با امثال 
مدال های  اوفارل«  »فرانک  و  سوکس«  »گئورگی 
بازی های آسیایی را درو می کرد. پس از انقالب نیز این 
چرخۀ سازنده با حضور امثال »استانکو پوکله پوویچ« در 
پرسپولیس، »والدیمیر دکیچ« در استقالل، »یوجینی 
لیادین« در ذوب آهن، و »میروسالو بالژویچ« در تیم 

 ملی، ادامه  یافت.
شاید کسی  حتی تصورش را هم نمی کرد که روزی 
متولیان فوتبال ایران، خودشان قانونی بنویسند برای 
کوتاه ساختن دست فوتبال ایران از خارجی ها. نه تنها 
زمانی که  قبل،  سال  دو  بلکه  دور،  روزگاران  آن  در 
»کی روش« برای فوتبال ملی ما تاریخ سازی می کرد 
و  ایوانکوویچ«  »برانکو  به دست  نیز  سرخ آبی ها  و 
»وینفرد شفر« به تن غول های غرب قارۀ کهن رعشه 
ملت  علیه  آمریکا  ظالمانۀ  تحریم های  می انداختند. 
ایران، دالر nهزار تومانی، و ورشکستگی اقتصادی که 
شدت آن در فوتبال، بیش تر از حوزه های دیگر کشور 
هم بود، ما را برای کاهش تعداد این خارجی ها آماده 
ساخته بود. ولی هیچ گاه انتظار نداشتیم این موضوع 

به شکل یک قانون درآید.
شد،  تصویب   قانون  این  چرا  این که  مورد  در 
ماجرای  عده ای  دارد.  وجود  زیادی  گمانه زنی های 
»مارک  قرارداد  میلیون یورویی   ۶ از  بیش  خسارت 
ویلموتس« با فدراسیون فوتبال را که حکمش یک 
روز قبل از اعالم ممنوعیت جدید صادر شد، محّرک 

اجرای این قانون دانستند. جمعی دیگر نیز بدهی های 
کالن فوتبال ایران به خارجی های خودش را که به  
گفتۀ »صادق درودگر«، عضو کمیتۀ اقتصادی سازمان 
لیگ، در ده سال اخیر بالغ بر ۴۵ میلیون دالر می شد، 
دلیل تصمیم مسئولین پنداشتند. اما اصل ماجرا نه به 
ویلموتس مربوط است؛ و نه به بدهی ارزی فوتبال یا 
کیفیت نازل برخی بازیکنان خارجِی شاغل در لیگ 

ایران.
بحث ایرانیزه کردن فوتبال ملی و باشگاهی از بهار ۹۸ 
مطرح شده بود. حتی پیش از امضای قرارداد تیم  ملی 
با ویلموتس، »مهدی تاج«، رئیس سابق فدراسیون 
فوتبال، در مصاحبه ای از لزوم اتخاذ آرایش دفاعی در 

نظام مالی فوتبال سخن به عمل آورده بود.
مردادماه پارسال، مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای 
تیم  ملی والیبال جوانان که چندی پیش با سرمربی 
داخلی به قهرمانی هم رسیده بودند، فرمودند: »من 
همواره معتقد بوده ام که مجموعه های ورزشی کشور 
شایسته است، سرمربی ایرانی داشته باشند«. سه ماه و 
اندی بعد، چهار سرمربی خارجی در چهار نهاد متمّول 
»استراماچونی«  تیم ملی،  در  ویلموتس  فوتبال مان، 

در استقالل، »کالدرون« در پرسپولیس، و »دنیزلی« 
در تراکتور، چمدان  بستند و از ایران رفتند. هر چهار 
نفر هم از قانونی جدید در فیفا استفاده  کردند که 
به سرمربیان اجازه می داد در صورت عدم پرداخت 
دست مزدشان به مدت »سه ماه«، قراردادشان 

را به صورت یک طرفه فسخ  کنند.
جدید،  خارجی  استخدام  ممنوعیت  قانون 
کشور  فوتبال  مدیران  مّدنظر  کامالً  به نظر 
تصویب  از  پیش  آنان  از  بسیاری  نیست. 
این قانون و حتی در زمان مدیریت شان در 
باشگاه های لیگ برتری، برای جلب رضایت 
هواداران باشگاه، همواره وعدۀ جذب بازیکن 
و سرمربی بزرگ از آن سوی مرزها می دادند. 
هیئت رئیسۀ  عضو  نصیرزاده«،  »هوشنگ 
سازمان لیگ که نخستین شخصی بود که 
تصویب قطعی این قانون را به اطالع رسانه ها 
رساند، اندکی قبل در مصاحبه ای با برنامۀ 

»وقت اضافه« در رادیو ایران اذعان  کرد که »از باال 
داستان  این  که  دادند  دستور  و  آوردند  فشار  ما  به 

]خارجی ها[ را جمعش کنید!«
گویا برخی باشگاه های ایرانی نیز قصد مکاتبه با فیفا 
و گزارش »دخالت غیرفوتبالی ها در سیستم فوتبالی 
صورت  در  که  داشته اند  ماجرا  این  سر  را  کشور« 
فوتبال  تعلیق  موجب  می توانست  کامل  پی گیری 
ایران نیز گردد! هرچند در رسانه ها، علت این مکاتبات 
-به غلط- مغایرت قانون منع جذب با اساس نامۀ فیفا 

عنوان  شد که چنین موضوعی صحت  ندارد.

ورود خارجی ها به فوتبال ایران در شرایطی محدود 
شده که در فصل ۹۸-۹۷، پرسپولیس در لیگ برتر و 
گل گهر در لیگ یک با سرمربی خارجی عنوان قهرمانی 
را از آن خود کردند، و آقای گل دو فصل اخیر فوتبال 
ایران نیز خارجی بوده است. حتی خود آقای نصیرزاده 
دو بار اشاره کرده اند که اجرای این قانون می تواند منجر 
به تضعیف نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا و 
آوردگاه  معتبرترین  در  ایران  سهمیۀ  کاهش  حتی 

آسیایی گردد.
لذا، به نظر می رسد دغدغۀ آن هایی که برای تصویب 
فوتبالی  نهادهای  روی  خارجی ها  جذب  ممنوعیت 
فشار گذاشتند، نه ارتقای کیفیت فوتبال ایران، بلکه 
تنها کاهش هزینه های ارزی فوتبال کشورمان بوده؛ 
بعد  در  البته  آن.  کره شمالی سازی  قیمت  به  حتی 
صنعت  در  مشابه  تصمیمات  اتخاذ  نیز،  اقتصادی 
خودروسازی حاصلی نداشت جز این که همان پراید ده 
سال قبل، قیمتش به ۱۴۰ میلیون تومان برسد. همین 
امسال نیز، افزایش نجومی دریافتی فوتبالیست های 
داخلی لیگ را که برکت قانون جدید بوده، هیچ کدام از 

تصویب کنندگان قانون منع جذب، گردن نمی گیرند.
جای تلخ داستان آن است که رقابت های امسال لیگ 
قهرمانان آسیا نشان  داد که سرمایه گذاری رقبای ما 
در قارۀ کهن روی بازیکنان خارجی و مربی خارجی، 
نه تنها در بهبود کیفیت تیم هایشان، بلکه حتی در 
پیشرفت بازیکنان داخلی شان و رونق تولید در سیستم 
تا چه حد مؤثر بوده است. بحث  بازیکن سازی آن ها 
را با پیش بینی برانکو از فوتبال ایران در همان بهار 
۹۸ به پایان می رسانیم: »فوتبال ایران به زودی آماتور 

می شود!«

تاریخی قانون  پردۀ یک  پشت 
سام ستارزاده

کارشناسی ارشد مهندسی برق تورنتو  9۸

کندوکاوی در باب قانون منع جذب خارجی ها در فوتبال

مــا  بــه  بــاال  »از  نصیــرزاده:  هوشــنگ 
فشــار آوردنــد و دســتور دادنــد کــه ایــن 
را جمعــش کنیــد!« ]خارجی هــا[  داســتان 

و  ملــی  فوتبــال  ایرانیزه کــردن  بحــث 
ــده بود.  ــرح ش ــار ۹۸ مط ــگاهی از به باش
ــی  ــم  مل ــرارداد تی ــای ق ــش از امض ــی پی حت
بــا ویلموتــس، »مهــدی تــاج«، رئیــس ســابق 
فدراســیون فوتبــال، در مصاحبــه ای از لــزوم 
مالــی  نظــام  در  دفاعــی  آرایــش  اتخــاذ 

فوتبــال ســخن به عمــل آورده بــود.
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بــا ممنوعیــت به کارگیــری بازیکنــان، ســرمربیان، 
ــال  ــد در فوتب ــی جدی ــتیاران خارج ــی دس و حت
را  فوتبالمــان  گریبــان  کــه  عواقبــی  ایــران، 
در  تاکنــون  آن چــه  بــه  تنهــا  خواهدگرفــت 
نخواهدشــد.  ختــم  شــنیده اید  رســانه ها 
ــد،  ــون جدی ــا قان ــه ب ــد ک ــانه ها احــذار کردن رس
ــک خواهدکشــید؛  ــه فل ــر ب ــا س ــت داخلی ه قیم
دندان هــای نماینــدگان ایــران در لیــگ قهرمانــان 
ــا  آســیا نیــز کشــیده خواهدشــد؛ و لیــگ برتــر ب
افــت فنــی فاحشــی روبــه رو خواهدشــد. امــا ایــن، 
همــهٔ بالیــی کــه قــرار اســت ســر پیکــرهٔ نحیف و 
ــد نیســت. ــال در کشــورمان بیای ــان فوتب نیمه ج

و  پیشــرفت  بــه  رو  کشــورهای  از  بســیاری 
ــر  ــیا، دیگ ــراً آس ــکا، و اخی ــا، آمری پیشــرفتهٔ اروپ
ــرگرمی و ورزش  ــک س ــوان ی ــال به عن ــه فوتب ب
ســاده نمی نگرنــد کــه در آن ۲۲ حقوق بگیــر 
دنبــال یــک تــوپ می دونــد و ایــن بــه سرنوشــت 
ــه از  ــد؛ بلک ــی نداشته باش ــادی ربط ــردم ع ــا م م
دیــد آنــان، فوتبــال هم زمــان یــک اقتصــاد، 
ــا  یــک صنعــت، و یــک راه ارتباطــی صلح آمیــز ب

ــت. ــی اس ــان بیرون جه
ــدو،  ــد. ریوال ــگاه  کنی ــه ن ــن صفح ــس ای ــه عک ب
ــان گیگــز،  ــز فیگــو، رای ــدوی مریخــی، لوئی رونال
روبرتــو کارلــوس، پائولــو مالدینــی، و یــک ســتارهٔ 
دیگــر در یــک قــاب. نکتــهٔ عکــس، حضــور 
هم زمــان ایــن ســتارگان در تصویــر نیســت؛ 
بلکــه مــکان و علــت گردهم آیــی آن هاســت. 
ــاه دســامبر ســال  ــال جهــان، در م اســاطیر فوتب

۲۰۱۷، بــه عربســتان دعــوت  شــدند تــا در جشــن 
ــس از ۱۲  ــی پ ــه جام جهان ــعودی ها ب ــود س صع

ــد. ــت شــرکت  کنن ســال غیب
ایــن دقیقــاً کاری اســت کــه در عربســتان انجــام 
می شــود. شــیخ محمــد بن ســلمان صرفــاً از روی 
حــرص و ولــع دالرهــای نفتــی بی زبانــش را خرج 
ــال و  ــه از فوتب ــد؛ بلک ــورش نمی کن ــال کش فوتب
ــور  ــت. دیکتات ــی آگاه اس ــای آن، به خوب قابلیت ه

ســعودی بــا فوتبــال، وجهــه ای پــاک و حماســی 
از عربســتان ســعودی ترســیم می کنــد تــا دیگــر 
فوتبــال جهــان، جنگ افروزی هــای ایــن رژیــم در 
کشــورهایی ماننــد یمــن و رســوایی هایی را نظیــر 
قتــل جمــال خاشــقی، روزنامه نــگار معــروف 
ــز ماننــد ســعودی ها  ــا نی ــا م ــد. آی فرامــوش  کنن
ــم؟  ــار می خری ــرای کشــورمان اعتب ــال ب ــا فوتب ب
پاســخ را در یکــی از ســتارگان حاضــر در عکــس 
ــول«. ــوس پوی ــرد: »کارل ــوان جســت وجو ک می ت

ــاد  ــه ی ــپانیا را ب ــی ایران-اس ــازی حماس ــب ب ش
ــناس  ــوان کارش ــول به عن ــوس پوی ــد؟ کارل داری
بــه برنامــهٔ عــادل فردوســی پور دعــوت  شــد. 

ماننــد مهمانــان سرشــناس قبلــی برنامــه، فیگــو و 
ســاموئل اتوئــو، پویــول نیــز می توانســت ایــران را 
ببینــد و بــرای جهانیــان تعریــف  کنــد کــه ایــران 
)ال اقــل ایــران ۲۰۱۸( یــک کشــور امــن، عــادی، 
از ســیاه نمایی های  اســت و بســیاری  و خــّرم 
ــش  ــی بی ــران، دروغ ــه ای ــی علی ــانه های غرب رس
ــال  ــرد؟ در س ــه  ک ــیما چ ــا صداوس ــت. ام نیس
حمایــت از کاالی تولیــد داخــل، اســطورهٔ فوتبــال 
کاتالونیــا را »کاال« قلمــداد کــرد و اجــازهٔ ورودش 
نــداد؛  اســتودیوی پخــش صداوســیما  بــه  را 
ــه  ــران ن ــه ای ــول ب ــفر پوی ــهٔ س ــه هزین ــا این ک ب
از بیت المــال، بلکــه از جیــب یــک اسپانســر 

ــده بود. ــن ش ــخصی تأمی ش

ر فوتبال پشت سیم های خاردا
به بهانۀ قانون منع جذب خارجی ها: نگاهی به فوتبال ایران، پس از کره شمالی سازی قریب الوقوع
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جشن صعود عربستان به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با حضور چند ستارٔه بزرگ فوتبال جهان

ایــن  بگوئیــد  اول  نــگاه  در  شــاید 
و  اقتصــادی  بحران هــای  از  صرفــًا  قانــون 
جــذب  در  نقــش داللی هــا  و  ارزی کشــور 
ــأت   ــا نش ــت از ورای مرزه ــان بی کیفی بازیکن
ایــن قانــون، ضعــِف  امــا ریشــة  گرفتــه. 

اســت. بزرگ تــری  به مراتــب 



برای شــان راحت تــر و کم دردســرتر اســت تــا 
بــرای جــذب یحیــیٰ گل محمــدی و محمــود 

فکــری از راه هــای فراقانونــی اقــدام  کننــد.
ــا  ــری خارجی ه ــع به کارگی ــون من ــد قان می گوین
ــی  ــواهد حاک ــا ش ــت؛ ام ــاله اس ــت و یک س موق
ــه  ــای البت ــان تحریم ه ــا پای ــه ت ــت ک از آن اس
بی تأثیــر رژیــم آمریــکا، ایــن قانــون هــم پابرجــا 
خواهدبــود. اگــر اوضــاع تغییــری نکنــد، در لیــگ 
ــای  ــداد خارجی ه ــش تع ــا کاه ــت ویکم و ب بیس
لیــگ برتــر از ۱۵ بازیکــن و صفــر مربــی در حــال 
ــاط  ــر، ارتب ــب پائین ت ــددی به مرات ــه ع ــر، ب حاض
ــز  ــران نی ــال ای ــا فوتب ــان خارجــی ب ــازار بازیکن ب
تورنمنت هــای  از  غیــر  و  خواهدشــد؛  قطــع 
و  آســیا  قهرمانــان  لیــگ  نظیــر  بین المللــی 
ــور از  ــرای عب ــذی ب ــیا، منف ــای آس ــام ملت ه ج
ایزوالســیون فوتبــال ایــران باقــی نخواهدمانــد. به 
عبارتــی دیگــر، بــا ادامــهٔ ایــن رونــد، مــا می مانیم 
نیمه جــان و بی تأثیــر؛ یــک  و یــک فوتبــال 
فوتبــال محبــوس پشــت ســیم های خــاردار کــه 
ــل  ــد داخ ــوچ تولی ــعارهای پ ــا ش ــته هایش ب رش

تنیده شده اســت. درهــم 

فکــر می کنیــد پویــول افســانه ای در بازگشــت از 
ایــران، کشــورمان را چگونــه و بــا چــه خاطــره ای 
ــان  ــرده؟ گم ــیم  ک ــال ترس ــهٔ فوتب ــرای جامع ب
گابریــل  و  اســتراماچونی  آنــدره آ  می کنیــد 
کالــدرون کــه بــا ناالیمتــی از ایــران رانده شــدند، 
بــرای خارجی هــا چــه می گوینــد؟  ایــران  از 
ــش ها  ــن پرس ــه ای ــان ب ــه در ذهن ت ــخی ک پاس
دادیــد، نمونــه ای از فاجعــه ای اســت کــه بــا 
ــرای  ــا، ب ــذب خارجی ه ــع ج ــون من ــرای قان اج
اعتبــار کشــور رخ خواهــدداد. شــاید در نــگاه 
ــای  ــاً از بحران ه ــون صرف ــن قان ــد ای اول بگوئی
ــا در  ــش داللی ه ــور و نق ــادی و ارزی کش اقتص
مرزهــا  ورای  از  بی کیفیــت  بازیکنــان  جــذب 
ــِف  ــون، ضع ــن قان ــا ریشــهٔ ای ــه؛ ام نشــأت  گرفت

اســت. بزرگ تــری  به مراتــب 
ــران،  ــال ای ــه فوتب ــا ب ــت ورود خارجی ه محدودی
ــی  ــران فوتبال ــِی مدی ــف و کم دانش ــول ضع معل
ــت. روزی  ــل اس ــات بین المل ــراری ارتباط در برق
روزگاری، در همیــن خــاک، پرســپولیس میزبــان 
ــتوتگارت، و  ــان اش ــتقالل میزب ــخ، اس بایرن مونی
ــود.  تیم ملــی ایــران هــم پذیــرای خــود آلمــان ب
ــد معتبــر  ــی توســط برن البســهٔ پیراهــن تیــم  مل
پومــا و بــه شــکیل ترین فــرم ممکــن آمــاده 
 LG ــی ــت تبلیغات ــج دوره از تورنُمن می شــدند. پن
و دو دوره از جــام ملت هــای غــرب آســیا میزبانــی 
کرده بودیــم. پیشکســوتان سرشــناس فوتبــال 
ــران  ــه ای ــه ب ــای خیری ــرای دیداره ــان را ب جه
می آوردیــم. این هــا صرفــاً زرق وبــرق نبودنــد؛ 
بلکــه ابــزاری بودنــد بــرای به تصویرکشــیدن 
ــی. ــهٔ جهان ــرای جامع ــورمان ب ــای کش زیبایی ه

چــه  فوتبال مــان  از  می کنیــم؟  چــه  االن 
می خواهیــم؟ باشــگاه های مان مدت هاســت بــا 
ــال،  ــب فوتب ــورهای صاح ــرح کش ــای مط تیم ه
نداده انــد.  انجــام  دوســتانه ای  بــازی  هیــچ 
درحالی کــه ســال ها در صــدر رنکینــگ فیفــا 
ــا  ــم، قطــر و ژاپــن به جــای مــا مهمــان کوپ بودی
آمریــکا شــده اند؛ ولــی مــا توانایــی میزبانــی 

ــم.  ــم نداری ــی را ه ــتانهٔ مل ــازی دوس ــک ب از ی
ــی  ــه حداقــل رســانده ایم، درآمدزای هزینه هــا را ب
ــان  بلــد نیســتیم، و در جام جهانــی، لیــگ قهرمان
ــع  ــت رف ــا جه ــز تنه ــا نی ــام ملت ه ــیا، و ج آس

 تکلیــف حاضــر می شــویم.
ــاز  ــون، شگفتی س ــک اورت ــر، مال ــال حاض در ح
اســت.  ایرانــی  جزیــره،  لیــگ  فصــل  ایــن 
فدراســیون فوتبــال بلژیــک، رئیســش ایرانی تبــار 
ــدری از  ــا به ق ــران م ــال، مدی ــن ح ــا ای ــت. ب اس
البی هــای بین المللــی بی بهــره هســتند کــه 
ــگ  ــای لی ــوران بازی ه ــد AFC در ک ــادی مانن نه
قهرمانــان آســیا، یــک روز حــق میزبانــی را از مــا 
ــا  ــش بازی ه ــیگنال پخ ــک روز س ــرد؛ ی می گی
ــان  ــا زورم ــا م ــد و...، ام ــغ می کن ــا دری را از م

نمی رســد.

بــا  قراردادبســتن های مان  در  ضعــف،  ایــن 
فقــط  می شــود.  متبلــور  نیــز  خارجی هــا 
بــه عمــق فاجعــه اشــاره می کنــم. بــه نقــل 
برنامه هــای  مدیــر  هاشــمی مقدم،  امیــر  از 
مــا  مدیــران  برخــی  جهانبخــش،  علی رضــا 
را  خارجی هــا  بــا  قراردادهای شــان  حتــی 
تایــپ نمی کننــد و بــا خــودکار و روی کاغــذ 
ــن  ــد ای ــند؛ و نمی دانن ــربرگ می نویس ــدون س ب
باشــگاه های  ســاقط اند!  اعتبــار  از  قراردادهــا 
ــون  ــوب قان ــد در چارچ ــور نمی توانن ــهٔ کش نمون
ســرمربی خارجــی اســتخدام و حفــظ کننــد. 
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اآلن چه می کنیم؟ از فوتبال مان چه 
می خواهیم؟ تیم  ملی و باشگاه های مان 
مدت هاست با تیم های مطرح کشورهای 

صاحب فوتبال هیچ بازی دوستانه ای 
انجام نداده اند. هزینه ها را به حداقل 

رسانده ایم، درآمدزایی بلد نیستیم، و در 
جام جهانی، لیگ قهرمانان آسیا، و جام 
ملت ها نیز تنها جهت رفع  تکلیف حاضر 

می شویم.



   این گزارش به نقل از »علیرضا 
اخالقی فرد«، دانشجوی ورودی ۹۶ 

مهندسی نفت است.
   نوزدهم بهمن ماه، قبل از همه گیری ویروس کرونا 
بود که مسابقات والیبال قهرمانی منطقۀ ۱ ورزشی 
دانشگاه ها به میزبانی دانشگاه »علم وصنعت« آغاز 
شد. تیم قدرت مند و سرشار از انرژی ما، متشکل 
از اشکان عبدشاهی )۱(، علیرضا اخالقی فرد )۲(، 
امیدرضا حیدری تفرشی )۳(، حسین خدابخشی 
)۴(، محمدحسین ناصحی )۵(، امیر سویزی )۶(، 
سهیل حسین زاده )۷(، جالل عبداللهی )۸(، نیما 
مدنیان  دینان  مجتبی   ،)۹( وزیری  محمودزاده  
علیرضا   ،)۱۱( کریمی  اینچه برون  نعمان   ،)۱۰(
کالیی )۱۲( -که با شماره در تصویر قابل تشخیص 
هستند- و به مربی گری آقای »رحمت اهلل نوری«، 
سرپرستی آقای »داریوش خدامرادی« و همراهی 
آقای »حجت خوشی« پا به این مسابقات گذاشت.

   روز شروع مسابقات که مصادف بود با شنبه 
»شریف«  تیِم  استراحت  با  بهمن ماه،  نوزدهم 
شروع شد. سروقامتان دانشگاه ما اما یک شنبه را 
طوفانی آغاز کردند و با برد ۳ بر صفر مقابل دانشگاه 
»امام حسین )ع(« خط ونشان محکمی برای سایر 
تیم ها کشیدند. بچه های ما روز دوشنبه با تمام 
قدرت به مصاف دانشگاه »شهید بهشتی« رفتند و 
درحالی که نزدیک به بردن دست چهارم و کشیدن 
بازی به دست پنجم بودند، نعمان -پشت خط زن 
تیم- مصدوم شد و علی رغم بازی عالی بچه ها، 
دست چهارم، ۲۸ بر ۲۶، و مسابقه با نتیجۀ ۳ بر ۱ 
به نفع »شهید بهشتی« به پایان رسید. بعد از این 
شکست، دیگر جای باختی وجود نداشت و بچه ها 

علی انصاری
 مهندسی مکانیک 9۸

یک بهمن  والیبالی

می دانستند که برای صعود باید بقیۀ تیم ها را از دور 
خارج کنند. 

بدون  شریفی  والیبالیست های  را  سوم  بازی     
دانشگاه  از  صفر  بر   ۳ رحمی،  کوچک ترین 
با  مقابله  آمادۀ  تا  بردند  طباطبایی«  »عالمه 
به  بر سر صعود  نبرد  و  دانشگاه »خواجه نصیر« 
نیمه نهایی شوند. بازی های دوستانۀ صورت گرفته 
صفر  بر   ۳ برِد  یک  از  نوید  »خواجه نصیر«،  با 
دیگر می داد؛ اما قانون نانوشته ای که همیشه در 
را  حریف  نباید  که  است  آن  دارد  وجود  ورزش 
هرچند ضعیف باشد دست کم گرفت. همان طور 
که می توان حدس زد، غفلت لحظه ای بازیکنان 
موجب از دست رفتن دو دست متوالی و ۲ بر صفر 
شدن بازی شد. اما چیزی که تیم »خواجه نصیر« 
تصورش را هم نمی کرد، بازگشت روحیۀ جنگندۀ 
شریفی ها بود. آری، بچه های ما در آستانۀ شکست، 
ورق را برگرداندند و بازِی ۲ بر صفر باخته را به برد 

شیرین ۳ بر ۲ تبدیل کردند.
   صعود تیم ما با رتبۀ دوم به نیمه نهایی موجب 
شد طبق قانون بازِی ضربدری، با تیم قدرت مند 
و پرمهرۀ دانشگاه »تهران« مواجه شویم و شاهد 
باشیم.  پرهیجان  و  اما جذاب  زودهنگام  فینالی 
شدید،  متوجه  این جا  تا  همگی  که  همان طور 
دو  در  و  نمی ترسند  بزرگ  اسامی  از  شریفی ها 
دست اول، یک بازی به شدت نزدیک را به نمایش 
گذاشتند به طوری که دست اول ۲۷ بر ۲۵ به نفع 
»تهران« و دست دوم ۲۸ بر ۲۶ به سود »شریف« 
به پایان رسید. اما همان گونه که همواره تاریخچۀ 
و  قوی  ذخیرۀ  تیم  داشتن  دارد،  اذعان  ورزش 
کارآمد روی نیمکت در بازی های پایاپای و نزدیک، 

یک برگ برنده محسوب می شود؛ گزینه ای که 
»شریف« برخالف »تهران« در اختیار نداشت و 
با جلو تر رفتن مسابقه و خستگی بچه ها زیر فشاِر 
بازی  امتیاز های  باالتر،  تیم سطح  با یک  مقابله 
این که در  تا  به »تهران« رسید  بیشتر  بیشتر و 
نهایت ۳ بر ۱، نتیجه ای بود که »تهران« را به فینال 

و »شریف« را راهی رده بندی کرد.
   رده بندی از سوی دیگر قصه ای متفاوت داشت. 
که  بود  بهشتی«  »شهید  دانشگاه  دیگر،  طرف 
»شریف« در صورت پیروزی مقابل آن ها در مرحلۀ 
فینال محسوب می شد؛ پس  پای  گروهی، یک 
وقت، وقِت انتقام بود. همانند مرحلۀ گروهی، دو 
تیم با تمام قدرت وارد زمین شدند و بر سر تک تک 
امتیازات جنگیدند. دو تیم ست ها را پشت سرهم 
از یک دیگر گرفتند تا این که بازی به ست پنجم 
کشیده شد. شریفی ها که هیچ وقت کار را ناتمام رها 
نمی کنند، ِست پنجم را با تمام توان مبارزه کردند 
و در نهایت حریف را ۱۵ بر ۱۲ به زانو درآوردند. 
بدین ترتیب تیم شایسته و پرتالش »شریف« بر 

سکوی سومی مسابقات ایستاد.
   این مسابقات هر ۲ سال یک بار برگزار می شوند و 
تیم های اول و دوم، و درسال های اخیر همچنین تیم 
سوم، جواز شرکت در مسابقات المپیاد دانشجویی 
را کسب می کنند. مسابقاتی که قرار بود تابستان 
۹۹ به میزبانی شهر رشت انجام  پذیرد ولی به خاطر 

فراگیری ویروس کرونا فعالً لغو گردیده است.
   ما نیز به نوبۀ خود، کسب این مقام را به تیم 
غیور والیبال و تمام اعضای دانشگاه صنعتی شریف 
تبریک گفته و برای این خانواده آرزوی موفقیت در 

تمام زمینه ها داریم.

گزارش مسابقات والیبال بین دانشگاهی

یف
شر

 و 
ش 

ورز



               

نشریۀ دکوپاژورزش  از دریچۀ سینما

ــار ســینامیی می بینیــم و هم چنیــن  ــار ژانــر ورزشــی کــه بســیاری از آن هــا را در میــان فهرســت بهرتیــن آث پیونــد عمیــق میــان ســینام و ورزش را می تــوان از تعــّدد آث

ــچ  ــاً هی ــت و قطع ــود اس ــی، موج ــای ورزش ــن فیلم ه ــون برتری ــیاری پیرام ــات بس ــث و اختالف ــت. بح ــر دو، دریاف ــداران ه ــان طرف ــا می ــه فیلم ه ــت این گون محبوبی

ــد. ــش ده ــر را پوش ــن ژان ــای ای ــٔه بهرتین ه ــد هم ــتی منی توان ــته بنٌدی و فهرس دس

آثــار قــوی در ایــن ســبک به قــدری زیــاد اســت کــه انتخــاب یــک فهرســت ده تایــی از برترین هــای آن، تقریبــاً ناشــدنی اســت و بیشــرت بــه ســلیقٔه نویســنده برمی گــردد. 

لــذا در ایــن مقالــه ســعی شده اســت تــا حــد امــکان از میــان آثــار تحسین شــده و محبوب ترین هــا -البتــه بــا حفــظ تنــوع- بــه معرفــی ده فیلــم در ایــن ژانــر بپردازیــم. 

ایــن فهرســت در دو شــامره تقدیــم خواهدشــد و در ایــن شــامره، فیلم هــای تولیدشــده پــس از ســال ۲۰۱۰ را معرفــی می کنیــم.

»تونیــا  زندگــی  داســتان  فیلــم،  ایــن 

»نانســی  بــا  رقابتــش  و  هاردینــگ« 

روی  اســکیت  دنیــای  در  کریــگان« 

روایــت  را  میــالدی   ۹۰ دهــٔه  در  یــخ 

بــه  تبدیــل  نــه  فیلــم  امــا  می کنــد، 

یــک  نــه  و  حوصله رسبــر  مســتندی 

می شــود؛  بی معنــی  و  لــوس  کمــدی 

ــکالت  ــیاه از مش ــدی س ــک کم ــه ی بلک

و  مــادرش  بــا  تونیــا  کودکــی  دوران 

ــا همــرش اســت و  دوران ازدواجــش ب

ــر  ــراد درگی ــٔه اف ــان هم ــت را از زب روای

تونیــا می گویــد و ســعی  در داســتان 

منی کنــد کــه حقیقــت را تغییــر دهــد یــا 

از تونیــا، اســطوره ای بــه دور از واقعیــت 

بســازد. تیــم بازیگــری فیلــم هــم بــا 

ــوان نقــش  ــی« به عن حضــور »مارگــو راب

اول و درخشــش »سباســتین اســتان« و 

»آلیســون جنــی« در نقــش همــر و 

مــادر تونیــا به خوبــی عمــل کرده انــد 

ــد،  ــم بوده ان ــت فیل ــل موفقی و از عوام

نقــش  اســکار  جنــی،  کــه  به گونــه ای 

مکمــل را بــرای ایــن فیلــم دریافــت کرد.

»تــام هــاردی« در نقــش رسبــاز ارتشــی 

و  برگشته اســت  خانــه  بــه  تــازه  کــه 

حــاال بــه جــای دشــمن، بایــد در رینــگ 

مقابــل بــرادرش بایســتد کــه هــر دو در 

ــی مهــارت  ــٔه هرنهــای رزمــی ترکیب زمین

محبوبیــت  دالیــل  از  یکــی  دارنــد. 

مبــارز، مترکــز بیشــرت بــر بخــش درام 

باعــث می شــود  کــه  اســت  داســتان 

مخاطــب، بیشــرت بــا فیلــم ارتبــاط برقرار 

ــز،  ــل جوای ــم در فص ــد فیل ــد. هرچن کن

ــاز  ــا امتی ــون ب ــا اکن ــت ام ــی نداش اقبال

ــم  ــٔه ۱۶۰ را در لیســت ۲۵۰ فیل ۸.۲، رتب

برتــِر IMDB  داراســت و از منتقــدان 

ــب  ــرٔه ۸۳ از ۱۰۰ را کس ــک، من متاکریتی

کرده اســت. »گاویــن اوکانــر«، کارگــردان 

فیلــم، امســال نیــز درام ورزشــی دیگــری 

به نــام »راه بازگشــت« و بــا بــازی »بــن 

ــی  ــون زندگ ــه پیرام ــاخت ک ــک« س افل

یــک بسکتبالیســت ســابق اســت کــه 

حــاال فرصتــی بــرای بازگشــت بــه دنیــای 

پیــدا  مربی گــری  طریــق  از  ورزش 

کرده اســت.

»بیلــی بیــن« مدیــر ناموفــق تیــم 

اســت  اتلتیــک«  بیســبال »اوکلنــد 

کــه  اگرچــه بیســبال را بــا عالقــه 

انتخــاب نکرده اســت امــا تصمیــم 

می گیــرد کــه تیمــش را بــا بودجــه ای 

ــزور  محــدود امــا به کمــک یــک آنالی

نجــات  کامپیوتــری،  محاســبات  و 

نقــش  در  پیــت«  »بــرد  دهــد. 

بیلــی و  »رابیــن رایــت« و »جونــا 

هیــل«، ســتارگان مانیبــال هســتند 

کــه بــر اســاس کتابــی بــه همیــن 

ــس« ســاخته  ــکل لوئی ــر »مای ــام، اث ن

شده اســت. مانیبــال در ۶ بخــش از 

ــکار  ــزد اس ــم نام ــن فیل ــه بهرتی جمل

شــد و از جانــب بنیــاد فیلــم آمریــکا 

ســال  فیلــم  بهرتیــن  به عنــوان 

 IMDB شــناخته شــد. امتیــاز ۷.۶ در

نیــز  متاکریتیــک  ســایت  در   ۸۷ و 

ــان  ــم در می ــت فیل ــان از مقبولی نش

دارد. منتقــدان  و  سینامدوســتان 

براســاس  دیگــری  ورزشــی  درام 

ــی  زندگی نامــٔه یــک بوکســور آمریکای

به نــام »میکــی وارد« بــا بــازی »مــارک 

والــرگ«، تنش هــای میــان او و بــرادر 

بــازی  بــا  »دیکــی«  بزرگ تــرش، 

میکــی  تــالش  و  بیــل«  »کریســتین 

ســایٔه  زیــر  از  خارج شــدن  بــرای 

ــت. از  ــهورش اس ــور مش ــرادر بوکس ب

ــن  ــی از برتری ــوان یک ــت زن به عن مش

ــود  ــاد می ش ــل ی ــای بی نقش آفرینی ه

کــه بــرای آن، موفــق بــه دریافــت 

جایــزٔه اســکار و گلدن گلــوب بهرتیــن 

شده اســت.  مــرد  مکمــل  بازیگــر 

بــرای  جــذاب  فیلمــی  مشــت زن، 

طرفــداران پرشــامر بوکــس اســت کــه 

کارگردانــِی  بازیگــری و  قــوی  تیــم 

ــک  ــه ی ــل«، ب ــد او راس ــوب »دیوی خ

اقتبــاس خــوب ســینامیی تبدیــل شــد 

و توانســت منــرٔه ۷.۸ در IMDB و ۷۹ 

آورَد. به دســت  متاکریتیــک  در  را 
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