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اسرار بازگشت به قطر
تیم ملی بهمن سال آینده برای حضور در جام ملت ها به دوحه برمی گردد؛ اما با چه شکل و شمایلی؟

سفر به قطر به منظور شرکت در مسابقات جام جهانی2022 برای کاروان تیم 
ملی ایران چندان خوشایند نبود. نتایج به دســت آمده چنگی به دل نزد و 
همزمانی آن با صعود 3 تیم آســیایی از مرحله گروهی که برای اولین بار در 
تاریخ رخ می داد، تلخی حذف تیم ملی را دوچندان کرد. فوتبال ایران اما حدود 
یک سال دیگر باید به قطر برگردد. مسابقات جام ملت های آسیا 2023 که قرار 
بود تابستان به میزبانی چین برگزار شود، با توجه به شیوع کرونا به قطر واگذار 
شده و زمان آغاز آن هم چهارم بهمن 1402خواهد بود. پرسش اینجاست که 

تیم ملی با چه شکل و شمایلی وارد این مسابقات خواهد شد؟

   کارلوس کی روش؟ پنجاه- پنجاه
بدون تردید مهم ترین نکته مجهول تیم ملی هم اکنون مربوط می شود به سرنوشت 
نیمکت آن. به جرأت می توان گفت طی 2 هفته گذشــته در فضای فوتبال ایران 
هیچ کلیدواژه ای مثل »کارلوس کی روش« پرتکرار نبوده است. نتایجی که او قبال 

با تیم ملی می گرفت، معموال تفســیرپذیر بود؛ یعنی یک عده با حرارت از آن دفاع 
می کردند و گروهی دیگر با حرارت به انکارش برمی خاستند. این بار اما بدون تعارف 
چنین فاکتوری بسیار کمرنگ تر شده است. به هرحال نتایجی که به دست آمد و نیز 
کیفیت نمایش های تیم ملی کامال مشخص بود و به همین دلیل است که اگر کل 
فضای تولید محتوا در مورد فوتبال ایران را شخم بزنید، به ندرت می توانید چیزی 
در دفاع از مربی پرتغالی پیدا کنید. با همه اینها، حیرت انگیز است که هنوز تکلیف 
مرد پرتغالی روشن نشده و کسی به صراحت از قطع همکاری با او سخن نمی گوید. 
شاید یک دلیل این داستان، پرســش ها پیرامون جایگزین کی روش باشد. باز هم 
پای همان مباحث قدیمی در میان اســت؛ اینکه اگر او برود، چه کســی بیاید؟ آیا 
پول و امکانات الزم برای اســتخدام یک مربی خارجی مؤثر را داریم؟ یا اینکه بین 
نیروهای داخلی کسی پیدا می شود که مختصر اجماعی در مورد شایستگی هایش 
وجود داشته باشد؟ به طور کلی با توجه به جو اجتماعی سنگین موجود، خیلی دور 
از ذهن است که بهمن سال آینده کی روش را روی نیمکت تیم ملی تصور کنیم، اما 

در عین حال می دانیم که خیلی از تصمیمات در فوتبال ایران بیرون از مالحظات 
فنی اتخاذ می شود.

   حتما با جوانان
فارغ از اینکه سرمربی تیم ملی در جام ملت ها چه کسی باشد، آنچه ضروری به نظر 
می رسد ورود جوانان به تیم ملی است. طی یک ماه گذشته به اندازه کافی در مورد 
پیر بودن تیم ملی در جام جهانی صحبت شده و همه می دانند که چه خطر بزرگی 
این تیم را تهدید می کند. زمان جوانگرایی هم همین جام ملت های آسیاست؛ شبیه 
اتفاقی که کم وبیش در ســال2015 رخ داد. بنابراین حتما کادرفنی باید جسارت 
میدان دادن به نیروهای تازه نفس را داشته باشــد و عکس تیمی ایران در ابتدای 
مسابقه را متحول کند. چه بســا اگر اتفاقی غیراز این رخ بدهد، شرایط تیم برای 
صعود به جام جهانی2026 پیچیده خواهد شد. بنابراین انتظار قطعی آن است که 
بهمن سال آینده تیم ملی با ترکیبی کامال دگرگون در دوحه عکس یادگاری بگیرد.

وز سوژه ر

تعطیلی طوالنی و عجیب لیــگ برتر که به خاطر برگزاری نخســتین 
جام جهانی زمســتانی تاریخ رخ داد، روزهای واپسین خود را پشت سر 
می گذارد. بالفاصله بعد از پایان این تعطیلی اما شاهد برگزاری مهم ترین 
مسابقه باشگاهی کشور خواهیم بود؛ نبرد پرسپولیس و استقالل که 29آذر 
در ورزشگاه آزادی انجام می شود. دربی همیشه غیرقابل پیش بینی است 
اما دالیل فراوانی وجود دارد که نشــان می دهد به ویژه در مورد این بازی 

چیز زیادی نمی دانیم.

      استارت در نقطه جوش: شرایط مطلوب برگزاری مسابقه ای در سطح 
دربی این است که تیم ها در اوج باشند و در فرم مسابقه به سر ببرند ولی چنین 

وضعیتی وجود ندارد. بعد از یک ماه رکود و تعطیلی، ســرخابی ها ناگهان باید 
در مهم ترین دوئل لیگ به مصاف هم بروند. در نتیجــه نمی دانیم چه چیزی 
انتظارمان را می کشــد و پرسپولیس و اســتقالل از نظر کیفی در چه سطحی 

هستند.

      اردوهای لغو شده: هم پرسپولیس و هم استقالل به دنبال آن بودند که 
در طول تعطیلی طوالنی جاری اردوهای آماده سازی برون مرزی برگزار کنند. 
از قرار معلوم انتخاب نهایی هر دو باشگاه هم امارات بود اما مسئوالن مربوطه با 
اعزام هیچ یک از 2 تیم موافقت نکردند. گویا لغو اردو باعث شکایت و دلخوری 
سرمربیان 2 تیم شده؛ به خصوص ریکاردو ساپینتو که حتی درخواست تعویق 
دربی را هم داده بود. هر چه هست  اگر کیفیت این مسابقه پایین بود، مربیان یک 

بهانه حاضر و آماده در اختیار دارند.

بدون تماشاگر: تا این لحظه قرار است مصاف پرسپولیس و استقالل در ورزشگاه 
خالی آزادی برگزار شود. به هر حال نباید از نظر دور داشت که حضور تماشاگران 

می توانســت گرما و جذابیت بازی را دوچندان کند، اما گویا در نبرد پیش روی 
پرسپولیس و استقالل خبری از این فاکتور نخواهد بود.

     حساسیت جدولی: حتی اگر پرســپولیس و استقالل در 2نقطه کامال 
متفاوت جدول قرار داشته باشــند و نبرد آنها تأثیر سرنوشت سازی در تعیین 
جایگاه و سرنوشت شان نداشته باشد، باز هم دربی حساسیت های خاص خودش 
را دارد. حاال شرایطی را درنظر بگیرید که این 2تیم در کورس قهرمانی نیاز به 
کسب امتیاز از این مسابقه دارند. بدیهی است که در این صورت حساسیت کار 
افزایش خواهد یافت و البته این حساسیت، می تواند 2تیم را محافظه کارتر کند. 
هم اکنون پرسپولیس با 24امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد و استقالل 

با 22امتیاز روی پله دوم در تعقیب رقیب سنتی است.

     تحت تأثیر تیم ملی: به هر حال نمی توان کتمان کرد که فضای فوتبال 
ایران در برهه کنونی تحت تأثیر کم و کیف حضور تیم ملی در جام جهانی است. 
در این یک ماه اولویت با تیم ملی بوده و سرخابی ها هم نمایندگان خاص خود را 

در این مسابقات داشتند. مهم است که آنها با چه روحیه ای به باشگاه بازگشته اند. 
در استقالل روزبه چشــمی را داریم که حضوری غیرمنتظره در جام داشت و 
گل غافلگیرکننده ای هم به ولز زد، اما حسین حسینی را هم داریم که 6گل از 
انگلستان خورد. وضع پرسپولیسی ها اما بدتر بود. علیرضا بیرانوند تورنمنت خوبی 
نداشت، مرتضی پورعلی گنجی به بخشی از بدترین عملکرد تاریخ تیم ملی در 
جام جهانی تبدیل شد، وحید امیری اصال به میدان نرفت و حضور مهدی ترابی 

هم چشمگیر نبود.

     بعد از 20سال: یک نکته آماری در خور اهمیت هم این است که 
در دربی پیش رو، پس از 20سال استقالل با یک سرمربی خارجی در 

حالی به مصاف پرسپولیس خواهد رفت که سرخپوشان سرمربی 
ایرانی دارند. آخرین بار چنین اتفاقــی در لیگ دوم رخ داده بود؛ 
جایی که آبی ها با رولند کخ به مصاف پرســپولیس علی پروین 

رفتند. بعد از آن هر زمان استقالل ســرمربی خارجی داشته، در 
پرسپولیس هم همین وضعیت حاکم بوده است.
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افقی:
1- دارای پیچ و خم- نام پدر 

حضرت محمد)ص(
 2- مــــاده ای مــخـــدر-

پرهیزکار- بلند و رفیع
3- بیشترین حد- مشرف به 

موت- از حروف یونانی
4- تعجب زنانه- قیل و قال- 

پسر جنگل
5- سوره صدوهفتم قرآن- 

ژانری سینمایی 
 6- فـــرمان تـــیراندازی- 

النه پرندگان- ستایش شده
7- اثــر موســیقایی برای 
 یــک ارکســتر- از غذاهای
 مــحلی بـلوچستان ایـران-

درهـم پـیچیدن
8- پـــیشرفت- فـــرمانده 

اصحاب فیل- آفت ها
9- حرف ندا- کنترل دقیق- 
نــام چندتن از پادشــاهان 

هخامنشی بود
10- کـوه خطرناک آالسکا- 

درختان- فرشته
11- توفان برف- طبیعت

12- مکان ویــژه عزاداری- 
آشکار- دل آزار کهنه

13- قـــصه عامیانه- قلع- 
مجمع الجزایــری در جنوب 

غربی اقیانوس کبیر
14- سکوی شیرجه- بعد از 

مارس- داستان بلند
15- ســرزمینی کــه تابع 
حکومت استعمارگر باشد- 

هشیاری

  

عمودی:
1- نمایشــنامه نویس فقید 
ایرانــی و خالــق اثر شــب 

بیست و یکم
2- غریبه نیست- ممارست-  

سازوبرگ زین اسب 
3- زندگانی- دلســوز- نام 

یونانی آشیل
4- مجموعه داستانی نوشته 
جمال میرصادقی- ســازی  

زهی- پوستین
5- دقت و تأمــل- نام قدیم 

بیت المقدس
6- سمت یســار- باهوش- 

ثالثه دیدنی مصر
7- قومــی از نــژاد آریایی- 
بخش انتهایــی پرچم گل- 

قدرت
8- روز نهم ذی الحجه- مهد 
تمدن معماری و موســیقی 

جهان- حشره ای بندپا
9- میــخ دوپــا- گیــاه 
نخ ریسی- حوضچه آب ولرم

10- پــارچــــه تـــوری- 

پیشکش- عضوی درصورت
11- زن نازا- دوستی خالص

12- مــردار- نجات یافته- جنگ 
و پیکار

13- از تیم های باشگاهی فوتبال 
ایتالیا- فهرست نویســی پیش از 

انتشار کتاب- روکار ساختمان
14- مثــل و ماننــد- شــجاع- 

معشوق زیبا
15- رمان مشهور ناتانیل هاثورن، 

15نویسنده آمریکایی

خنهدنرپهدرسفا
زايتماارانوياس
اتارشحضيبانب

نايكتيداهنشت
يشمحارشناهلوت
همچاستناماغمص
اهتناهجرفنمو
دلكنيايزردير

هعايتباشيارا
نجلتانوسقفانم
هانپمساپساهكد
مياقيرايكريد
رعلوزنهسبلاك
جيپتربارتايهلا
اتسويرهصمخمبر
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برزخ شجاع
کی روش در ماجرای خلیل زاده نشان داد نه 

می بخشد و نه فراموش می کند

بازیکنان تیم ملی ایران در جام جهانی سرنوشت های متفاوتی داشتند. در 
تورنمنتی که به سختی می توان کسی را »برنده« دانست، برخی نفرات 
به معنای واقعی کلمه قربانی شدند. یکی از مهم ترین بازیکنان این گروه، 
شجاع خلیل زاده است. داستان شجاع را همه می دانند. او برای سال های 
طوالنی در لیست سیاه کارلوس کی روش قرار داشت و حتی در بهترین 
روزهای فنی اش هم به اردو دعوت نمی شد. کار به جایی کشید که شجاع 
به طور کامل قید تیم ملی را زد. بعد از جام ملت های آسیا2019، سرانجام 
کارلوس کی روش از فوتبال ایران رفت و مارک ویلموتس جانشین او شد. 
مربی بلژیکی هم در فهرســتش جایی به خلیل زاده نداد تا اینطور به نظر 

برسد که شجاع در فهرست ســیاه »فدراسیون« بوده، نه 
ســرمربی. با این همه حضور دراگان اســکوچیچ ورق 
را کامال برگرداند؛ به طوری که خلیــل زاده به بازیکن 
ثابت تیم ملی تبدیل شــد و حتی در یکی از مسابقات 
برای دقایقی بازوبند کاپیتانی این تیم را به بازو بست! 

همه  چیز طبق خواسته شجاع در حال انجام بود. 
تیم ملی بهترین نتایــج را می گرفت و خود 
او هم فرم فنی خوبی داشــت، اما تغییرات 
عجیــب در راس کادرفنــی تیــم ملی و 
بازگشت کارلوس کی روش، همه  چیز را 
برای این بازیکن به هــم ریخت. اگرچه 
با توجه به خوی خشــمگین و کینه توز 
کی روش انتظار می رفت او اصال خلیل زاده 

را به تیم ملی دعوت نکند، اما کارلوس خواب 
بدتری برای مدافع تیم ملی دیده بود. مرد پرتغالی، 
شجاع را به قطر برد و اصال بازی نداد تا حسرتش 
دوچندان شود. او نشان داد آدمی نیست که کسی 
را ببخشد یا فراموش کند. شــجاع که در دوران 
اسکوچیچ چند مصاحبه تند علیه کی روش انجام 
داده بود، پس از بازگشــت این مربی اظهاراتی به 
ســود او انجام داد، اما این تغییر موضع اجباری 
فایده ای نداشت. حاال شجاع در برزخ است؛ چرا که 

می داند ادامه حضور کی روش در تیم ملی به معنای 
پایان کار او در این تیم اســت. خلیل زاده آنقدر از 
دست مربی پرتغالی عصبانی است که به تازگی یک 
پست تند اینستاگرامی را علیه او الیک کرد و حسابی 
خبرساز شد. به نظر می رســد تیم ملی در قطر فقط 
برای یکی از این دو نفر جا دارد؛ یا کارلوس کی روش 

یا شجاع خلیل زاده.

دربی در غبار
از شهرآورد پیش روی تهران هیچ چیز نمی دانیم


