
از امتیاز معیشتی 
تا قهرمانی پاک!

گزارش
بهروز رسایلی

روزنامهنگار

نگاهی به مهم ترین کلیدواژه های لیگ 
بیست ویکم

چند روزی هســت که بیست ویکمین 
دوره از مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران 
به پایان رسیده و تب و تاب آن فروکش 
کرده است. در این فضا شاید بد نباشد 
تعدادی از کلیدواژه های مهم به جا مانده 
از این فصل را زیر ذره بیــن ببریم و به 
بهانه آن، بعضی اتفاقــات مهم فصل را 

مرور کنیم.

  من به اینها نمی بازم:فرهادمجیدیاز
استقاللرفت،امایکجملهازاوبرایهمیشه
بهیــادگارماند:»منبهاینهــانمیبازم.«در
اصلمجیدیایــنجملهرادرمــورددربی
حذفیفصلگذشــتهبهزبانآوردهبود،اما
بعداازسویهوادارانورسانههابسیارپرتکرار
شدوبهنوعیدرقالبتئوریوشعاراستقالل
درآمد.درنهایتهــمآبیهادرحالیفصلرا
بهپایانرساندندکهبهنخستینقهرمانبدون
شکســتتاریخلیگبرترتبدیلشدند.باور
کنیدکلمات»انرژی«دارندوگاهیمسیررا

بهشمانشانمیدهند.
  امتیاز معیشــتی:بعــدازتغییرنتایج
3بازیگلگهروافزودهشدن2امتیازبهحساب
اســتقالل،هوادارانپرســپولیسدرفضای
مجازیبهشــوخیاینامتیــازاترا»کمک
معیشــتی«دولتبهحریفســنتیقلمداد
کردند!بهشکلیعجیبدرگذرزماناینواژه
واردادبیاتمسئوالنرسمیترپرسپولیسهم
شد.اینمدلاتهامزنیهاالبتهدرفوتبالایران
مسبوقبهسابقهاســت.قبالهماستقاللیها
برخیازقهرمانیهایپرشمارپرسپولیسرا

»جاماسنپی«میخواندند.
  قوی تر از بهانه:عاملبهوجودآمدناین
کلیدواژهحمیدمطهریبود.دستیاریحیی
گلمحمدیهمیشهعالقهخاصیبهاستفاده
ازادبیاتشیکوجمالتقصارداشتهاست.
اودرگذشــتهکهدنیابهکامپرسپولیسیها
بودکلیجملهخوشگلبهزبانمیآوردوبه
دیگرانتوصیهمیکردبهجایبهانهجویی،
بیشترکاروتالشکنند.مطهریمیگفت:
»شعارمادرپرســپولیسایناستکهمثل
گالدیاتوربجنگومثلپادشاهزندگیکن«یا
»برایتعبیرخوابهایتان،ابتدابایدازخواب
بلندشوید.«بااینحالمشهورترینجملهاو
کهدراینفصلعلیهخودشاستفادهشداین
بود:»قویترازبهانههایتانباشید.«امسال
کهخودمطهریوالبتهیحییگلمحمدی
روبــهفرافکنیوتوجیــهآوردهبودند،رقبا
مداماینجملــهحمیدخانرابهاویادآوری

میکردند.
  ادمین هــای 16ســاله: اینهــماز
کلیدواژههایکشفشدهازدلسخنانگهربار
حمیدمطهریبود.اواواخرفصلمدعیشد
برخیازمنتقدانپرسپولیسادمینهای15و
16سالههستند.ایناظهارنظربابازتابهای
منفیزیادیمواجهشــدوحتیخودیحیی
گلمحمدیهماعترافکرددستیارشکمی

زیادهرویکردهاست.
  زمین بی طرف: لیگبیســتویکمیکی
ازبیسروســامانترینوعجیبترینفصول
فوتبالایرانبود.اتفاقاتآماتوربسیارزیادی
دراینفصلرخداد؛بهطوریکهمثاللیگبه
پایانرســیدهبود،اماهنوزنتیجه3مسابقه
معلومنبود!یکیازاتفاقــاتعجیبوغریب
امســالهمبرگــزاریمســابقاتمتعدددر
زمینبیطرفبود.نســاجیمازندرانزمین
تمریناستاندارددراختیارنداشتودرنتیجه
کلفصلرابرایمیزبانیازرقباســرگردان
بود.عمــدهمیزبانیهایاینتیمدرمشــهد
برگزارشــد.درمقطعیهمینمشکلبرای
فجرسپاســیهمبهوجودآمد.غیــرازاین،
2دیداررفتوبرگشتپرسپولیسوسپاهان
همدرزمینبیطرفبرگزارشــدکهازجمله
عجیبتریناحکامتاریــخکمیتهانضباطی

بهشمارمیآمد.
  سه- هیچ: امسالدرلیگبرترکالهمه
دنبالپیروزی3برصفربیروناززمینبازی
بودند.اینداســتانازهفتهدوموعدمحضور
پدیدهمشهددربازیبامسرفسنجانشروع
شدوبا3برصفرشــدن3مسابقهگلگهربه
اوجخودشرسید.ازآنبهبعدکلیباشگاهبه
بهانههایمختلفبهکمیتهانضباطیشکایت
کردندوخواهان3برصفرشــدنبازیهای
خودشدند.آخریندیداریکهتالحظهتنظیم
اینمطلبسه-هیچشده،مسابقهنیمهتمام
تراکتورباپرسپولیسبودکهنتیجهآنبهسود
تیمتهرانیاعالمشد.البته2بازیبرگزارنشده
دیگرهمداریمکهاحتماالآنهاهمسه-هیچ

خواهندشد.
  قهرمانی پاک: بعــدازتثبیتقهرمانی
اســتقاللدرلیگبیســتویکم،محمدرضا
ساکت،مدیرعاملســپاهانیکپیامتبریک
برایاینباشگاهفرستادکهاستفادهازعبارت
»قهرمانیپاک«درآنحســابیبحثبرانگیز
شد؛طوریکهانگارقهرمانیهایقبلیمشکل
داشتهاست.ارســالنمطهریهمدرحاشیه
جشناســتقاللیهاازهمینعبارتاستفاده
کرد.نتیجــهاینرویکردآنبودکهافشــین
پیروانیسرپرستپرسپولیسگفت:»آنقدر
رویقهرمانیپاکاصرارمیکنندکهآدمبه

شکمیافتد!«

   چهارشنبه     18 خرداد  1401     8  ذی القعده  1443       سال سی ام          شـماره  8514

هت تریک سروش؟
رفیعی فاصله ای تا بازگشت به تیم 

محبوبش ندارد؛ او  2دوره حضور متفاوت 
در پرسپولیس را تجربه کرده است
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به نظر می رسد هالند از مصدومیت هایش 
فاصله گرفته؛ خدا خودش به حریفان 

من سیتی در فصل آینده رحم کند

با رقبا 10 کیلو اختالف وزن دارمبا بچه غول در نیفتید
قاسمپور پس از قهرمانی در نروژ، در جام 

تورلیخانوف هم درخشید و حاال برای 
مسابقات جهانی صربستان آماده می شود
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 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

برنامه بازی
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A  - لیگ ملت های اروپا

B  - لیگ ملت های اروپا

ایران 

ژاپن
20:30

هلند

ایران
22:30

ایران  

استرالیا
04:30

ایران  

بلغارستان
04:30

آمریکا 

ایران
21:30

ایران 

برزیل
18:00

کانادا 

ایران
15:00

لیگ ملت های والیبال
جمعه 20 خرداد 1401

یکشنبه 22 خرداد 1401

سه شنبه 31 خرداد 1401

پنج شنبه 2 تیر 1401

جمعه 3 تیر 1401

شنبه  4 تیر 1401

چالش های سخت 
را دوست دارم

 اللهيار صيادمنش، ستاره جوان فوتبال ايران از تدارکات الزم براي حضور در 
جام جهاني 2022و رويارويي با بزرگان فوتبال دنيا مي گويد
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