
جام، عشق و 
پوئن هزار!

اگر از بزرگ ترین مربیان دنیا بپرسید که چه 
چیزی در شغل شــان از همه چالش برانگیزتر 
اســت، احتماال پاســخی به جز »استمرار« 
نخواهید شــنید. اســتمرار برای یک مربی، 
تجربه سختی به نظر می رسد. چرا که فوتبال 
هر روز تغییر می کند، بازیکن ها هر روز عوض 
می شــوند و تطبیق با ایده های تازه و حریص 
ماندن برای تکــرار موفقیت های گذشــته، 
ماموریت نفســگیری خواهد بود. در فوتبال 
باشــگاهی ایران و از زمان شروع لیگ برتر به 
شــکل و شــیوه امروزی، هیچ مربی دیگری 
اســتمرار »امیر قلعه نویی« را نداشته است؛ 
کسی که با 2باشگاه مختلف قهرمان لیگ برتر 
ایران شده، به تنهایی یک چهارم قهرمانی لیگ 
را به دست آورده، بیشــترین امتیاز در تاریخ 
3باشگاه مختلف در لیگ برتر را کسب کرده 
و حاال در شروع فصل جدید، چهاررقمی شدن 
امتیازهایش به عنوان یک مربــی را در لیگ 
جشن گرفته است. فاصله او با تعقیب  کننده ها 
نیز آنقدر زیاد به نظر می رســد که این رکورد 
برای ســال ها در اختیار خودش باقی خواهد 
ماند. امیر قلعه نویی شروع کننده یک جریان 
تــازه در مربیگری در فوتبال ایــران بود. او از 
یک سو به استفاده از روش های مدرن تر فنی 
عالقه داشت و از ســوی دیگر سعی می کرد 
رگه های ســنتی ناشــی از عالقه به مربیانی 
مثل علی پروین را هم حفظ کند. این ترکیب 
به شــدت در فوتبال ایران جواب داد؛ چراکه 
بازیکنان تیم همواره می دانستند که می توانند 
به عنوان یک مربی فنی روی امیر حساب کنند 
و نباید با اشــتباه کردن در زمیــن، موجبات 
خشــم او را فراهم بیاورند. قلعه نویی در حالی 
سرمربی استقالل شد که معموال باور عمومی 
در لیگ فوتبال ایران، سپردن نیمکت چنین 
باشــگاهی به یک مربی کم تجربه نبود. او در 
شــرایطی یک پروژه 3ســاله را در استقالل 
تعریف کرد که معموال نقشــه های درازمدت 
در این فوتبــال جواب نمی دادنــد. موفقیت 
و قهرمانی لیگ در ســومین ســال اما مسیر 
خوبی برای این مربی ســاخت. او را بیشتر از 
هر چیزی با جاه طلبی اش می شناسیم. 2دهه 
بعد از شروع لیگ برتر، تا همین فصل گذشته 
قلعه نویی تنها کســی به شــمار می رفت که 
توانسته استقالل را به ســکوی اول لیگ برتر 
برساند. او یک دوره طالیی را هم در سپاهان 
تجربه کرد و در بازگشــت دوباره به استقالل، 
باز هم قهرمان لیگ برتر شد. زمانی تماشای 
این مربی در کنار جام قهرمانی، عادت همیشه 
تعقیب کنندگان مسابقه های لیگ به حساب 

می آمد.
دوران مربیگــری امیــر قلعه نویــی، تنها به 
پیــروزی و افتخار گــره نخورده اســت. او 
شکست هایی را تجربه کرده که شاید بسیاری 
از مربیان دیگر را از پا دربیاورند. از دست دادن 
نیمکت تیــم ملی بعد از ســپری کردن یک 
دوره بســیار کوتاه در این تیــم، دور ماندن 
از جــام قهرمانی با تراکتورســازی و جدایی 
ناخوشــایند با نتایــج ضعیــف در آخرین 
روزهای حضور در اســتقالل، اتفاقات تلخی 
برای این مربی به نظر می رســیدند اما هیچ 
اتفاقی نتوانســت او را از فوتبــال جدا کند. 
قلعه نویــی در لیگ ماند و به جســت وجوی 
همیشگی اش برای موفقیت ادامه داد. شاید 
هیچ مربی دیگری در همه این ســال ها، به 
اندازه او مورد نقــد و قضاوت قــرار نگرفته 
است. اتهام هایی مثل کار کردن در تیم های 
ثروتمند یا فقدان جزئیات پرشــمار فنی در 
زمین مســابقه، بارها علیه این مربی شــکل 
گرفته اند امــا همه این زمزمه  ها نیز ســدی 
بین او و فوتبال نســاخته اند. آنچه قلعه نویی 
را همواره بــه فوتبال متصل نگــه می دارد، 
نوعی از عالقه انکارنشــدنی بــه این ورزش 
اســت. اگر هدف او تنها تغییر دادن شرایط 
مالی بود، چندین ســال قبل قید ادامه دادن 
این ماراتــن را می زد و اگــر برنامه ای به جز 
دیده شــدن نداشــت، خیلی زودتر از اینها 
از فوتبال رفته بود. او می خواهد بخشــی از 
بازی باشــد؛ بخشــی از رقابت همیشگی در 
لیگ برتر. قلعه نویی به جــای دیگری تعلق 
ندارد. او نه به سکوها و جایگاه وی آی پی، نه 
به استودیوهای کارشناســی تلویزیونی و نه 
حتی به مبل خانه اش وقت تماشای فوتبال، 
بلکه به نیمکت هــای لیگ برتری تعلق دارد. 

این مهم ترین محل زندگی این مربی است.
او را دوست داشته باشیم یا نه، سبک کاری اش 
را بپسندیم یا نه، باید بپذیریم که ژنرال بخشی 
جدانشدنی از تاریخ لیگ برتر است؛ موفق ترین 
مربی ایرانی تاریخ این لیگ و کســی که هنوز 
هم از جاه طلبی دست برنداشته و برنمی دارد. 
برای باور ایــن حقیقت، کافی اســت به یاد 
بیاوریم که ایــن مربی تا همیــن چند هفته 
قبل، گزینه جدی نشســتن روی نیمکت تیم 
ملی در جام جهانی بــود. کار امیر با رویاهای 
بزرگش، هنوز تمام نشــده است. او یک مربی 
در واپسین ســال های کاری نیست. او کسی 
اســت که می خواهد دوباره نیمکت تیم ملی 
و استقالل را از آن خودش کند. او کسی است 
که می خواهــد دوباره به حرارت ســال های 
جوانی برگردد؛ چیزی شبیه یک تولد دوباره با 
فوت کردن شمع هزار. این مهم ترین انگیزه او 

برای ادامه دادن مربیگری است.
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»رئیس« پوست استقالل را کند
 استراماچونی بابت نیم فصل کار در ایران 

دستمزد 2سال کامل را گرفت و کوچک ترین 
توجهی هم به عواطف و احساسات هواداران نکرد
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فعال خیال همه تیم ها آسوده است که به رده 
آخر لیگ نمی چسبند چون یونایتد با اقتدار 

رده بیستم را از آن خودش کرده است

برای پاریس برنامه دارمطفل سرراهی
سینا ضیغمی نژاد، برنده 6مدال در مسابقات 

شنای کشورهای اسالمی می گوید: اگر اقدامات 
میزبان نبود مدال های بیشتری می گرفتم
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برنامه بازی

پخش زنده

 روز مانده تا 
جام جهانی

پنجشنبه 27 مرداد 1401

جمعه 28 مرداد 1401

لیگ برتر ایران - هفته 2

ملوان

استقالل
19:30

تراکتور

هوادار

پرسپولیس

ذوب آهن

نفت.م.س

فوالد

18:30

19:30

20:30

مس کرمان

صنعت نفت

پیکان

آلومینیوم

19:30

20:30

سپاهان

نساجی 
21:00

مس رفسنجان

گل گهر
20:30

لیورپول

کریستال پاالس
23:30

لیگ برتر انگلیس

پاداش
 پایداری

یوونتوس

ساسولو
23:15

سری آ ایتالیا

ختافه

اتلتیکومادرید
22:00

اللیگا اسپانیا

امیر قلعه نویی: انگیزه هیچ وقت  در من کشته نمی شود

احساس می کنم 
تازه مربی شده ام

ژنرال بعد از 20سال مربيگري در ليگ برتر به ركورد هزار امتياز در اين رقابت ها 
رسيد. ركوردي كه شايد تا سال هاي سال دست هيچ مربي ديگري به آن نرسد
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