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نه!اینتیــمبیروحیهوآشــفته،قهرمان
۵دورهاخیرلیگبرترنیســت.ازآنتیمفقط
نامشباقیمانده.اینپرسپولیسرؤیایینیمه
دومدهه۹۰نیســت.تیمیکهعادتبهباختن
نداشــتوهوادارانشتاهمینپریشبیادشان
نمیآمدآخرینبارکیدرآزادیطعمشکست
راچشــیدهاند.تیمیکهشــخصیتقهرمانی
داشــتودرســختترینروزهاودشوارترین
بزنگاههاهمکاررادرمیآورد،بهروزیافتادهکه
میبینید.اینتیمآشفتهوپراشتباهکهچنین
دستتطاولبهخویشــتنگشادهاست،لشگر
شکستخوردهایاستکههرروزبیشترازدیروز
ازگذشتهاشفاصلهمیگیرد.پرسپولیسیکه
سالهابهاستحکامخطدفاعیاشدلگرمبود،
ازتیمیکهدر۸بازیاخیرشتنهایکگلزده
بود،۳گلخوردوبهشکلتحقیرآمیزیازجام
حذفیکناررفتتامســیرقهرمانیواحتماال
دبلکردنرابرایرقیبسنتیاشهموارکند؛
کهخونبهدلهوادارانــشکند.هوادارانیکه
پسازسالهاســربهآسمانساییدنحاالباید
باحسرتشاهدکلکســیوناشتباهاتفردیو
تاکتیکیتیممحبوبشــانباشند.هوادارانیکه
نگرانبازگشتبهدورانیهستندکههنوزبرانکو
نیامدهبودکهبرویرانههایتیمیکهفقطنامش
پرسپولیسبود،آنبنایباشکوهرابسازد؛بنای
باشکوهیکهیحییگلمحمدیوهمراهانش

آنرابهویرانهتبدیلکردند.
همهمیدانیمکهقبلازشروعفصل،تعلل
وزارتورزشدرتعیینمدیرعاملوهیأتمدیره
باشگاه)کهدرتقابلباسرعتعملدرخصوص
تعیینتکلیفمدیریترقیبســنتیمعنادار
بود(چهآسیبهاییبهپرسپولیسزد.میدانیم
کهتیمباچهبحرانهایمالیومدیریتیمواجه
بودوهمچنانهست.تیمیکهدرآستانهشروع
لیگهمهانرژیاشراصرفخریدننازهافبکی
کردهبودکهبعدازیکســالسکونشــینیدر
لیگنهچندانمعتبراتریش،قدمرنجهکردهو
بهوطنآمدهبود.درادامههمپرســپولیسکه
مثلهمهاینسالهاتعدادیازستارههایشرا
ازدســتدادهبود،تاتوانستبازیکنمتوسطو
ضعیفجذبکرد.وچــهدرآغازوچهدرمیانه
راه،باحداقلتجهیزوتدارکبــهمیدانآمد.
بااینهمهبضاعتهمینپرســپولیس،ازهمه
تیمهاییکهامسالمقابلشانشکستخوردیا
متوقفشد،باالتربود.آشکاراستکهاینتیم
ازمشکالتفنیوروحیفراوانرنجمیبردکه
بخشقابلتوجــهاشازروینیمکتبهداخل
زمینمنتقلشدهاست.یحییگلمحمدیرابا
اعتراضاتفراوانوغرزدنهایتمامنشدنیاش
بهیادمیآوریم.باانفعالدرجاییکهبهعنوان
ســرمربینیازکنشمندیوجودداشــتوبا
شــلوغکاریوجنجالهایبیمــوردیکهجز
حاشیهوخســرانحاصلیبرایتیمبهارمغان
نیاورد.یحییگلمحمدیرابااشــتباهاتفنی
فراوانشبهیادمیآوریم.مثلتغییراتمداومش
درخطدفاعیکــهنتیجهذهنیتیآشــفتهو
بههمریختهبودوثباتواقتــدارراازتیمیکه
ســالهابهترینخطدفاعیلیگرادراختیار
داشت،گرفت.بسیاریازتصمیماتفنییحیی
درچیدمانبازیکنانفاقــدتوجیهمنطقیبود
ونتیجهاشناکامــیدربرابرتیمهاییبهمراتب
ضعیفتربود؛تیمهاییکهمتوجهشــدنداین
پرســپولیسدیگرآنتیمدستنیافتنیسابق
نیستومیشودمتوقفشکردوحتیشکستش
داد.درهمینبازیباآلومینیوم،بضاعتنیروی
انســانی۲تیماصالقابلمقایســهنبودندولی
تیمکممهرهترتوانســتپرسپولیســیراکه
ســرمربیاشبلدنبودازبضاعتشبهرهبگیرد،
شکســتدهد.تیمیکهبهصــورتمداومدر
ترکیبخطدفاعــیاشتغییراتمخربایجاد
میکندومتوجههمنیســتکهبااینکارنظم
وانســجامتیمیرابهتاراجمیدهــد،بایدهم
شکستبخورد.وقتیرامینرضاییانکهشروع
امیدوارکنندهایداشــت،هفتهبــههفتهافت
میکند،میشــوداینپرسشرامطرحکردکه
یحییودستیارانشدرتمریناتدقیقاچهکاری
راانجاممیدهند؟اینبازیکنانمتزلزلوعصبی
وبیروحیهبیشترازهرچیزچهرهسرمربیشان

رابازتابمیدهند.
اینپرســپولیسویران،محصولکارجمعی
استونمیشودسهممدیریترادرناکامیهایش
انکارکرد.آنقدرفراموشــکارنیستیمکهاتفاقات
ابتدایفصــلراازخاطربردهباشــیم.همهآن
مشــکالتمالیومدیریتــی،بدهیهایکالن،
پنجرههایبســتهوکمبودنقدینگیبرایخرید
بازیکنانباکیفیتخارجــیودرنهایتضعیف
عملکردندرتدارکوآمادهسازیتیم.مشکالتی
دراینســطحبرایهیچکدامازتیمهایباالی
جدولوجودنداشــت.احتماالهمهمینهادر
بههمخوردنتمرکزســرمربیتیمنقشآفرینی
کرد.اتفاقافــرقمربیمعمولیبــامربیبزرگ
درهمینبزنگاههامشــخصمیشــود.)زمان
برانکوهمهمهچیزگلوبلبلنبود(.درمواجهه
بامشکالتیحییتاتوانســتغرزد،قهرکردو
اشــتباهاتفنیاشرابافرافکنیگــردنداورو
مدیریتانداخت.بهمروروتقریبابعدازهرناکامی،
صحبتازاستعفاوکنارهگیریبهمیانآمدجوری
کهداستاناستعفاهاییحییواردفرهنگطنز
ملتشد.البتهدرفضایهواداریحامیانشبیشتر
ازمنتقدانشبودند.حاالکهورقبرگشتهوکاسه

صبرافکارعمومیلبریز
شــده،خبریازاستعفا

نیست.بهنظرمیرسدبایدبهصادقانهبودنتمام
خداحافظیهایقبلیشککرد.
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والیبال صابر را  از دست می دهد؟
 کاظمی که برای تیم العربی قطر 

  بازی می کند  به جمع مصدومان
                                       تیم ملی اضافه شد
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 رئال مادرید باید در بازی امشب
 از برتری اش مقابل مدافع عنوان 

قهرمانی اروپا دفاع کند

آقایحیی مرا به فوتبال معرفی کردآیا بازگشتی در کار  است؟
آزادی، زننده 2گل آلومینیوم مقابل پرسپولیس      
گل هایش را به پدر و مادرش و  استقاللی ها تقدیم 

کرده  اما از دست فرهاد مجیدی ناراحت است

2019

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

برنامه بازی

بایرن مونیخ

ویارئال
23:30

رئال مادرید

چلسی
23:30

لیگ قهرمانان اروپا  - یک چهارم

چهارشنبه 24 فروردین 1401

لیورپول

بنفیکا
23:30

اتلتیکومادرید

منچسترسیتی
23:30

لیگ قهرمانان اروپا  - یک چهارم

بارسلونا

گالسکو رنجرز

فرانکفورت

براگا

23:30

23:30

پنج شنبه 25 فروردین 1401

آتاالنتا

لیون

الیپزیش

وستهام

21:15

23:30

لیگ اروپا - یک چهارم

جمعه 26 فروردین 1401

پنجشنبه  25 فروردین 1401

فوالد

آخال
21:45

التعاون عربستان

سپاهان
00:45

لیگ قهرمانان آسیا

ایران

قرقیزستان
18:30

فوتسال مقدماتی جام ملت های آسیا

کاپـیتان کُشی
دوباره پرسپولیس، دوباره جام حذفی، دوباره یحیی گل محمدی 
و باز سرنوشــت عجیب یکی از بهترین و بزرگ ترین بازیکنان 
تیم. بهار92 در روزهایی که یحیی برای نخســتین بار سرمربی 
پرسپولیس شده بود، به شــکلی عجیب و ناگهانی علیه مهدی 
مهدوی کیا غضب کرد. آن هم درحالی که کیا همان زمان از کیفیت 
کافی برای حضور در ترکیب اصلی یا بازی به عنوان یک ذخیره مؤثر 
برخوردار بود. یحیی اما به دالیلی که هیچ وقت هیچ کس نفهمید با 
او چپ افتاد و این بازیکن را مرتب از فهرست کلی تیم خط می زد. 
حتما یادتان هست فشارهای روانی روی مهدوی کیا آنقدر ادامه 
یافت که نهایتا اشک او در برنامه 90 درآمد. در نگاه اول حق یک 
مربی اســت که بازیکنی را نخواهد؛ حتی اگر آن ستاره، بهترین 
و محبوب ترین فوتبالیست تیم باشــد. با این حال نکته عجیب 

به مواضع قبلی یحیی برمی گشــت؛ جایی که او چند ماه پیش از 
سرمربیگری پرسپولیس زمانی که دســتیار مانوئل ژوزه بود در 
واکنش به شایعه خداحافظی مهدوی کیا در پایان فصل گفته بود: 
»اصال چنین چیزی صحت ندارد. مهدوی کیا حاال حاالها می تواند به 
پرسپولیس کمک کند. حتی اگر خودش هم چنین تصمیمی گرفته 

باشد، من با او صحبت می کنم تا منصرف شود.«
با این اوصاف بالفاصله بعد از عزل ژوزه و سپرده شدن تیم به یحیی، 
موضع او 180درجه عوض شد و آن بال را سر کیا آورد؛ رفتاری چنان 
تلخ و عجیب که گل محمدی تا سال ها بعد به خاطرش تحت فشار 
بود. اوج داستان کیا، عدم اســتفاده پررنگ از او در فینال جام 
حذفی برابر سپاهان بود. پرســپولیس در حالی آن مسابقه را در 
ضربات پنالتی باخت که مهدوی کیا فقط 5 دقیقه بازی کرد و از قضا 

در همان مدت هم چند ارسال خطرناک انجام داد. روشن بود که 
مسئله یحیی با کیا »فنی« نیست. حاال شبیه این شرایط برای جالل 
حسینی ایجاد شده است؛ بازیکنی که اگرچه پا به سن گذاشته، 
اما قطعا هنوز جزو بهترین مدافعان لیگ است و هر بار حضورش 
در زمین، ایمنی ســاختار دفاعی را باال می برد. حاال هفته هاست 
که گل محمدی از حســینی در ترکیب اصلی استفاده نمی کند و 
حتی در بازی سرنوشت ساز و حذفی با آلومینیوم هم این بازیکن 
را نیمکت نشــین کرد. همزمانی این تصمیم با اشتباهات عجیب 
مدافعان پرسپولیس مخصوصا وحدت هنانوف باعث انتقادهای 
بســیار زیادی از یحیی گل محمدی شده است. حتی تماشاگران 
حاضر در آزادی هم بارها جالل را تشویق کردند؛ بازیکنی که کل 

نیمه دوم را گرم کرد، اما به زمین نیامد.

نوع برخورد يحيي با جالل حسينی، خيلی ها را ياد تراژدی حذف مهدوی کيا انداخته است
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