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اسم این کار مربیگری نیست
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پیچیدگی و سادگی ماجرای یک
همکاری پایانیافته در استقالل
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صادق محرمی :بازی در ترکیب اصلی دست من نیست
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جدایــی فــراز کمالونــد از اســتقالل اتفاقــی قابــل پیشبینــی
بــود .فــراز بــرای بازســازی نشــان مربیگــریاش بــه یــک ســکوی تــازه
نیــاز داشــت .بــرای بازگشــت بــه موقعیتــی کــه بتوانــد پیشــنهاداتی از
لیــگ برتــر  -مثــل همیــن ســایپا  -داشــته باشــد ،الزم بــود کــه دوبــاره
بگویــد مربــی اســت و فرصــت تکــرار ایــن ادعــا را بــه بهتریــن شــکل
در اســتقالل پیــدا کــرد.
فــراز بــه اســتقالل نیامــده بــود کــه یــک یــا چنــد فصــل دســتیار
فرهــاد مجیــدی باشــد یــا عنــوان احترامبرانگیــز مدیــر فنــی را در
کنــار دســتیاری مــال خــود کنــد .او خیلــی زود پــی مربیگــری خــود
میرفــت و پیشبینــی ایــن تصمیــم فــراز آســان بــود .بعیــد اســت
کــه بــرای فرهــاد مجیــدی هــم جدایــی فــراز غیرمنتظــره باشــد.
فرهــاد بــرای آغــاز کار دوبــارهاش در اســتقالل بــه همــکاران مؤثــری
نیــاز داشــت و تشــخیصش ایــن بــود کــه بــر خــاف مشــاورههای
پنهانــی گذشــته ،اینبــار فــراز را در کنــار خــود روی نیمکــت داشــته
باشــد.
فــراز در اســتقالل مؤثــر بــود و نقــش فنــی داشــت؟ بلــه ،حتم ـاً.
ایــن را ســختگیرترین منتقــدان انتخــاب فــراز بــرای اســتقالل هــم
نمیتواننــد انــکار کننــد کــه فــراز در اســتقالل نقــش مهمــی ایفــا کــرد
و در تبدیــل آن تیــم ویــران از نظــر فنــی بــه ایــن تیمــی کــه توانســت در
آســیا نمایــش تحســینبرانگیز را بــه تصویــر بکشــد ،نقشــی بیشــتر
از یــک دســتیار داشــت .ایــن بــاور امــروز وجــود دارد ،حتــی اگــر
دربــارهاش اغــراق شــود.
فــراز ســعی کــرد دربــاره نقــش خــود اغــراق کنــد؟ بلــه ،حتم ـاً.
ایــن شــگرد یــک مربــی اســت کــه بتوانــد جلــوهای مؤثــر از نقــش
خــود را بــه چشــم دیگــران بیــاورد .فــراز در ایــن کار موفــق بــود ،حتــی
در مقاطعــی توانســت فرهــاد مجیــدی را زیــر ســایه خــود ببــرد،
اگرچــه نمیدانیــم ایــن ســایه چقــدر واقعــی بــود یــا نبــود.
فرهــاد از جدایــی فــراز اســتقبال کــرده اســت؟ احتمــاالً بلــه.
فرهــاد میدانســت کــه یــک همــکاری طوالنــی بــا فــراز در اســتقالل
میتوانــد بــرای موقعیــت حرف ـهای خــودش نیــز مضــر باشــد .ایــن
حرفهــا کــه فــراز نقــش فنــی مهمتــری نســبت بــه فرهــاد دارد،
همــه جــا شــنیده میشــد و فرهــاد از شــنیدنش نمیتوانســت
خوشــحال باشــد .تأکیدهــای فــراز بــه اینکــه کار ،کار آقــا فرهــاد و
حــرف ،حــرف آقــا فرهــاد اســت نیــز گــره ایــن داســتان را بــاز نمیکــرد.
در خبرهــا خواندهایــم کــه دســتیار بعــدی فرهــاد مجیــدی
شــاید یــک مربــی خارجــی باشــد .بــه دلیــل ممنوعیــت اســتخدام
مربــی و بازیکــن خارجــی در فوتبــال ایــران ،شــاید باشــگاه اســتقالل
بــا دور زدن قانــون مربــی خارجــی را اســتخدام کنــد و بــرای او کارت
شــرکت در مســابقات را از ســازمان لیــگ نخواهــد امــا اینکــه دســتیار
اول روی نیمکــت کنــار مربــی نباشــد نیــز خــود یــک ماجــرا و دردســر
تــازه اســت .ایــن میتوانــد اعتــراض تیمهــای رقیــب را هــم در
پــی داشــته باشــد .در میــان مربیــان ایرانــی نیــز بازگشــت مجیــد
نامجــو مطلــق بــه اســتقالل یــا حضــور پیــروز قربانــی و ســهراب
بختیــاریزاده احتمــاالً تصمیــم بــاب میــل فرهــاد مجیــدی نیســت.
بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه فرهــاد در اینبــاره چــه تصمیمــی
میگیــرد .تصمیمگیــری بــرای او آســان نیســت.
اســتقالل در نمایشهــای آینــده خــود چالــش تــازهای هــم
دارد ،اینکــه لغزشهــای فنــی بــه جدایــی فــراز کمالونــد ربــط داده
شــود و فرهــاد از ایــن منظــر دچــار یــک مســأله تــازه شــود .روی دیگــر
ســکه هــم ایــن اســت کــه اســتقالل بــدون حضــور فــراز نمایشهایــی
موفــق را در لیــگ برتــر روی صحنــه ببــرد کــه هیچکــس یــادی از
ماجــرای جدایــی کمالونــد نکنــد و ایــن چــه بســا میتوانــد پایانــی
جذابتــر در ایــن فصــل بــرای فرهــاد باشــد.

آرمن ساروخانیان

در اوج مســابقات آســیایی اســتقالل خبــر
رســید کــه فــراز کمالونــد بــا ســایپا بــه توافــق رســیده
و بــه محــض بازگشــت از جــده بــا ایــن باشــگاه
قــرارداد میبنــدد .دیــروز ایــن خبــر تأییــد شــد و
مدیــر فنــی اســتقالل پــای برگــه قــرارداد یــک و نیــم
ســاله بــا ســایپا را امضــا کــرد.
ســایپا ســومین تیمــی اســت کــه کمالونــد در
فصــل جــاری روی نیمکتــش مینشــیند .او فصــل
را بــا شــاهین بوشــهر شــروع کــرد ،ولــی بــا بازگشــت
مجیــدی بــه اســتقالل از ایــن تیــم لیــگ یکــی جــدا
شــد تــا راهــی تهــران شــود.
همــان زمــان گفتــه میشــد کــه کمالونــد
بــا حضــور در اســتقالل میخواهــد مقابــل لنــز

دوربینهــا باشــد و از ایــن طریــق دوبــاره بــه چرخــه
مربیــان لیــگ برتــری برگــردد ولــی کســی احتمــال
نمــیداد کــه او بــه ایــن زودی از اســتقالل جــدا
شــود .او ده بــازی روی نیمکــت اســتقالل بــود و ده
بــازی هــم روی نیمکــت ســایپا فرصــت دارد تــا ایــن
تیــم را از ســقوط نجــات دهــد.
ایــن اولیــن فصلــی نیســت کــه کمالونــد در
یــک فصــل بیــن چنــد تیــم جابهجــا میشــود و
از شــهری بــه شــهر دیگــر یــا لیگــی بــه لیــگ دیگــر
مــیرود .او بــه هــر دلیلــی تصمیــم گرفتــه یــک
جــا نمانــد و منفعتــش را در ایــن رفــت و آمدهــای
پرشــمار میدانــد.
ایــن انتخــاب اوســت و نمیتــوان بــه او خــرده
گرفــت ،ولــی آنچــه او در پیــش گرفتــه را نمیتــوان
مربیگــری نامیــد.
مربــی بــرای اثربخشــی روی تیمــش نیــاز بــه
زمــان دارد .در درازمــدت اســت کــه او میتوانــد

ایرادهــای تکنیکــی شــاگردانش را برطــرف کنــد،
برنامــهاش را پیــاده کنــد و احتمــاالً روی روحیــه و
اخــاق بازیکنــان اثــر بگــذارد.
بــا تمرینــات مــداوم اســت کــه مربــی
میتوانــد نقشــههایش را بــه بازیکنــان تفهیــم
کنــد ،در خــال مســابقات ایرادهــا را بشناســد و
آنهــا را بــه مــرور برطــرف کنــد.
هیــچ مربــیای نمیتوانــد ادعــا کنــد کــه در
ده بــازی ،کمــی بیشــتر یــا کمتــر توانســته اثرگــذار
شــود .فوتبــال شــبیه تس ـتهای کنکــور نیســت کــه
یــک مربــی بخواهــد در چنــد جلســه رفــع اشــکال
کنــد و ســراغ تیــم جدیــد بــرود.
شــاید همیــن رفتــار مهمتریــن دلیلــی اســت
کــه بــرای پروژههــای بــزرگ بــه کمالونــد اعتمــاد
نمیشــود و بــدون قانــون منــع ورود مربیــان
خارجــی ،شــرایط اضطــراری ســایپا و البتــه پــاس
طالیــی اســتقالل بعیــد بــود ایــن پیشــنهاد جدیــد

از راه برســد .او در اســتقالل کمــک فکــری خوبــی
بــرای مجیــدی بــود ،ولــی نــه آنقــدر اغــراق شــده
کــه برخــی او را عامــل اصلــی تحــول اســتقالل
بداننــد.
کمالونــد در نهایــت تصمیــم گرفــت کــه
رقابــت قهرمانــی لیــگ را رهــا کنــد و جــدال
بقــا در منطقــه ســقوط را انتخــاب کــرد ،ولــی
بعــد از بزرگنمایــی کــه از نقــش او در اســتقالل
شــده ،انتظــارات از او در ســایپا باالســت و
بایــد ایــن تیــم را در کوتــاه مــدت متحــول
کنــد .قــرارداد یــک و نیــم ســاله بــا ایــن تصــور بســته
شــده کــه ســایپا در لیــگ برتــر میمانــد و لیــگ
بیســت و یکــم را بــا ایــن مربــی شــروع خواهــد کــرد.
ولــی اگــر مأموریــت نجــات ســایپا ناموفــق باشــد
ایــن معــادالت بــه هــم میخــورد و در آن زمــان
بایــد دیــد ســایپا و کمالونــد چــه تصمیمــی دربــاره
ادامــه ایــن همــکاری میگیرنــد.

تغییرات دومینووار در بوندسلیگا

فوتبال آلمان و یک پوستاندازی تازه
گزارش یک

رسول مجیدی

@Rasoulmajidi

اگــربهشــمابگویندقراراســتروزیبایــرنمونیخ-باشــگاهی
که همیشــه به گرفتــن تصمیمات صبورانه ،اندیشــمندانه و ورزشــی
شــهرهبودومدیرانیداردکههرکدامازاسطورههایباشگاههستند-
تصمیم بگیرد یک جوان  ۳۳ســاله کــه در زندگانــیاش هیچ جامی
را نبرده ســرمربی باشــگاه کنــد ،چه حســی پیــدا میکنیــد؟ باورتان
میشود؟
آنهایــیکهایــنروزهــافوتبــالآلمــانرادنبــالمیکنندخوب
میدانندکههفتــهپیشایناتفاقرخداد.یولیانناگلزمان۳۳ســاله
جانشــینهانســیفلیکیشــدکهفصــلپیش۶گانــهرابرایباشــگاه
باواریایی به ارمغان آورد .آیا کســی تعجب کرد؟ نــه .دنیا دارد عوض
میشــودوهمهچیزخیلیســریعتغییرمیکند.فوتبــالمدرنحاال
کهنهشدهونیازبهفوتبالیمدرنتراست.
ناگلزمان در رده بزرگساالن هیچ جامی نبرده است اما نتایجش
همیشه درخشانبوده .با تیم تازهتأســیس الیپزیگ تا آستانه رسیدن

بهفیناللیگقهرمانانفصلپیشهمرفت.امسالهمفقطازبایرن
مونیخ کمتر امتیاز گرفته .قب ًال با تیم بسیار کوچک هوفنهایم به لیگ
قهرمانانرسیدواینروزهامکتبخودشرادردنیاپرآوازهکرده.
دستیاران ســابق او حاال برای خودشــان کسی هســتند .پیگرینو
ماتراتــزوی آمریکایــی در فصــل  ۲۰۱۸-۱۹کمــک ناگلزمــان در
هوفنهایمبودوازســال۲۰۱۹سرمربیاشتوتگارتشد.اوفصلپیش
اشــتوتگارترابهبوندسلیگا۱برگرداندواینفصلهمبســیارخوب
نتیجهگرفتهودرنیمهباالییجدولاست.
تغییــراتجالــبتوجــهدرفوتبــالآلمــانبــههمینجــاختــم
نمیشود .در فوتبالی که همیشه به داشــتن ثبات معروف بوده اتفاق
عجیبــی دارد میافتد ۶ .تیــم از  ۷تیم باالی جــدول بوندسلیگا قرار
اســت ســال دیگر با ســرمربی جدید پا بــه میــدان بگذارنــد! همه جا
ســرمربیانتیمهایپایینجدولــیراحتتغییرمیکننــدودرآلمان
بــاالیجدولیهــادســتخوشتغییراتشــدهاندکــهالبتهبیشــترآن
دومینوواربوده.
هانســیفلیکســرمربیتیــمقهرمــانقراراســتبعــدازیورو
هدایت تیم ملی آلمــان را برعهده بگیرد .جای خالــی او به ناگلزمان
رســیدهکهســرمربیتیمدومجدولاســت.هدایتالیپزیــگبعداز

ناگلزمان قرار اســت به خسه مارش آمریکایی برســد .او حاال سومین
سرمربی آمریکایی در بوندسلیگا میشــود (بعد از واگنر که هدایت
شــالکه را برعهده داشــت و ماترازو که در اشــتوتگارت است) .مارش
درحال حاضرســرمربیتیمخواهــر خواندهالیپزیــگیعنیردبول
سالزبورگ است .اوپیشتردرالیپزیگ کمکمربیبودهو زمانیهم
دردیگرتیمکمپانــیردبولیعنینیویورکردبولآمریکاســرمربی
بوده است .خالصه مارشحسابی با ساختارباشگاهردبول آشناست
وازفصــلبعــدیوظیفــهداردناگلزمانوبایــرنمونیــخرابهچالش
بکشد.
آینتراخــتفرانکفورتتیمیکــهاینفصلفوقالعــادهنتیجه
گرفتــهونزدیکبهســهمیهلیگقهرماناناســتهمبــاتغییراترو
بهروخواهدشــدوقــراراســتآدیهوترازایــنتیمبهگالدبــاخبرود.
گالدباخی کــه ســرمربیاش مارکــو رز قرار اســت از فصــل دیگر روی
نیمکــتدورتموندبنشــیند!بایرلورکــوزنهم فع ًالبــامربیموقت
هدایتمیشــودوقطعاًفصلبعدیکمردجدیــدروینیمکتاین
تیمسابقاًقدرتمندمینشیند.
ســرمربی آینتراخت کــه خواهد شــد؟ احتمــاالً همان دســتیار
سابقناگلزمانکهحاالسرمربیاشتوتگارتاست؛پیگرینوماتراتزو.

فرمت لیگ قهرمانان افتضاح است

مطهری:امیدوارم
هیچ بازیکنی از پرسپولیس جدا نشود

حمید مطهری میگوید که اعضای تیم پرســپولیس وضعیت بالتکلیفی دارند و مشــخص
نیســت که اولین تمرین چه زمانی باشــد .پرســپولیس دیروز دومین روز قرنطینه در هتل المپیک
را ســپری کرد و هنوز اجازه تمرین به این تیم داده نشــده اســت .مربی پرســپولیس گفــت« :از هند
مستقیماً آمدیم قرنطینه و خداراشــکر تست اولمان هم منفی شد .باید جواب تست دوم بیاید تا
اجازه تمرین را بدهند اما هنوز چیزی اعالم نشــده .درباره سعید آقایی هم کادرفنی هیچ اطالعی
نــدارد و نمیدانیــم که او را در بازی با ســپاهان خواهیم داشــت یا خیــر .ســعید االن در قرنطینه ما
حضــور ندارد ».او در مورد اســتراحت بازیکنان و دیدارشــان با خانواده عنوان کــرد« :تیم نزدیک
به  20روز در شــرایط فوقالعاده ســخت کار کرد .میدانید که بچهها نهایت تالششــان را کردند و
متعهدانه وظایفشان را انجام دادند و  15امتیاز گرفتیم .خیلی مقتدرانه صعود کردیم و جا دارد
به آنها خســته نباشــید بگوییم .بعدش بیاییم و این اتفاقات رخ دهد ،واقعاً خوشــایند نیســت .ما
همیشه به قوانین احترام گذاشتیم اما امیدوارم این قوانین همیشه رعایت شود».
مطهری درباره اســتقالل تاجیکســتان ،حریف بعدی پرســپولیس در لیــگ قهرمانان گفت:
«اســتقالل تاجیکستان را بازیهایش را ندیدم و االن هم درگیر مســابقات لیگ هستیم .انشاءاهلل
سر فرصت این تیم را میشناســیم و آنالیز میکنیم تا به موقع بازی خوبی را مقابل این تیم داشته
باشیم و به مرحله بعد فکر کنیم .االن لیگ برایمان مهمتر است».
مربی تیم پرســپولیس در مورد احتمال قهرمانی پنجم گفت« :پرسپولیس تیم بزرگی است
و هر کســی در پرســپولیس باشــد ذهنیت برنده خواه دارد .نهایت تالش و کوششمان را میکنیم
که به باالترین ســطح برســیم .ما باید تمرین بیشــتر کنیم و تمرکز بیشــتر داشته باشــیم تا قهرمان
شویم».
مطهری در خصوص احتمال جدایی کنعانی و نوراللهی عنوان کرد« :االن وسط فصل است
و جای این صحبتها نیســت .باشــگاه اقدام کــرده که بازیکنانی کــه قرارداد ندارنــد بیایند تمدید
کنند و امیدوارم همه بچهها تمدید کنند اما این حق بازیکنان اســت که درباره آیندهشــان تصمیم
بگیرند .امیدوارم هیچ بازیکنی از تیم ما جدا نشود».
او در پایــان صحبتهایــش به لیگ قهرمانان آســیا هم اشــاره کرد« :واقعاً قرعهکشــی لیگ
قهرمانــان آســیا عجیب بــود و ما هم نمیدانســتیم ماجرا به چه شــکلی اســت .در ضمــن اینکه
مســابقات مرحله یک هشتم نهایی قرار اســت بعد از پایان فصل برگزار شــود ،اص ًال خوب نیست
چون ممکن است تیمها با یک تیم کام ًال جدید به مسابقات بیایند .فرمت لیگ قهرمانان آسیا از
این نظر افتضاح است و میتواند برای تیمها مشکلساز شود».
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