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مامیگوییم؛هیچوقت

انگلیسرایادترفت

برای»دعوا«الزمشدارید؟

همان زمانی که 10درصد از ســهام 
2باشگاه پرســپولیس و استقالل 
به مردم واگذار شــد، بســیاری 
عقیــده داشــتند مانــور جدید 
خصوصی ســازی ســرخابی ها هم 
به جایی نمی رســد چرا که زمینه های 
اقتصادی و اجتماعی اش فراهم نیست. سازمان خصوصی سازی 
اما این 10درصد را واگذار کرد که گویا ســهامداران متضرر هم 
شدند. از همان زمان قرار بود به سرعت بقیه سهام هم واگذار شود 
اما حاال رئیس سازمان خصوصی سازی می گوید:»پرونده واگذاری 
به هیأت واگذاری می رود و باید تصمیم گیری شــود 1۷درصد یا 
۵1درصد از سهام باشگاه ها واگذار شود. سهم دولت در 2باشگاه به 
زیر ۵1درصد می رسد اما زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست.« 
چرا اتفاقا، زمانش »هیچ وقت« است. شما را نمی دانیم اما ما بیشتر 
از 20سال است پای این بازی نشسته ایم و کل داستان را فوت آبیم!

محال اســت روزی بگذرد و حداقل 
یکی از برادران فنونی زاده روی جلد 
مطبوعات یا خروجی ســایت ها و 
خبرگزاری ها نباشــند. انصافا هم 
اظهــارات آقامهــدی و آقامرتضی 
بسیار استراتژیک و کارگشا هستند. در 
تازه ترین نمونه، مرتضی فنونی زاده گفته: »ولز و آمریکا می توانند 
پل صعود تیم ملی ایران از مرحله گروهی جام جهانی باشــند.« 
توجه داشــته باشــید که ما یک گروه 4 تیمی داریم که یکی از 
تیم هایش هم خودمان هســتیم. می ماند 3رقیب دیگر که آقا 
مرتضی عقیده دارد از بین آنها ولز و آمریکا می توانند پل صعود 
باشند. یعنی این احتمال هم وجود دارد که پل صعود نباشند! خب 
حضرت واال؛ ما اگر این 2تیم را ببریم که صعود می کنیم و داستان 
تمام می شــود دیگر. این هم »کارشناسی« می خواهد؟ راستی 
خوب شد نگفت: انگلیس، ولز و آمریکا می توانند پل صعود باشند!

یکی از خبرهــای عجیب چند وقت 
اخیر فوتبال ایران مربوط می شد به 
عالقه یک باشگاه قطری به جذب 
ســاکت الهامی. گفته می شــود 
ســرمربی هوادار مورد توجه تیم 
االهلی قطر قرار گرفته اســت. اگرچه 
قبول این شایعه کمی دشــوار به نظر می رسد اما حتی شجاع 
خلیل زاده، مدافع ایرانی االهلی هم موضوع را تأیید کرده که آن 
را قابل توجه می کند. کال فوتبال ایران مربی لژیونر کم داشته و از 
این حیث حضور احتمالی یکی مثل الهامی در لیگ قطر می تواند 
مهم باشد اما نکته عجیب تر به خلق و خوی این مربی برمی گردد. 
سال های گذشته الهامی بیشتر به خاطر حواشی لب خط و انبوه 
درگیری هایش به شهرت رسیده و محرومیت های ریز و درشت 
زیادی را هم تجربه کرده است. از کجا معلوم؛ شاید هم باشگاه 

قطری »بدخواه« دارد و برای دعوا دنبال ساکت است!

نكته بازی

»بهترین تیم ملی تاریخ را داریم«؛ این جمله 
طی 2سال اخیر بارها بر زبان بسیاری از اهالی 
فوتبال ایران جاری شده است. آخرین نفری 
هم که از آن استفاده کرد، عبداهلل ویسی بود. 
این سرمربی فوتبال که ســابقه قهرمانی در 
لیگ برتر با استقالل خوزستان را در کارنامه 
دارد، در زمره انبوه کســانی قرار گرفته است 
که عقیده دارند تیم فعلی فوتبال ایران را باید 
»نسل طالیی« به شــمار آورد. روشن نیست 
این گزاره از کجا آمده و چطور تا حدی تقویت 
شده که حتی برخی از بازیکنان تیم هم روی 
آن اصرار دارند اما مرور اجمالی واقعیت های 
فنی نشان می دهد ما بهترین تیم تاریخ را در 

اختیار نداریم.

  مقایسه های ناامیدکننده
ساده ترین کار دنیا این است که تیم ملی فعلی را از نظر 
وزن نیروی انسانی با تیم ملی 98 مقایسه کنیم. تیمی 
که با شکستن طلسم 20ساله و صعود به جام جهانی 
فرانسه به شــهرت رســید، از نظر عاطفی همچنان 
یک مرجع کالســیک برای هواداران فوتبال در ایران 
به شمار می آید و از محبوبیت بسیار باالیی برخوردار 
است. اگر فرض کنیم زوج خط حمله آن تیم طالیی 
یعنی علی دایی و خداداد عزیــزی با زوج خط حمله 

تیم فعلی یعنی مهدی طارمی و سردار آزمون هم وزن 
هستند، در ســایر پست ها شــاهد اختالف سطحی 
اساسی هســتیم. علیرضا بیرانوند »عزیز« است، اما 
مگر می شود او را با احمدرضا عابدزاده مقایسه کرد؟ 
نادر محمدخانی و محمد خاکپور چه کم از مدافعان 
میانی امروزی داشــتند؟ مهــدی مهدوی کیا کجا و 
صادق محرمی یا رامین رضاییان کجا؟ رضا شاهرودی 
و مرحوم مهرداد میناوند کجا و امید نورافکن یا میالد 
محمدی کجا؟ آیا واقعا کریم باقری با سعید عزت اللهی 
قابل قیاس است؟ چنین شرایطی در تیم های بعدی 
هم وجود داشــت و مثال تیمی که بــه مرحله نهایی 
جام جهانی2006 راه یافت، مملو از لژیونرهایی بود که 
در لیگ های معتبر دنیا بازی می کردند. علی کریمی در 
بایرن مونیخ، مهدی مهدوی کیا در هامبورگ، فریدون 
زندی در کایزرس الترن، جواد نکونام در اوساســونا، 
رحمان رضایی در مسینا و... تعدادی از این لژیونرها 
بودند. تازه بالفاصلــه بعد از آن جام هــم آندرانیک 
تیموریان لژیونر شــد. خب در برهه فعلی لژیونرهای 
درخشــان ما کدام هســتند؟ غیراز مهــدی طارمی 
چه کسی را داریم که ســتاره بین المللی لقب بگیرد؟ 
بیشــتر بازیکنان مهم تیم ملی، در لیگ های ایران یا 
قطر توپ می زنند و البته برخی هم در لیگ های درجه 
2 و 3 اروپا به تناوب روی نیمکت می نشینند. نه؛ واقعا 

این بهترین تیم تاریخ فوتبال ایران نیست.

  پس چرا به صعود امیدواریم؟
با وجود همه این وقایع مسلم، جامعه 
از تیــم ملی ایران انتظــار صعود از 
مرحله گروهی جام جهانی را دارد و 
خوش بینی های زیادی در این مورد 
به وجود آمده است؛ چرا؟ مهم ترین 
دلیلش شاید این باشد که تیم فعلی 
از تجربه بیشتری برخوردار است. به 
جرأت می توان گفــت اگر تیم 98 
مثال سابقه حضور در جام جهانی94 

را داشت، می توانســت در فرانسه از 
گروهش صعود کند. ما آمریــکا را بردیم 
و برابر یوگســالوی کامال سزاوار پیروزی 
بودیم اما تجربه پایین تیم و تغییراتی که 
در کادرفنی ایجاد شد، همه  چیز را به هم 

ریخت. تیم فعلی اما برای سومین بار پیاپی است 
که با یک کادرفنی در جام جهانی حضور می یابد. 
کارلوس کی روش قبال با بســیاری از بازیکنان 
این تیم کار کرده و شــناخت متقابلی بین آنها 
وجود دارد. گروه مان هم نســبتا متوازن به نظر 

می رسد. در نتیجه بســیاری انتظار صعود دارند. 
در حقیقت نسل فعلی شاید »طالیی« نباشد، اما 
تیمی است که فرصت تاریخ سازی دارد و نباید آن 

را از دست بدهد.

طالیی نه، تاریخ ساز شاید
 بعید به نظر می رسد تیم فعلی، بهترین تیم ملی ادوار فوتبال ایران باشد

 اما آنها می توانند تاریخ ساز شوند
ســاعاتی پیش از آنکه فهرســت نهایی بازیکنــان تیم ملی ایــران برای 
جام جهانی2022 قطر اعالم شود، رسانه ها از روی غایبان تمرین کلیدی روز 
یکشنبه به نام تعدادی از نفرات خط خورده دست پیدا کردند. با توجه به 
اینکه نسبت به تمرینات روزهای قبلی شاهد غیبت محمدرضا اخباری، 
میالد سرلک، سامان فالح و امید نورافکن بودیم، جای تردیدی نماند 
که این 4نفر جایی در فهرســت نهایی تیم ملی نخواهند داشت. از 
این بین خط خوردن سرلک )مخصوصا با توجه به مصدومیت امید 
ابراهیمی در پست هافبک دفاعی( و البته امید نورافکن عجیب تر 
بود. با این حال اگر قرار به انتخاب شــگفتی بزرگ تر باشد، باید از 
نورافکن یاد کنیم؛ بازیکنی که بعد از جدایی کارلوس کی روش از تیم 
ملی ایران در تمام اردوها حضور یافت و در بسیاری از مسابقات هم در 
ترکیب اصلی به بازی گرفته شد. نورافکن قابلیت بازی در چند پست 
را داشت؛ هم دفاع چپ، هم دفاع میانی و هم هافبک دفاعی. از این 
جهت به نظر می رسید او می تواند عصای دست کارلوس کی روش باشد 

اما سرمربی پرتغالی روی نام این بازیکن خط قرمز کشید.
عجیب آنکه درســت 24ســاعت پیش از غیبت نورافکن در تمرین تیم ملی، 
رسانه معتبر ساکرنت از این بازیکن به عنوان یکی از ۵پدیده احتمالی قاره آسیا در 
جام جهانی یاد کرده بود. در فهرست ساکرنت، کنار نورافکن از اکرم عفیف قطری، 
فراس البریکان عربستانی، تاکفوسا کوبو ژاپنی و لی کانگ این کره ای هم نام برده 
شده بود. با این حال ستاره ســپاهان برخالف سایر نفرات شانس حضور در 
قطر را پیدا نکرد. نورافکن 2۵ساله بسیار امیدوار بود که در جام جهانی حتی 
به عنوان بازیکن اصلی به کار گرفته شود اما محاسبات او درست از آب در 
نیامد. این بازیکن نسبتا جوان حتی می توانست میانگین سنی تیم 
ملی را کمی پایین بیاورد که چنین اتفاقی نیز رخ نداد. او را باید 
یکی از بازندگان بزرگ تغییر کادرفنی تیم ملی دانست، چراکه 
اگر دراگان اسکوچیچ همچنان در رأس کادرفنی قرار داشت، 

امید بی برو برگرد مسافر دوحه می شد.

بازیکنی که پیش بینی می شد یکی از 5پدیده آسیایی جام جهانی 

باشد، ناباورانه خط خورد
خاموشی نورافکن

محمد زارعی|  سامان فالح، مدافع تیم پیکان 
که در چند اردوی تیم ملی حضور داشت، جایی 
در لیست اعزامی به جام جهانی ندارد. او خط 
خوردنش را اتفاقی عادی می داند و می گوید 
همین که در اردوها بوده، برایش رضایت بخش 
است. فالح مدعی اســت که می تواند دوباره 

پیراهن تیم ملی را بپوشد.

  بعضی از رسانه ها روزهای قبل خبر 
خط خوردن تو و میالد سرلک را از لیست تیم 

ملی داده بودند. چطور خبردار شده بودند؟
احتما خبر صحت داشــته که اعــالم کرده اند. من 

صحبت خاصی ندارم.
 

  به عنوان بازیکن جوان، اردوهای 
تیم ملی را چطور دیدی؟

تجربه فوق العاده ای بود. امیــدوارم در این مدت که 
در اردوی تیم ملی بودم، توانسته باشم کمکی کنم.

 
  حســرت نمی خوری که چرا خط 

خوردی و به جام جهانی نرفتی؟
نظر آقای کی روش بود و کامال محترم اســت. عیبی 
ندارد، برای من تا همین جا هم رضایت بخش بود. 4، 
۵ماه بعد از جام جهانی، جام ملت ها برگزار می شود، 
تالش می کنم که در لیگ بدرخشــم و بتوانم به این 
مسابقات اعزام شوم. البته سرمربی تیم برای خودش 
اولویت هایی دارد و باز هم تصمیم گیرنده آخر اوست.

 
  در دفاع وسط، پستی که تو بازی 
می کنی، بازیکنان نامداری وجود دارند، رقابت 

با آنها سخت است؟
بله، همگی بازیکنان اسم و رسم داری هستند و کار 

برای رقابت سخت است. با این حال من با تمام وجود 
تالش می کنم تا در اردوهای بعدی باشم و به راحتی 

کنار نمی کشم.

  در این مدت که بــا کی روش کار 
کردی مهم ترین نکته ای که از او یاد گرفتی، 

چه بود؟
نکات مهم و ریزی را می گفتند؛ نکاتی که خیلی به 
درد می خوردند. من و بازیکنان جوانی که در این اردو 

بودیم، خیلی چیزها از او یاد گرفتیم.
 

  از بین بازیکنان فعلی تیم ملی کسی 
هست که الگوی تو باشد؟

الگوی خاصی نداشــتم اما وقتی در رده نوجوانان و 
جوانان بودم، بازی بعضی از بازیکنان هم پســتی ام 
را که االن هم در تیم ملی هســتند، به دقت تماشا 

می کردم؛ مثال بازی های مرتضی پورعلی گنجی را 
می دیدم.

 
  به نظــرت تیم ملــی می تواند در 

جام جهانی از گروهش صعود کند؟
ما تیم قوی ای داریم و از کادرفنی گرفته تا بازیکنان همه 
کیفیت باالیی دارند. رسیدن به این مهم دور از دسترس 
نیســت. با تدبیر کادرفنی و تالش بازیکنان می توانیم 
برای نخستین بار در تاریخ، از مرحله گروهی صعود کنیم.

 
  همگروهی های ایــران را چطور 

می بینی؟ 
انگلیس، ولز و آمریکا تیم های خیلی خوبی هستند و 
کار اصال برای تیم ملی آسان نیست ولی باید با تمام 
وجود تالش شود تا درنهایت نتایجی به دست بیاید 

که دل مردم شاد شود. این از همه  چیز مهم تر است.

به راحتی 
کنار 
نمی کشم

سامان فالح بعد از 
خط خوردن از لیست نهایی 
تیم ملی، به روزهای بهتر در 
تیم ملی امیدوار است 


