چهره

ویژهنامه آخر هفته

در مســتطیل ســبز حضور یابد .او در ســال  2014در مصاحبه
بــا نشــریه « »French Football Weeklyمطالــب جالبــی را
بــه زبــان آورد« :فیلیپ نخســتین شــخصی بود که مــن را در
پســت وینگــر چپ بــه کار گرفت .پیش از آن من یک شــماره
 10و هافبــک طــراح بــودم .هینشــبرگر بازی مــن را دید و یک
روز نــزدم آمــد و گفت رابــرت میدانم که چپ پا نیســتی اما
میخواهم سمت چپ بازی کنی! در آن زمان فکر کردم این
تصمیمی بسیار عجیب است زیرا آن روزها بازیکنان راستپا
به ندرت در سمت چپ به میدان میرفتند».
پیــرس در متز خــود را به تیم اصلی رســاند و این تیم با
حضــور رابرت روزبهروز در فوتبال فرانســه پیشــرفت کرد؛ به
حــدی که در فصــل  1997-98تــا روز پایانی یکــی از مدعیان
اصلی قهرمانی به حســاب میآمد اما با یک تساوی بدموقع
لمس جــام کوتاه ماند .البته متز دو ســال پیش
دســتاش از ِ
از آن در جــام حذفی به قهرمانی رســیده بود تا پیرس طعم
قهرمانی را چشــیده باشــد .با ایــن حال هیچکــس فکرش را
نمیکرد که برای وینگر چپ متز ،روزهای بسیار درخشانتری
از راه فرا خواهد رسید.
پیــرس خیلی زود خود را میــان امید ،ترس ،اضطراب و
انتظــارات بــاال یافت؛ جام جهانی  1998در راه بود و فرانســه
رابــرت جــوان در کنار
میزبــان ایــن تورنمنــت .تورنمنتــی که
ِ
همتیمیهایــش ظــرف  33روز از انســانهایی معمولــی به
اسطورههایی ماندگار در فوتبال فرانسه تبدیل شدند؛ درست
در لحظــهای که خروسهــا در خانه بر جــام قهرمانی جهان
بوسه زدند.
البتــه وینگــر جــوان در ایــن جــام مهــره ثابــت ترکیــب
آبیپوشان نبود و تنها در چند دیدار از روی نیمکت به میدان
رفــت .در دیــدار پایانــی نیــز تنهــا از روی نیمکــت نقش یک
هــوادار و بیننــده را ایفا نمود اما در ســکانس آخر ،او نیز لقب
«قهرمان جهان» را برای همیشه به خود اختصاص داد.
ِ
پــس از به گردن آویختن مــدال قهرمانی جهان ،پیرس
با پیشــنهادی از سوی باشگاه «المپیک مارسی» روبهرو شد و
بسیاری این اتفاق و انتقال به مارسی را یک دستاورد بزرگ و
بینظیر برای ستاره جوان فرانسوی قلمداد میکردند .با این
حــال و برخــاف انتظارات ،دوران حضــور پیرس در المپیک
مارســی با مشکالتی عجیب همراه شد .در واقع میان مارسی
و متز تفاوتهای بســیاری وجود داشــت که خــود پیرس هم
بــه آن اعتراف کرده؛ رابرت در متز احســاس تعلق داشــت و
به این امر آگاه بود که باشــگاه شــرایط را بــرای موفقیت آنها
فراهم کرده اما در مارســی انتظــارات باال از همان ابتدا ،افت
کیفی ستاره را رقم زد.
شاید به همین دلیل نیز بود که همانند دوران حضورش
در متز ،باز هم در گام آخر دستش از فتح لیگ کوتاه ماند و با
مارســی با یک امتیاز کمتر نسبت به بوردو به نایب قهرمانی
رســید .ضمــن اینکــه در فینال جــام یوفا  1999نیــز در مقابل
پارما شکســت خورد تا نخستین فصلش با دو نایبقهرمانی
به پایان برســد .دو نایب قهرمانیای که شــادترین خاطرات
پیــرس از مارســی بودنــد! مارســی در دومیــن فصــل حضور
پیــرس بــاز هــم نتوانســت انتظــارات غیرمنطقــی «رابــرت
لوئیس-ریفــوس» را بــرآورده کند و در نهایــت نتیجه چیزی
شــدن کاســه صبر مالک باشگاه .به این ترتیب
نبود جز لبریز
ِ
اخــراج «روالند کوربیس» از ســمت
حکــم
1999
در زمســتان
ِ
سرمربیگری تیم را روی میز کارش گذاشت و نام ستارههایی
همچــون «لوران بــان»« ،فابریتزیــو راوانلی» و «کریســتوف
دوگاری» را در لیست فروش قرار داد.
در آن مقطع ابتدا پیرس قصد داشت تا وضعیت تیمش
را ســر و ســامان ببخشــد اما پــس از مدتی رســانههای محلی
صفحات خود را با داستان زندگی شخصی پیرس و همسرش
پــر کردنــد ،هوادارانش از روی ســکوها پس از هر اشــتباه به او
بــد و بیــراه میگفتنــد ،منــزل شــخصیاش نیــز دو مرتبه هم
مورد سرقت قرار گرفت تا در نهایت رابرت تصمیم به تغییر
مســیر و حرکت به ســمت دروازه خروجی شهر گرفت .پس از
مالقات با مالک باشگاه ،نتیجه این شد که ستاره فرانسوی در
مــاه ژوئن بتواند مارســی را ترک کند اما پیــش از انتخاب تیم
بعدی ،رابرت سودای جام ملتهای اروپا سال  2000را در سر
میپروراند .سودای درخشش و قهرمانی.
فرانســه به عنــوان قهرمان جهان ،در یــورو  2000مدعی
نخســت قهرمانی به حســاب میآمد و بــا توجه به مهرههای
بســیاری کــه در ترکیــب خروسهــا دیــده میشــد ،بــه نظــر
میرســید این مهم برای آبیپوشان امری در دسترس باشد.
هــر چنــد پیرس بــاز هــم نقشــی جزئــی در تیم داشــت ولی
کم بــازی ،با توجه بــه هوش خود توانســت
علیرغــم ِ
زمــان ِ
در مهمتریــن زمــان به کمک فرانســه بشــتابد و بــا پاس گل
قهرمانی برای «دیوید ترزگه» تمام معادالت را به سود خود
پایان دهد.
جالــب اینکه بــا توجه به عملکــرد نه چندان درخشــان
پیرس در مارسی ،باشــگاه فرانسوی تنها  6میلیون پوند روی
او قیمت گذاشت! تمام باشــگاههای اروپایی اما میدانستند
بــا جذب رابرت یــک بازیکن باکیفیت هجومی که در آســتانه
رســیدن بــه روزهــای اوج خــود قــرار دارد و ســابقه قهرمانی
جهان و اروپا را در کارنامه میبیند ،به خدمت خواهند گرفت.
بیدلیل نبود که از همان ابتدای کار پیشنهادات باشگاههایی
همچون رئال مادرید و یوونتوس روی میز کار مدیران مارسی
قرار گرفت اما تمایل به یادگیری زیر نظر «پروفسور» ،روبرت
سرخ آرسنال ترغیب کرد.
را به
ِ
پوشیدن پیراهن ِ
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پیرس در نخســتین فصل حضــورش در «هایبری» آمار
هشت گل و  8پاس گل از خود به جای گذاشت تا ارزشهای
خــود را نشــان دهــد ولــی همانگونــه کــه در ابتــدا گفتیــم ،با
چالشهــای فیزیکی ،روحی و احساســی ســنگینی دســت به
گریبان شــد .درســت همانند مشــکالتی که در مارســی طعم

در کتــاب مقــدس لیگ برتــر انگلیس و تاریــخ فوتبال جهان
میخواست.
«ناتالی» همسر سابق پیرس ،سال  2001در مصاحبهای
بــا شــبکه معتبــر « »ESPNدربــاره شــرایط زندگــی در لندن
گفــت« :اگــر میــان آفتــاب فرانســه و بــاران لنــدن یــک حــق

تلخشان را چشیده بود.
متــن زندگــی رابــرت
در تابســتان  2001ولــی موســیقی ِ
تغییــر یافت و روزهای خوش فرا رســید؛ او بازیکنی مســتعد
بــا تواناییهایــی باال بود که نه تنها توانســت بــرای خود نامی
بزرگ دســتوپا کند بلکه از همیشــه موفقتر نیز ظاهر شــد.
پیــرس به طــراح اصلی آرســنال تبدیل گشــت؛ ســتارهای که
هم گل میزد و هم گل میســاخت .مهرهای کلیدی که دیگر
خــوب میدانســت چــه میخواهــد :او صفحهای همیشــگی

انتخاب داشته باشیم ،قطعاً باران است».
بلــه؛ بــاران یکــی از ویژگیهــای کشــور انگلیس اســت و
ابرهــای تیــره در دومیــن فصل حضــور بازیکن فرانســوی در
خیــس آب کرده
فوتبــال این کشــور ،تمــام زمینهای بازی را
ِ
بودنــد امــا همزمــان ابرهای تیــرهای که پــس از جدایــی او از
متــز روی زندگیاش ســایه افکنده بودند ،به مــرور کنار رفتند
آبــی از ُبعد کیفــی ،در فصــل دوم به
تــا پیــرس زیــر
ِ
آســمان ِ
هنرنماییهای بزرگ دست بزند.
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مثلــث او در کنــار «اشــلی کــول» و «تیــری آنــری» هــر
حریفــی را به تــرس میانداختند؛ مثلثی که در هر زمین و هر
دقیقه مسابقه ،بازی خود را به حریفان دیکته میکرد .پیرس
هــم از عقــب زمیــن بــرای مهاجمــان گل میســاخت و هــم
گاهی خودش در قامت یک گلزن قهار ظاهر میشــد .به این
ترتیب آرســنال در فصل  2001-02در اوج اقتدار و شایستگی
بــه قهرمانــی در لیــگ برتــر و جام حذفــی رســید .آن هم در
شــرایطی که پیرس در ترکیب این تیــم مهارناپذیر مینمود.
زدن  13گل در طــول فصــل کــه زیباترین آنهــا در دیدار برابر
استون ویال به ثمر رسید ،اثباتی بر همین مدعی است.
گل به استون ویال؛ روی یک ارسال بلند از زمین خودی،
پیــرس بــا یک ضربــه پای راســت تــوپ را از روی ســر «جرج
بواتنــگ» رد کرد تا مدافع ویالییها متوجه نشــود چه زمانی
از بازی محو شــده و ســپس با همان پای راســت با یک ضربه
چیــپ دقیــق ،تــوپ را به زیــر طــاق دروازه «پیتر اشــمایکل»
بــزرگ چســباند .انجــام تمــام ایــن کارهــا آن هم بــا پیراهن
طالیی رنگ آرسنال حس فوقالعاده پیرس را تکمیل کرد.
او در هــر مســابقه و جــدال تأثیــر خــود را میگذاشــت و
حرکاتش از ســه بخش تشــکیل شــده بود؛ حرکت در عرض،
خوشــحالی گل! مســأله غیرقابل
زدن ضربه و ســپس جشن
ِ
پیشبینــی دربــاره روبرت ،شــیوه انتخابی او بــرای اجرای هر
یــک از ایــن ســه بخــش بــود! او گاهی با قــدرت و ســرعت به
جلــو میتاخت و گاهــی با یک همکاری تیمــی و یک ودو در
موقعیــت قرار میگرفت .ضرباتش گاهی ســهمگین و گاهی
با دقت باال ولی نرم بود .گاهی اوقات با دستانی باز میدوید
و شادی میکرد و گاهی تنها یک لبخند غرورآمیزی را تحویل
رقبا میداد .ســتاره فرانســوی در آن فصــل در کنار  13گلش،
 15بار نیز امضای خود را به عنوان سازنده گل به ثبت رساند
تا عنوان بهترین گلســاز آن فصل لیگ برتر را از آن خود کند.
ســتارهای که ونگر او را «بنزین حرکت موتور» تیمش معرفی
میکرد.
آرســنال با حضور او در ســمت چپ زمین قدرت باالیی
فصل پیرس ،پایانی تلخ در دل خود
داشــت اما داســتان آن ِ
گنجانــده بــود؛ جایــی کــه در اواخــر فصــل او از ناحیــه ربــاط
صلیبی دچار آســیبدیدگی شــد! جالب اما اینکه عملکرد او
تــا آن مقطــع به حدی خوب بــود که با وجود از دســت دادن
دو مــاه پایانی لیگ ،بــاز هم به عنوان بهتریــن بازیکن فصل
انتخاب شد.
دریافــت مــدال قهرمانــی
هنگامــی کــه پیــرس بــرای
ِ
لیــگ برتر به ســمت جایــگاه ویــژه گام بر میداشــت ،تمام
همتیمیهایــش بــرای ارج نهــادن بــه خدمــات بیمثالش،
مقابلــش زانــو زدنــد و در تمــام مــدت همــه حاضریــن در
هایبــری ،تمام هــواداران توپچیها ،تمام اعضــای کادر فنی،
شعار «سوپر روبرت پیرس» را یکصدا فریاد میزدند.
ِ
رابــرت در فصول بعدی در پایتخت انگلیس ،هم در اوج
بــود و هــم در حضیض .هــم در بهترین فرمش قرار داشــت و
هــم بدتریــن روزهایش را ســپری میکــرد .در ســومین فصل،
آرســنال نتوانســت از عنــوان قهرمانــیاش در لیــگ دفاع کند
و قافیــه را بــه منچســتریونایتد باخت ،آن هم در شــرایطی که
پیرس به لحاظ شــخصی ،در فرم خوبش به ســر میبرد .البته
فراموش نکنید که او به دلیل مصدومیت فصل گذشته ،تا ماه
نوامبر از میادین دور بود و پس از بازگشــت به مســتطیل ســبز
خوب ظاهر شــد و حتی توانســت گل قهرمانی تیمش در جام
حذفــی را وارد دروازه ســاوتهمپتون کند امــا دیگر برای جبران
اختالف امتیازات با شیاطینسرخ در لیگ دیر شده بود.
انتقــام آن فصل ،در فصل  2003-04گرفته شــد؛ جایی
کــه پیــرس و آرســنال شکســتناپذیر ظاهــر شــدند .ســتاره
فرانســوی  14گل زد و  7گل ســاخت تــا دومیــن گلــزن برتــر
تیمــش لقب بگیــرد و در عین حال از نظر تعداد پاس گل به
طور مشترک در رتبه نخست بایستد« .تیری آنری»« ،روبرت
پیــرس» و «پاتریــک ویــرا» یــک عصــاره فرانســوی مهیج به
ترکیــب توپچیهــا تزریق کــرده و یک تیم بینظیر را تشــکیل
داده بودنــد .تیمــی کــه در نهایــت بــدون تحمــل حتــی یک
شکست موفق به کسب جام قهرمانی در لیگ برتر شد.
فصل  2005-06آخرین فصل حضور پیرس در آرسنال
بــود؛ فصلــی که توپچیهــا به جای تفکــر به تکــرار قهرمانی،
برای کســب رتبه چهــارم تــاش میکردند .فصلــی که دیگر
از آن تیم مدعی اصلی کســب عنــوان قهرمانی ،هیچ خبری
نبود .با این حال پیرس و همتیمیهایش توانســتند آرســنال
را به فینال لیگ قهرمانان اروپا برســانند .این اتفاق در تاریخ
این باشگاه برای نخستین بار رخ میداد .آیا فصل کابوسوار
میتوانســت بــا یــک قهرمانــی رویایــی بــه اتمام برســد؟ آیا
میشــد یک پایان خوش ،تمام تلخی را به دســت فراموشی
بســپارد؟ رویاهــا نقش بر آب شــد؛ اخــراج زود هنگام «ینس
لمن» یک تلخی بیپایان را به پیرس و آرسنال تحمیل کرد.
ونگر تصمیم گرفت پیرس را از بازی بیرون بکشــد تا آلمونیا
را به عنوان دروازهبــان ذخیره وارد میدان کند .به این ترتیب
ماجراجویــی پیرس در فینال لیــگ قهرمانان اروپا در پاریس
تنها  18دقیقه دوام یافت و در پایان ،هم تیم شکســت خورد
هم او یک شکســت احساسی دیگر را تجربه کرد .شکستی که
مسیر آرسنال و پیرس را به دو راهی رساند تا ستاره فرانسوی
راهی ویارئال شود.
بعد از ســپری کردن چهار ســال خوب در اللیگا و تجربه
حضور در استون ویال و البته بازی در لیگ هند با پیراهن گوآ،
«روبرت پیرس» برای همیشه از فوتبال خداحافظی کرد.

