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سفارش فردوسی پور؛ حتما مصاحبه با ظریف را در شب یلدا ببینید
عادل فردوسی پور برای برنامه نود این هفته با وزیر امور خارجه مصاحبه کرده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛ تهیه کننده برنامه نود می خواست ...
مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

برای موفقیت در عرصه
پژوهش نیاز به
ساختار قوی است

مدیـرکل ورزش و جوانـان فارس گفت :بـرای موفقیت
در عرصـه پژوهـش نیـاز بـه سـاختار قـوی اسـت
کـه در همیـن راسـتا الزم اسـت مسـئوالن در سـطح
وزارت خانه در این زمینه برنامه ریزی کنند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی ورزش و جوانـان فارس ،
حیـدر علـی کامیاب در نشسـت هـم اندیشـی دبیران
پژوهـش و فـن آوری ادارات کل ورزش و جوانـان
اسـتانهای سراسـر کشـور اظهـار داشـت :سـاختار
پژوهش در ادارات کل سـاختار نیسـت بـه گونه ای که
بـرای خیلـی از کارهـا تشـکیالت داریـم اما بـرای کار
علمـی فاقـد سـاختار قانونمند و رسـمی هسـتیم.
وی ادامه داد :تشـکیالت پژوهشـی مغز متفکر دستگاه
هسـتند و تولیـد فکـر مـی کننـد از ایـن رو باید تالش
کنیـم از وجـود این تشـکیالت بهتر اسـتفاده کنیم .
مدیـرکل ورزش و جوانـان فـارس تاکیـد کـرد :اگـر
سـاختار درسـت شـود و از نیروهـای توانمنـد در ایـن
حـوزه بهره منـد شـویم به طـور حتـم شـاهد تغییر در
ورزش و جوانـان کشـور خواهیـم بـود.
کامیـاب سـپس بیـان کـرد :انتقاداتـی بـه پژوهش ها
دارم زیـرا کـه مدیر بـرای گرفتن تصمیم درسـت نیاز
بـه یافته های پژوهشـی دارد امـا در بسـیاری از موارد
ایـن یافته هـا ارزش کاربـردی ندارد.
وی خاطرنشـان کـرد :بـرای موفقیـت در عرصـه
پژوهـش بایـد بایـد تلاش کنیم مدیـران کل بـه این
موضـوع حسـاس تـر شـوند.
مدیـرکل ورزش و جوانـان فـارس تصریـح کـرد:
خوشـحالم زمانـی مدیرکل هسـتم کـه نـگاه علمی به
کشـور حاکـم اسـت .
کامیـاب اضافـه کـرد :برای ورزش که همیشـه سـنتی
اداره شـده ایـن نگاه علمی سـخت اسـت امـا با لطف
دکتـر گـودرزی و معاونین شـاهد اجرای آن هسـتیم.
وی همچنیـن از اعتبـار  200میلیونـی پژوهـش
فـارس درسـال گذسـته یـاد کـرد و ابـراز داشـت:
بایـد از ایـن یـا فتـه هـای پژوهشـی در حـوزه عملی
و علمـی اسـتفاده شـود تـا خروجـی علمـی داشـته
باشیم.

«عـادت دارم بـه خانـه بـه دوشـی .زندگـی کولـیوار.
امـارات بـودم ،سـوریه بـودم ،انگلیـس بـودم ،ایـاالت
متحـده و ...از نظـر بعضیهـا مـن تـوی ایـران هم مسـافر
هستم!»
بـه گزارش ایسـنا ،جلال طالبی ،سـرمربی تیم ملـی ایران
در جـام جهانـی  1998فرانسـه در گفتوگـو بـا مجلـه
"دنیـای فوتبـال" خاطرههـای زیادی را زنده کـرد .همزمان
خاطرههـای بسـیاری نیـز در ذهنـش زنده شـدند .جایی در
ایـن گفتوگـو چنـان دلتنگ مادرش میشـود کـه در خاک
دامنگیـر شـاهرود آرام گرفتـه اسـت .میگویـد ،عـادت بـه
قسـم خـوردن نـدارد اما بـه روح مادرش قسـم یـاد میکند
کـه دلخوشـی باالتـر از شـادی دل مـردم ندارد.
بخشـی از متـن گفتوگوی جلال طالبی با دنیـای فوتبال
در زیـر میآید:
«از در شیشـهای انتشـارات کـه داخـل میشـوی بایـد چند
پلـه چوبـی را پائیـن بـروی تـا بـه کافـهاش برسـی .دنج و
آرام .پـر از کتابهـای انگلیسـی و یـک رادیـوی قدیمـی و
چنـد ظـرف آبی رنگ سـفالی همراه با موسـیقی کالسـیک
از بـاخ .یـک تلفیـق بیهیاهـو از فرهنـگ ایرانـی و غربی.
درسـت شـبیه شـخصیتی که بـا او قـرار گفتوگو داشـتیم.
بـا جلال طالبـی .مـردی وطنپرسـت و ایرانـی کـه بـه
همـراه خانـوادهاش در آمریـکا زندگـی میکنـد.
سـر سـاعت  12آمـد .درسـت سـر سـاعت و دقیقـهای کـه
بـا هـم قـرار داشـتیم .آن قـدر دقیـق و وقـت شـناس کـه
میشـد عقربههـای سـاعت را در میانـه یـک روز پائیـزی
بـا او کـوک کنـی ...دور میـزی چوبی نشسـتیم کـه رویش
پارچـه قلمـکاری پهـن کـرده بودنـد .قرارمان گـپ و گفت
اسـت .هیـچ پرسـش از پیش آمـاده نکردهایم .نـه عالقهای
بـه افشـاگری داریـم و نه مـردی کـه روبهرویمان نشسـته
بـود ،نیمـه پنهانی داشـت.
صحبـت را بـا "جنـگ" شـروع کردیـم .ایـن روزهـا
خاورمیانـه بـوی باروت میدهـد .برای همین هـر دو نفری
کـه بـا هـم روبـهرو میشـوند بعـد از احوالپرسـی از جنـگ
میگوینـد .حتـی اگـر چنـد روزنامهنگار ورزشـی باشـند که
میخواهنـد بـا تنهـا مربـی تیـم ملـی تاریـخ ایـران حـرف
بزننـد که جلـوی نامش پیـروزی در یک دیدار جـام جهانی
ثبت شـده اسـت.
 از وضعیت سـوریه متاسـفم .فرصت داشـتم که سـرمربیتیـم ملـی ایـن کشـور باشـم .دمشـق و به خصـوص حلب
از شـهرهای بسـیاری زیبایـی بـود کـه دیـدم و االن فکـر
میکنـم آن زیباییهـا قربانـی جنگ شـده اسـت .متاسـفم.
متاسـف .البتـه وقتـی مـن سـرمربی بـودم فضـای امنیتـی
خاصـی داشـت ایـن کشـور .همـه جـا نیروهـای امنیتـی
حضـور داشـتند .بعضیهـا هـم خوشـحال نبودنـد کـه یک
ایرانـی تـوی ایـن کشـور کار کنـد .بـه هـر حـال وضعیـت
بـدی دارد ایـن کشـور و امیـدوارم صلـح و آرامـش برگردد
به مـردم.
میگویـد کـه عالقـهای بـه سیاسـت نـدارد امـا هـم در
سـوریه و هـم در اندونـزی سیاسـت با او کار داشـته اسـت.
 اندونـزی هـم داسـتان عجیبـی داشـت .چنـد مـاه کارکردیـم تـا ایـن کـه یـک دفعه اوضـاع بـه دالیل سیاسـی
شـلوغ شـد .از سـفارت همـه کشـورها بـه اتباعشـان گفتند
ایـن کشـور را تـرک کنند .من هم مجبور شـدم این کشـور
را تـرک کنـم .البتـه عـادت دارم بـه ایـن خانـه به دوشـی.
زندگـی کولـیوار .امـارات بـودم ،سـوریه بـودم ،انگلیـس
بـودم ،ایـاالت متحـده و حتـی ایـران! از نظـر بعضیها من
تـوی ایـران هم مسـافر هسـتم!
ایـن را کـه میگویـد انگشـتهایش را تـوی هـم گـره
میزنـد .نـگاه میکنـد بـه رومیـزی قلمـکار .سـکوت...
سـکوت...
 -مـن عاشـق این کشـورم .عاشـق ایـن مردم .ایـن چیزی
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شیراز ،قهرمان مسابقات فوتسال نوجوانان دختر فارس شد
تیم شیراز در مسابقات فوتسال نوجوانان دختراستان فارس به مقام قهرمانی دست یافت.
به گزارش ایرنا با انجام آخرین مرحله از این مسابقات که در داراب ...

پیشنهاد  5/5میلیاردی قطری ها به طارمی؟

آریــا صالحی-خبرگــزاری خبرآنالیــن؛ مهــدی
طارمــی بــه درخشــش خــود در فوتبــال ایــران
ادامــه مــی دهــد .او از ســال گذشــته راه پیشــرفت
را پیــدا کــرد و حــاال بــا اعتمــاد بــه نفســی کــه بــه
دســت آورد ،ســتاره اکثــر بــازی هــای پرســپولیس
بــوده اســت .بــا آنکــه مدافعان حریــف مــی دانند او
کلیــدی تریــن مهــره پرســپولیس اســت امــا بــرای
مهــارش بــا مشــکالت زیــادی روبــرو هســتند و
بــه نوعــی نمــی تواننــد جلــوی ایــن بازیکــن را
بگیرنــد .مهــدی کــه اخیــرا در خبــر ورزشــی گفــت
دوســت دارد بــه فوتبــال اروپــا بــرود ،گویــا بــرای
حضــور در لیــگ قطــر وسوســه شــده اســت .پــدر
مهــدی طارمــی در حــال حاضــر بیشــتر وضعیــت
او را پیگیــری مــی کنــد و در تصمیــم گیــری
نهایــی اش نقــش مهمــی ایفــا خواهــد کــرد.
طارمــی اخیــرا پیشــنهاد باشــگاه مالمــو ســوئد
را رد کــرد و بــه اروپــا نرفــت .پــس از رد ایــن
پیشــنهاد بــود کــه خبرهــای موثقــی از پیشــنهاد
باشــگاههای قطــری بــه او رســید.

طارمــی اســتعداد زیــادی دارد و بــی شــک بــا
رفتــن بــه فوتبــال اروپــا مــی توانــد پیشــرفت
زیــادی کنــد امــا نکتــه اینجاســت کــه وقتــی پــای
پــول هــای هنگفــت بــه میــان بیایــد،او هــم مثــل

هــر بازیکــن دیگــری وسوســه مــی شــود .اشــکان
دژاگــه و رضــا قوچــان نــژاد بازیکنانــی بودنــد کــه
پــس از پیشــنهاد عــرب هــا وسوســه شــدند و از
فوتبــال اروپــا بــه خاورمیانــه آمدنــد .حــاال طارمــی

کسب مدال برنز کشتی بین المللی
بالروس توسط بانوی فارسی
مریـم احمـدی ازاسـتان فـارس درمسـابقات بیـن المللـی کشـتی آلیـش
(کشـتی با کمربند)
زنـان کـه در
بلاروس در حـال
برگـزاری اسـت
مـدال برنـز را
برگـردن آویخـت.
گـزارش
بـه
خبرنـگار ایرنـا تیم
کشـتی آلیش زنان
ایـران در بخـش
انفـرادی ایـن رقابـت هـا بـا کسـب یـک مـدال طلا ،دو نقـره و دو برنز
قهرمـان شـدند .مریـم احمـدی در وزن  75کیلو گـرم در دور اول مغلوب
کشـتی گیر روسـیه شـد و به دیـدار رده بنـدی راه یافـت و در این مرحله
بـا غلبـه بـر حریـف اوکراینـی خود مـدال برنـز را برای اسـتان فـارس و
کشـورمان بـه ارمغـان آورد.بـا پایـان یافتن مسـابقات انفرادی ،مسـابقات
تیمـی بیـن تیم هـای ایران ،منتخـب اروپـا ،منتخب بلاروس و اوکراین
از دیـروز آغـاز شـد .

هــم مقابــل ایــن پیشــنهادها شــکننده نشــان داده
اســت.
خبرهــای رســیده حکایــت از آن دارد کــه یکــی
از باشــگاههای قطــری حاضــر شــده بــرای جــذب
بازیکنــی چــون طارمــی نزدیــک بــه  1.5میلیــون
دالر پرداخــت کنــد .ایــن رقــم بــا توجــه بــه
وضعیــت دالر در بــازار ایــران ،بــرای مهــدی بســیار
هنگفــت اســت و مــی توانــد از نظــر مالــی زندگــی
او را بــرای آینــده تامیــن کنــد .ولــی کارشــناس هــا
مــی گوینــد رفتــن بــه قطــر شــاید در کوتــاه مــدت
برایــش درآمــدزا باشــد امــا بــی شــک روی آینــده
فوتبالــش تاثیرگــذار خواهــد بــود .بازیکنــان جــوان
در اروپــا شــاید در فصــل اول بــه پولــی نرســند
ولــی بــا درخشــش مــی تواننــد درآمــد خــود را
چنــد برابــر کننــد؛ اتفاقــی کــه بــرای بازیکنانــی
چــون ســردار آزمــون و علیرضــا جهانبخــش افتــاده
اســت .بایــد دیــد در نهایــت طارمــی چــه تصمیمــی
مــی گیــرد و آیــا بــرای ادامــه فوتبــال بــه قطــر
مــی رود یــا فوتبــال اروپــا را در پیــش مــی گیــرد؟

سفارش فردوسی پور؛ حتما مصاحبه با
ظریف را در شب یلدا ببینید

عادل فردوسی پور برای برنامه نود این هفته با وزیر امور خارجه مصاحبه کرده است.
بـه گـزارش خبرگـزاری خبرآنالیـن؛ تهیه کننـده برنامه نـود می خواسـت بیننـدگان برنامه
خـود را سـورپرایز کنـد اما انتشـار یک عکس از او در حـال مصاحبه با ظریـف ،کار را بر مال
کـرد .حـاال همـه خبـر دارنـد که فردوسـی پـور یـک مصاحبه بـا ظریـف انجـام داده و قرار
اسـت آن را در برنامـه نـود پخـش کنـد .ایـن مصاحبه در برنامـه همین هفتـه پخش خواهد
شـد.البته انتقاداتـی از فردوسـی پـور شـده بـود کـه چـرا سیاسـی شـده امـا مازیـار ناظمـی
رئیـس روابـط عمومـی وزارت ورزش از فردوسـی پـور حمایت کرده و در صفحه اینسـتاگرام
خـود نوشـته اسـت« :ايـن روزهـا برخـي نقدهـا بـه مصاحبـه دوسـت و همشـهري عزيز و
خـوب مـن بـا دكتـر ظريـف بـاال گرفته .بـراي اطلاع همه عـرض مـي كنم رقابـت هاي
بيـن المللـي ورزشـي يعنـي مراوده با كشـورها يعني دخيل شـدن سياسـت خارجـي و روابط
و منافـع مـا بـا كشـورها  ،وزارت خارجـه  ،سـفارت ها و كنسـول گري هاي ايـران در خارج
هميشـه همـراه و يـار ورزش بـوده انـد و اتفاقـا يكـي از اعضاي ثابت شـوراي بـرون مرزي
وزارت ورزش و جوانـان نماينـده اداره ديپلماسـي عمومـي وزارت خارجـه اسـت .تبريـك
مـي گویـم بـه عـادل بـراي ديـدگاه هـاي جديـدش بـه فوتبـال  ،ورزش بخـش مهمـي از
ديپلماسـي عمومي و اتفاقا جنگ نرم اسـت و براي همين سـهم جدي در سياسـت دولت ها
در عرضـه بيـن الملـل از گذشـته هاي خيلي دور داشـته و امروز و فرداها هم خواهد داشـت.
از دكتـر فردوسـي پـور (امتحـان جامـع هـم داده) سـئوال كردم كـي مصاحبه آقـاي ظريف
پخـش مي شـه گفت شـب يلدا و سـفارش كـرد حتمـا ببينيد!»

با جالل طالبی از فوتبال تا سیاست و شجریان
«عادت دارم به خانه به دوشی .زندگی کولیوار .امارات بودم ،سوریه بودم ،انگلیس بودم،
ایاالت متحده ! از نظر بعضیها من توی ایران ...

ورزش امروز

در دیدار با ساندرلند؛

تماشاگران چلسی فابرگاس ،آزار و کاستا را
یک مشت خائن خطاب کردند

تماشـاگران تیـم فوتبـال چلسـی بـا در دسـت گرفتـن پارچهنوشـتههایی از سـرمربی برکنـار
شـده تیم خـود حمایـت کردند.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهر ،مسـئوالن باشـگاه چلسـی روز پنجشـنبه بـه دلیل کسـب نتایج
ضعیـف اقـدام بـه برکنـاری ژوزه مورینیـو کردنـد .گاس هیدینک روز گذشـته به عنـوان مربی
موقـت هدایـت تیـم فوتبـال چلسـی را تـا پایان فصـل بر عهـده گرفت.
ایـن تیـم روز گذشـته در دیـدار بـا تیم پاییـن جدولی سـاندرلند موفق شـد با نتیجـه  ۳بر یک
بـه برتری برسـد.این در حالی اسـت که تماشـاگران چلسـی در ایـن بازی با در دسـت گرفتن
پارچهنوشـتههایی از سـرمربی پیشـین تیم خود حمایـت کردند.
نکتـه جالـب اینکـه در یکی از پارچهنوشـتهها از سسـک فابـرگاس ،ادن آزار و دیهگو کاسـتا به
عنـوان سـه خائن یاد شـده بود.
در یکی دیگر از پارچهنوشتهها عنوان شده بود «ژوزه مورینیو آقای خاص ماست».

شیراز ،قهرمان مسابقات فوتسال نوجوانان دختر فارس شد

تیــم شــیراز در مســابقات فوتســال
نوجوانــان دختراســتان فــارس بــه
مقــام قهرمانــی دســت یافــت.
بــه گــزارش ایرنــا بــا انجــام آخریــن
مرحلــه از ایــن مســابقات کــه در
داراب برگــزار شــد ،چهــار تیــم،
شــیراز ،فیروزآبــاد ،داراب و فســا بــه
مرحلــه نیمــه نهایــی راه یافتنــد کــه
پــس از ایــن مرحلــه ،تیــم شــیراز
و فیــروز آبــاد راهــی دیــدار نهایــی
شــدند.
در دیــدار نهایــی ایــن رقابــت هــا،
تیــم شــیراز حریــف خــود را شکســت داد و جــام قهرمانــی را از آن خــود کــرد و تیــم فیروزآبــاد هــم دوم
شــد .
در دیدار رده بندی نیز تیم فسا برابر داراب شکست خورد و به مقام سوم دست یافت.
تیم قهرمان این مسابقات به عنوان نماینده فارس در مسابقات کشوری شرکت خواهد کرد.

با جالل طالبی از فوتبال تا سیاست و شجریان

اسـت که دوسـت دارم به واسـطه آن شناخته شـوم .فوتبال
و بـرد و باختهایـش میآیـد و مـیرود اما عشـق به مردم
نـه .بعـد از جـام جهانـی بـا مـن بـد برخـورد شـد .انتظـار
نداشـتم کـه دسـته گل برایـم سـفارش بدهنـد امـا هنـوز
هـم برایـم پذیرشـش سـخت اسـت که چـرا بایـد میرفتم
جوابگـوی بعضیهـا میبـودم؟ دو بـار مـن را خواسـتند و
حرفهـای غیرفوتبالـی زدنـد کـه اصلا در شـان مـن و
فوتبـال ایـران نبود.
دیگـر آن بازیکـن  188سـانتیمتری و اسـتخوان درشـت
دارایـی و تیـم ملـی نیسـت کـه در  27سـالگی بـه دنبـال
پارگـی مینیسـک فوتبـال را کنـار گذاشـت .قامتـش
ترکهایتـر شـده بـود .شـاید بـرای همیـن یـادآوری آن
روزهـا آزارش میدهـد.
 پرونـده پـر و پیمانـی روی میـز گذاشـتند کـه همـهمصاحبههـا و گفتگوهـای مـن تویـش بـود .حتـی آن آقـا
گفـت مـا میدانیـم تکیـه کالم تـو «بـه هـر حال» اسـت!
یعنـی میخواسـتند بگوینـد تـا ایـن انـدازه روی رفتـار من
زوم کردهانـد .یـک جورهایـی میخواسـتند مشـخص
کنـم اینـوریام یـا آنـوری! برایم آسـان نبـود ایـن برخورد.
یعنـی چـی؟ من سـرمربی تیـم ملی بـودم .هیچ حاشـیهای
نداشـتم .در جـام جهانـی نتایـج آبرومنـدی به دسـت آورده
بودیـم .بعـد از مـن توقعـات دیگـری داشـتند که بـا اصول
حرفـهای مـن جـور درنمیآمـد .این کـه فلان بازیکن تیم
ملـی دوسـتانی دارد کـه از نظـر سیاسـی جور دیگـری فکر
میکننـد بـه مـن و به فوتبـال ارتباطـی نـدارد .برخوردها با
مـن بدتـر از غریبههـا بـود .مـا غریبهنـواز هسـتیم امـا من
کـه غریبـه نبـودم .آدم همیـن کشـور بـودم .فارسـی حرف
مـیزدم .سـاده بگویـم در ایـن فوتبـال هیچوقـت مـن را
«خـودی» ندانسـتند.
ایـن حـرف را کـه میزنـد ،انـگار هـوای کافـه سـردتر
میشـود .چیزهـای دیگـری میگویـد کـه تا دسـت میبرم
بـه خـودکار بـا همـان جدیـت اشـاره میکنـد اینهـا بـرای
نوشـتن نیسـت! از ایـن که تمـام تاریخچه فوتبالـش با جام
جهانـی  98فرانسـه تعریـف شـود هـم گلهای نـدارد.
 خـدا را شـاکرم کـه ایـن فرصت به من داده شـد .من همسـعی کـردم در حـد توانم کار کنم و پشـیمان نیسـتم .حاال
بعضیهـا داسـتان میسـازند کـه مـن کودتا کـردهام .خیلی
بـه ایـن چیزهـا توجه نمیکنـم .حس میکنـم وظیفهای در
قبـال ایـن مردم داشـتم که انجـام دادم و هنوز هم پاداشـم
را از لطـف مـردم کوچه و خیابـان میگیرم نـه از آن آقایان
که در دلسـرد کـردن آدمها تخصـص دارند.
هـر بـار حـرف ایویـچ میشـود یـادش نمـیرود کـه یـک
«خـدا بیامـرز» پشـت اسـمش اضافـه کند .بـا احتـرام از او
حـرف میزنـد .همـان طور کـه از کـیروش یـاد میکند و
میگویـد اینهـا رزومههـای خیلـی خوبـی دارنـد امـا به هر
حـال نقدهایـی هـم وارد اسـت .بعضـی برخوردهـا بایـد در
شـان مردم ایران باشـد که نیسـت .مـن با ایویـچ خدابیامرز
مشـکلی نداشـتم .فقـط یک بـار بینمـان برخـوردی پیش
آمد...
نمیخواهـد در مـوردش حـرف بزنـد امـا دوبـاره مثـل
حرفهایهـا نفسـی تـازه میکنـد و جانـی میگیـرد.
 آقـای صفایـی فراهانـی بـه مـن مسـئولیت داده بـود کههمـراه تیـم ملی بـروم بـه اردوی ایتالیـا و نـکات تمرینات
را بنویسـم تـا هـم یـک نظارتـی باشـد و هـم بعدهـا برای
مربیهـای جـوان مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد .یـک روز

نشسـته بـودم روی نیمکـت و تیـم داشـت آن طرفتـر
تمریـن میکـرد .نـت برمیداشـتم .متوجـه شـدم آقـای
ایویـچ خدابیامرز خوشـش نیامـده و گفته فالنـی برود روی
سـکوها .مـن هـم رفتـم .روز بعـد حتی دفتـرم را بـا خودم
نبـردم و روی سـکوها نشسـتم .روز بعـد موقـع صبحانـه
آقـای ذوالفقارنسـب و مالکـی هـم بودنـد .آقـای ایویـچ
خدابیامـرز آمـد و گفـت شـما اومـدی بـه مـن فوتبـال یاد
بـدی؟ شـما میخـوای بازیکنهـای بهمـن رو بـه ترکیـب
تیـم اضافـه کنـی! منظـورش حمید اسـتیلی و علـی لطیفی
بـود .تعجـب کـردم .گفتـم آمـدهام کنـار شـما کار یـاد
بگیـرم و اصلا خـودم را بـا شـما مقایسـه نمیکنـم .البتـه
حـدس زدن ایـن کـه چه کسـی ایـن ذهنیـت را بـه ایویچ

کـه اعتقـاد دارد جایـش در ترکیـب تیـم  98خالـی بـود .از
تغییـر ارنـج تیـم از  4-4-2بـه  3-5-2گفـت و ایـن کـه
بهتریـن کارش در آن جـام جهانـی احیای نـادر محمدخانی
و جـواد زرینچـه بـود کـه طبق پلان ایویـچ در ترکیب تیم
اصلی قـرار نداشـتند.
 ایویـچ خدابیامـرز بـرای تیـم خیلـی زحمـت کشـید .منمنکـر نیسـتم امـا دیگـران هـم زحمـت کشـیدند .گلـهای
نـدارم از ایـن کـه حتـی بازیهـای خـوب تیـم ملـی را به
نـام ایویـچ بنویسـند .مهـم هـم نیسـت مـن سیسـتم را از
 4-4-2بـه  3-5-2تغییـر دادم کـه بچههـا بـه آن عـادت
بیشـتری دارنـد امـا فقط یک جملـه میگویم ،هر تماشـاگر
فوتبالـی هـم میدانسـت کـه میهایلوویچ کاشـتهزن قهاری

خدابیامـرز داده بود ،سـخت نیسـت!
فنجـان چـای را سـر میکشـد .چهـره و تـن صدایـش
هیـچ تغییـری نمیکنـد .انـگار همـان مـردی اسـت که در
کنفرانسهـای مطبوعاتـی شـمرده شـمرده حـرف مـیزد
یـا کـم حـرف روی نیمکـت تیـم ملـی مینشسـت .انـگار
یـاد آن اردوی پرآشـوب افتـاده اسـت .ابروهایـش را در هم
میکشـد .نفـس عمیقـی میکشـد.
 ایـن حـرف خیلـی بـه مـن برخـورد .چنیـن شـخصیتینداشـتم و نـدارم که ایـن برخوردها را به هـر قیمتی تحمل
کنـم .برگشـتم هتل و چمدانم را بسـتم که برگـردم تهران.
آقـای نوآمـوز متوجـه شـد و گفـت آقـای صفایـی فراهانی
امشـب بـرای دیـدن بـازی بـا رم میآید شـما بمانیـد .من
هـم قبـول کـردم و مانـدم .متاسـفانه مهنـدس فراهانی به
دلیـل فـوت مـادرش نیامد و آن بـازی را هـم باختیم که به
نظـر مـن در فوتبـال یـک اتفـاق طبیعـی اسـت .آن بـازی
دوسـتانه بـود و تیـم در حال آمادهسـازی اما برزیـل در جام
جهانـی و در خانـه خـودش مگر  1-7شکسـت نخورد؟ من
متوجـه حملات و نقدهای آن روزها نشـدم و نمیشـوم .به
نظـر مـن یکـی از عادتهـای بـد مـا این اسـت کـه خیلی
روی نقـاط ضعـف آدمهـا و اشتباهاتشـان تمرکـز میکنیم.
بزرگنمایـی میکنیـم .کاش آن قـدر آن شکسـت پررنـگ
نمیشـد.
بـه عنـوان کسـی کـه از تمرینـات آن روزهـا بارهـا نـت
بـرداری و بازیکنـان آن روزهـا را آنالیـز کـرده اسـت،
نقدهایـی بـه نحوه آمادهسـازی تیـم  98دارد .با افسـوس از
نبـودن علـی کریمـی در آن تیم یـاد میکند .تنهـا بازیکنی

اسـت یـا آلمانهـا بـه واسـطه بیرهـوف و کلنیزمـن خوب
سـر میزننـد .در واقـع درد را میدانسـتیم ،امـا درمـان
چطـور؟ یعنـی اینکـه میگوینـد ایویـچ خدابیامـرز میگفت
یوگسلاوی فقـط ممکـن اسـت از کاشـته بـه مـا گل بزند
و زد ،حـرف دسـتی اسـت امـا مـا هم ایـن را میدانسـتیم.
توصیـه هـم کـرده بودیـم کـه خطـا ندهنـد پشـت هیجده
قـدم .وقتـی خطا دادیـم من کـه نمیتوانسـتیم میهایلوویچ
را ببـرم کالنتـری تحویـل بدهـم کـه کاشـته نزنـد؟ خوب
اسـت در تعریفهـا و نقدهـا اندازههـا را رعایـت کنیـم .چه
اصـراری داریـم بـرای طـرد آدمها بـه جای نزدیـک کردن
آنهـا بـه همدیگر.
از او می خواهیم داستان سرمربی شدنش را بگوید.
آرام گـوش میدهـد .کـف دسـتهایش را بـه هـم میمالد
و بـه قفسـه کتابهـای روبـهرو نـگاه میکنـد .مثـل وقتی
کـه آدم میخواهـد یـک خاطـره دور را بـا جزئیـات کامـل
یـادش بیاید.
بعـد از شکسـت مقابـل رم شـبش خـواب بودیـم کـه تلفن
زنـگ زد .فکـر کـردم دارم خـواب میبینـم .فکـر کنـم
سـاعت نزدیـک  3و نیـم شـب بـود .آقـای نوآمـوز بـود
گفـت مهنـدس صفایـی پشـت خط اسـت .مهنـدس گفت
مـن بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه شـما سـرمربی تیـم ملی
بشـوید .غافلگیـر شـدم و اجـازه خواسـتم کمـی فکـر کنم.
در تمـاس بعـدی دوبـاره حرفـش را تکـرار کـرد .بـا خودم
فکـر کـردم کـه سـالها فوتبـال بـازی کـردن ،در چلسـی
و تاتنهـام دوره دیـدن و تجربه سـرمربیگری باشـگاهی اگر
بـه درد نخـورد و سـرمربی تیم ملی نشـوم پس کـی به درد
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میخـورد؟ قبـول کردم .بعـدا فهمیـدم گزینههـای دیگری
هـم بودهانـد و آقـای صفایـی بـرای ایـن کـه تحـت تاثیـر
ایـن توصیههـا قـرار نگیـرد سـیم تمـام تلفنهـای دفترش
را کشـیده بـود .قـرار شـد ایـن موضـوع محرمانـه بمانـد تا
ایـن کـه بـه صورت رسـمی از طرف آقـای نوآمـوز موضوع
اعلام شـود .صبـح موقـع صبحانـه تلفـن آقـای خـداداد
عزیـزی کـه کنـار مـا نشسـته بـود زنـگ خـورد و یکـی
دو جملـه کـه رد و بـدل شـد برگشـت طـرف مـن و گفت:
تبریـک آقـا!  ...یعنـی خبرهـا خیلـی زود درز کـرده بـود.
چـای دوم را میآورنـد .از حاشـیههای بازی ایـران و آمریکا
میگویـد .حرفهایـی کـه فعلا نمیشـود نوشـت .تـا روز
مبـادا .ایـن فوتبـال ایرانی چقدر حـرف ناگفتـه و چقدر روز
مبـادا! از او میپرسـم اگـر بـه آن روزهـا برگـردد در کـدام
تصمیمـش تجدیدنظـر میکنـد .بـا احتیاط و شـمرده حرف
میزنـد.
 یـادم میآیـد در یکـی از اردوهـا یکـی از بازیکنـانتیـم ملـی کـه االن از اسطورههاسـت بـه اتـاق مـن آمـد
و گفـت آقـا شـما امـروز تـوی تمریـن جلـوی جمـع با من
تنـد برخـورد کـن! تعجب کـردم .من همیشـه بـه بازیکنان
احتـرام میگذاشـتم .بـه نظـرم آنهـا نماینـده یـک ملـت
هسـتند .شـخصیت دارند ،خانـواده و اصالت دارنـد و وظیفه
من اسـت کـه این احترام را خدشـهدار نکنـم .خودش گفت
آقـا مـا عـادت کردیـم چوب باالی سـرمون باشـد! شـما با
مـن برخـورد کنیـد بقیـه حسـاب کار دستشـان میآیـد!...
البتـه کـه مـن آن کار را نکـردم و پیشـمان هـم نیسـتم اما
شـاید اگـر در کنارم دسـتیاری داشـتم که با این زبان آشـنا
بـود ،بـا جدیـت بـا بعضـی از حاشـیهها برخـورد میکـرد،
رونـد بعضـی اتفاقـات جـور دیگـری رقـم میخورد .شـاید
عیـب از مـن اسـت کـه نمیتوانـم بیاحترامـی کنـم.
دفترچـهام را بـا خـودکار میگـذارم جلویـش تـا تیـم
رویایـیاش را برایمـان بنویسـد .دلدل میکنـد بـرای
چیـدن تیـم .هـر دفعـه اسـم یـک سـتاره یـادش میآیـد.
سـتارههایی کـه روزگار بـا آنهـا مهربـان نبـود .یاد محسـن
مسلمخانی میافتد.
 ایـن بچـه یـک بازیکـن تمامعیـار بـود .یـک هافبک دوپـا .بچـه جنـوب شـهر .وقتـی میرفتیـد خانـهاش گوشـه
حیـاط مـرغ و خـروس داشـت امـا در دارایـی یـک سـتاره
بـود .مسـلمخانی هیچوقـت به حقش نرسـید .یعنـی زندگی
گاهـی بیرحمیهـای خـودش را دارد .حقـش بـود بـه
جاهـای باالتـری برسـد امـا بعدهـا فکـر کنـم در اتریـش
گرفتـار دزدهـا و قاچاقچیها شـد و متاسـفانه او را ُکشـتند.
از تجربههـای فوتبالـیاش قبـل از انقلاب میگویـد و این
کـه چطـور در یـک روز بارانـی وقتـی بازیکنهـای تنومند
تیـم مصـدوم بودنـد و نتوانسـتند بـازی کننـد نوبـت بـه او
رسـید« :فوتبالـم را یـک جورهایـی مدیون باران هسـتم».
هنـوز خـودش را یـک داراییچـی میدانـد و افسـوس
میخـورد کـه بعـد از انقلاب آن سـرمایه اجتماعـی خیلـی
راحـت حـراج شـد و چرمفروشهـا پـول ریختنـد وسـط و
تیـم فوتبـال خریدنـد!
 یـادم میآیـد بـا دیهیم بـازی داشـتیم .تازه بـرای داراییبـازی میکـردم و تـوی یـک بـازی دو گل زدم .آقـای د.
اسـداللهی در کیهـان ورزشـی نوشـت :جالل طالبـی لقلق
زد و دو گل زد! بـا همیـن ادبیات .شـاید به خاطـر قد بلند و
اسـتیل دویـدن من بـود .به هر حـال آن توصیـف و تعریف
هنـوز یادم مانده اسـت.

صحبـت بـه رفاقتـش بـا پرویـز قلیچخانـی می کشـد و آن
عکـس دو نفرهشـان .شـاداب در لبـاس رسـمی و بـا جـام
قهرمانـی ملتهـای آسـیا .لبخنـد میزنـد و میگویـد:
 خاطرخواهـی کار دسـتم داد .پیشـنهاد خیلـی خوبـی ازتیـم رمـس فرانسـه داشـتم .ولـی عاشـق شـده بـودم .تازه
بـا خانمـم نامـزد کـرده بـودم و اصلا نمیتوانسـتم تصـور
کنـم از تهـران بروم .بـا خـودم میگفتم من بروم فرانسـه؟
نـه! امـکان نـدارد! آن موقـع ایـن طـور بـه زندگـی نـگاه
میکـردم .بـه هـر حـال هـر آدمـی افسـوسهایی پشـت
سـرش دارد.
آقـای طالبـی! االن دوسـت داشـتید کی از ایـن پلهها پائین
میآمـد؟ یعنی از دیدن چه کسـی خوشـحال میشـدید؟
بدون لحظهای مکث میگوید:
 مادرم!و بعـد اشـک مـیدود تـوی چشـمهای درشـتش .بـاورت
نمیشـود مـردی در  72سـالگی هنـوز ایـن طـور دلتنـگ
مـادری باشـد کـه در خـاک دامنگیـر شـاهرود آرام گرفتـه
اسـت .میخواهـم فضـا را عـوض کنم اما هنـوز دلش پیش
مـادر جـا مانده اسـت.
 مـن عادت به قسـم خـوردن نـدارم اما فوتبال و شـهرتو ایـن قصههـا همه چیز زندگی من نیسـت .بـه روح مادرم
قسـم میخـورم کـه دلخوشـی باالتـر از شـادی دل مـردم
نـدارم .مـن وطنـم ،سـرزمینم و ایـن خـاک را بیشـتر از هر
چیـزی دوسـت دارم .حق این مردم اسـت کـه خوب زندگی
کننـد .محتـرم زندگـی کنند .شـاد زندگی کننـد .حال خوب
مـردم آرامـم میکند.
میپرسـم بعـد از ایـن همـه خانـه بـه دوشـی بـه نظـرش
کـدام چهـره اجتماعـی تصویـر بهتـری از مـردم ایـران بـه
دنیـا داده اسـت؟ کمـی فکـر میکنـد بعـد میگویـد:
 یک خواننده. شجریان؟ بله! محمدرضا شجریان.سـاعت بـه دو نزدیـک شـده اسـت .چـای دوم را خـورده
ایـم .جلال طالبـی با آن کـه میگوید همیشـه کـم حرف
اسـت امـا بـا لبخنـد عنـوان میکنـد هـر سـوالی داریـم
بپرسـیم .میدانیـم جذابتریـن پرسـشها و پاسـخها
بـرای خوانندههـا همانهاسـت که نمیشـود نوشـت .نباید
نوشـت تـا روز مبـادا.
قـرارشـد تیـم رویاییاش را سـر فرصـت برایمان بفرسـتد.
نگاهـش میکنـم و یـاد شـبی میافتم کـه آمریـکا را 1-2
بردیـم .حتـی اگـر مقاومـت کنـی بـاز هـم صـدای جـواد
خیابانـی و هیجانـش وقتـی از ضربـه سـر حمیـد اسـتیلی
تعریـف میکنـد و از فـرار مهـدی مهدویکیـا توی سـرت
میپیچـد .فکـر میکنـم بـه آن شـب کـه انـگار داشـتیم
آسـمان را لمـس میکردیم و سـخت اسـت بـاور کنیم این
مـرد ،بـا همیـن آرامـش و وقار چطـور برای آن سـتارههای
پرشـر و شـور در رختکـن حرف زده اسـت .چطـور این همه
برخـورد تلـخ را در این سـالها تـاب آورده اسـت .وقتی آن
مـرد بـا پرونـده پـر و پیمـان روبرویـش نشسـت چطـور با
حـس گزنـده «غیرخودی» بـودن کنـار آمده اسـت ...هنوز
میشـود از او سـوال پرسـید و گـپ زد امـا میترسـم یـک
دفعـه یاد اخـوان ثالـث بیفتـد و بگوید:
دست بردار ازین در وطن خویش غریب!
همانطـور کـه آمده بود مـیرود .فروتن و صبور .شـاید برای
فرامـوش کـردن ایـن همـه خاطـره کـه مـا زنـده کردهایم
بـرود سـراغ کتابـی کـه ایـن روزهـا میخوانـد« .مرشـد و
مارگاریتـا» .رمانـی روسـی نوشـته میخائیـل بولگاکـف که
اولیـن نسـخه خطـی آن را دو سـال بعـد بـه دسـت خـود
آتـش زد .احتمـاال بـه دلیـل ناامیـدی از شـرایط خفقانآور
آن زمـان اتحـاد جماهیـر شـوروی ...جلال فوتبـال ایـران
امـا هنـوز امیدوار اسـت».

