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فرهاد مجیدی
ترسو یا ماجراجو؟

فرهاد مجیدی، مربی جوان باشگاه اســتقالل، باالخره به چیزی که از آن به عنوان «شایعه» یاد می شد، رنگ واقعیت 
پاشید و از استقالل جدا شــد. او در فاصله چند هفته مانده به تثبیت قهرمانی تیمش در لیگ برتر ایران، با این شایعه 
روبه رو شد که هنوز لیگ ایران به پایان نرسیده، مشــتری جدیدی در لیگ امارات دارد. خودش هرگز چیزی را تأیید و 
تکذیب نکرد، ولی حال و روز الوصل امارات، تیمی که فرهاد چندین ســال در آن توپ زده بود، این گمانه زنی را قدرت 
می بخشــید که مجیدی قرار است به این باشــگاه برگردد و این بار روی صندلی سرمربیگری آنها بنشیند. رابطه خوب 
مجیدی با مدیریت الوصل نیز مزید بر علت شــده بود تا آنچه از آن به عنوان شــایعه یاد می شود، چندان هم بی ربط 
جلوه نکند. لیگ که تمام شــد و فرهاد با چشم های گریان مدال قهرمانی را به سینه چسباند، بی پرواتر از قبل از شایعه 
مذکور یاد شــد. می گفتند این اشک ها نه رنگ شوق، بلکه بوی «جدایی» می دهد. این بار دیگر نیاز به زمان زیادی نبود 
تا تصمیم فرهاد مجیدی قطعی شود؛ او با نوشتن بیانیه ای از مدیریت استقالل خواست مجوز خروجش از استقالل به 
مقصد امارات صادر شود. مقصد اما غیرمنتظره بود؛ االتحاد کلبا! خبری از الوصل نبود و فرهاد مجیدی با تیم نه چندان 
مطرح اماراتی به توافق رســید؛ توافقی که عنوان می شود یک ساله است و می تواند یک سال دیگر هم تمدید شود. او 
در میان بهت هواداران اســتقالل که می دیدند مدیریت باشــگاه آبی نیز رضایت نامه را صادر کرده ، عکسی با پیراهن 
باشگاه اماراتی گرفت تا جایی برای شک و شبهه باقی نماند. فرهاد سریع تر از چیزی که تصور می شد، استقالل را ترک 
کرد تا به امارات برگردد. از این به بعد او قرار است هدایت تیمی را در لیگ «ادنوک» به دست بگیرد که شرایط خوبی 

نداشته و از رده یازدهم تا چهاردهم امارات دست و پا زده است.

بحران در تیم ملی وزنه برداری؛ چیزی شبیه به «آبروریزی»
شــرایط برای وزنه برداری ایران روز به روز بدتر می شــود. در حالی که این فدراسیون 
بحــران زده ایــن روزهــا با مشــکل پناهندگــی و مهاجــرت دو عضو تیــم ملی زنان 
دســت و پنجه نرم می کند، حــاال جنجال به اردوی تیم ملی وزنه بــرداری مردان ایران 
رســیده اســت. اردویی که هفتم خرداد برای حضور پرقدرت در بازی های کشورهای 
اســالمی شکل گرفت؛ ولی در چشم  به هم زدنی به دلیل شرایط بد، از سوی ورزشکاران 
تیم ملی، نیمه کاره رها شــد. ۱۵ ملی پــوش تیم ملی وزنه برداری ایــران در بیانیه ای 
مشــترک از فدراســیون وزنه برداری از یک سو و اوضاع آشــفته محل تمرین از سوی 
دیگــر گالیه کرده و دلیل ترک اردو را توضیح داده اند. موضوعاتی که اعضای تیم ملی 
به آن اشــاره کرده اند، اســفناک و در حد فاجعه اســت. آنها از نبودن غذای با کیفیت 
و نداشــتن مکمل و فیزیوتراپ گالیه کرده و اردو را تــرک کرده اند. دالیل به قدر کافی 
برای تیم ملی یک کشــور، حکم آبروریزی را دارد: تغذیه نامناســب (عدس پلو، کوکو 
ســیب زمینی، ماکارونی با ســویا و تعداد کمی تخم مرغ با گوجــه به عنوان صبحانه)، 
سهمیه بندی شــدن آب معدنی، نداشــتن آب گرم در اردو، نبودن سیستم خنک کننده 

در اتاق ها، نرســیدن مکمل، پرداخت نشدن حقوق ها و نبود فیزیوتراپ. با وجود چنین 
مشــکالتی علی مرادی، رئیس فدراســیون وزنه برداری که هفته های سختی را سپری 
می کند، به ورزشــکاران تاخته و خودش را با مرحوم دهداری مقایســه کرده است. او 
با تهدید ورزشــکاران تیم ملی بزرگسال گفته که به جای آنها جوان ها را اعزام خواهد 
کــرد. بخش مهم صحبت های مرادی مربوط به جایی اســت کــه گفته نباید اعضای 
تیم ملی به فکر هتل پنج ســتاره باشــند. «شرایط خوبی اســت. حتی به نظرم نسبت 
به برخی رشــته ها شــرایط بهتری داریم. حاال اگر دوستان انتظار دارند که در هتل پنج 
ســتاره باشــند، فکر می کنم نه من و نه ورزش کشور بتواند چنین شــرایطی را فراهم 
کند. در حد توان کارها را انجــام می دهیم، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش تالش 
می کنند رفاه حال ورزشــکاران را فراهم کنند. ورزشکاران سرباز این مملکت هستند و 
سرباز باید خیلی ازخودگذشتگی داشته باشد». صحبت های علی مرادی به جای آنکه 
شــرایط را مساعد کند، باعث ناراحتی بیشتر ملی پوشــان ایران شده و آنها در بیانیه ای 
مجدد خبر  داده اند که نه هتل پنج ســتاره، بلکه اندکی احترام می خواهند. «باید تأکید 

کنیــم که هرگز،  چه در گذشــته و چه حاال کــه بنا را بر انتقاد و اعتراض گذاشــته ایم، 
چیزی بیشــتر از حق مان یا در حد هتل پنج ستاره نخواسته ایم. فقط می خواهیم شأن 
ما حفظ شــود. اینکه ورزشکاران با سهمیه بندی شدن آب معدنی مواجه شوند، زیبنده 
تیم ملی ایران نیســت. ما فقط می خواهیم مشــکالت موجود برطرف شود، نه اینکه 
بیشــتر از قبل از سوی رئیس فدراســیون مورد بی احترامی قرار بگیریم. ما قبال هم این 
مشکالت را با رئیس فدراسیون در میان گذاشته بودیم؛ اما با برخورد نامناسبی روبه رو 
شدیم. مشکل ما، کیفیت بد غذاست که با ارزان ترین مواد غذایی تهیه می شود. حقوق 
و پاداش به ملی پوشــان پرداخت نمی شــود یا به صورت ســلیقه ای انجام می شود. 
کافی اســت که حقوق ورزشــکاران را با کارمندان فدراســیون مقایسه کنید و متوجه 
می شــوید که یک ملی پوش، یک چهارم کارمند فدراســیون حقــوق می گیرد. خوابگاه 
وزنه برداری مدت زمان زیادی اســت که نیاز به بازســازی دارد و امکان اســکان در آن 
بســیار سخت است. با وجود اینکه پس از تمرینات ســنگین و پرفشار نیاز به ریکاوری 
داریم، فیزیوتراپ در کنار تیم نیســت، ســونا و جکوزی نیز یک سال است که خراب اند 

و تعمیر نشــده اند. سیســتم های گرمایشی و سرمایشــی خوابگاه هم همین شرایط را 
دارند. برگزاری کنســرت ها در سالن مسابقه، مخل آســایش و استراحت وزنه برداران 
شــده و حتی پیمانکار، یکی از درهای ورود به رســتوران وزنه بــرداری را هم به روی 
ملی پوشان بسته است!». واکنش مجدد علی مرادی، رئیس فدراسیون وزنه برداری، به 
بیانیه دوم ملی پوشان از واکنش نخست او هم عجیب تر بود؛ رئیس این بار در اقدامی 
بحث برانگیز، رأی به اخراج محمدحســین برخواه، سرمربی تیم ملی وزنه برداری داد! 
برخواه هم در صحبت هایی عنوان کرد که مشــکالت را پیش تر به رئیس فدراســیون 
گوشــزد کرده بود؛ ولی حس همکاری وجود نداشــت: «دو ماه قبل اولین نفری بودم 
که با مرادی رئیس فدراســیون صحبت کردم تا مشکالت برطرف شود، خیلی پیگیری 
کردیم که مشــکالت قبل از جهانی ازبکســتان پیش نیاید. به هر حال برگزاری اردو در 
ورزشــگاه آزادی برای رده بزرگســاالن زیاد مناسب نیســت. این کار مستلزم این است 
که مجموعه کارکنان فدراســیون پــای کار بیایند؛ اما این حس همکاری و همراهی در 

فدراسیون دیده نمی شود و وجود ندارد».

دوشنبه
۱۶  خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۵

اخـبـار  بـرگـزیـده

پرسپولیس از بیرانوند رونمایی کرد
باشــگاه پرســپولیس تصاویر امضای قرارداد دروازه بان 
جدیــد تیمش را منتشــر کــرد. علیرضا بیرانونــد که فصل 
گذشــته را به صورت قرضی از آنتورپ بلژیک به بواویشتای 
پرتغــال رفته بــود، چند روز قبل پس از مذاکــره با مدیران 
باشــگاه پرسپولیس رسما با این باشگاه قرارداد امضا کرد تا 
برای فصل بعد پیراهن پرســپولیس را به تن کند. در همین 
رابطه باشگاه پرســپولیس با انتشار تصاویر امضای قرارداد 
بیرانوند، پیوســتن او به جمع ســرخ ها را رسما اعالم کرد. 

قرارداد بیرانوند با پرسپولیس سه ساله است.

داستان تکراری سفر
 احسان حدادی به آمریکا

دبیر فدراســیون دوومیدانی درباره برنامه های احســان 
حدادی و ســفر او به آمریکا توضیحاتی ارائه داد. به گزارش 
ایسنا،  احسان حدادی پس از سه سال در مسابقات بین المللی 
جام امام رضا (ع) موفق به ثبت رکورد ۶۱.۱۱ متر شد. حدادی 
که از قبل به دنبال ســفر به آمریکا، شرکت در مسابقه و کار 
با مربی آمریکایی خود بود، به نظر می رســد اکنون با جدیت 
بیشــتری این برنامه را دنبال خواهــد کرد. علی رضایی، دبیر 
فدراســیون دوومیدانی، به برنامه حدادی اشاره و بیان کرد: 
آقای حدادی روند رو به رشــدی دارد و بعد از ســه سال ۶۱ 
متر پرتاب کرد. وضعیت آســیب دیدگی اش هم تقریبا کنترل 
شده است و می خواهد به آمریکا برود و تمریناتش را با آقای 
مک ویلکینز ادامه بدهد تا برای بازی های کشورهای اسالمی 
و بازی های آسیایی آماده شود. او درباره نقش فدراسیون در 
اعزام حدادی به آمریکا گفت: فدراســیون هنوز درمورد این 
اعزام تصمیمی نگرفته اســت. هفته آینــده با آقای صیامی 
و آقای حدادی جلســه ای برگزار می کنیم که آیا فدراســیون 
توان اعــزام دارد،  وزارت ورزش یا کمیته ملی المپیک کمک 
می کنند یا قرار اســت با هزینه شــخصی برود؟ ما تا االن به 
هیــچ تفاهمی در این زمینه نرســیده  و هیچ برنامه نداریم و 
تصمیمی نگرفته ایم. طبــق صحبت های اولیه ای که قبل از 
جام امام رضا (ع) انجام شــد، ظاهرا قرار اســت دو هفته به 
آمریکا برود و برگردد. این دو هفته هم بحث مســابقه است 
نه اردو. دبیر دوومیدانی دربــاره ضرورت حضور حدادی در 
آمریکا با وجود تعویق بازی های آسیایی و روند رو به رشد این 
ورزشکار گفت: ما یک سری امکانات در کشور داریم و برخی 
را هم نداریم که مهم ترین آن مربی است. ما در ایران مربی ای 
در ســطح آقای حدادی نداریم. آقای حدادی رکورد ۶۹ متر 
را دارد، کدام مربی ایرانی می تواند یک ورزشــکار را نه به ۶۹ 
بلکه به ۶۵ متر برساند؟ از طرفی توان آوردن مربی خارجی 
را هم نداریم و شــرایطی در کشــور وجود دارد که برخی از 
مربیان به دالیل خاص وارد کشور نمی شوند. اکنون شرایطی 
فراهم شــده که آقای حدادی می خواهد مسابقه بدهد تا به 

اعداد مد نظرش برسد.
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خروج فرهاد مجیدی از اســتقالل و وداع نابهنگام او با این باشگاه، حرف وحدیث های زیادی در 
پی داشــته اســت؛ عده ای به او تاخته و گالیه کرده اند که دوباره اســتقالل را تنها گذاشته و عده ای 
هــم حق را به مجیدی داده اند تا در عرصه مربیگری روزهای جدیدی را تجربه کند. در میان این دو 
تحلیل، رنگ دو نکته پررنگ تر اســت: تصمیم به ترک استقالل از ترس فرهاد مجیدی است یا حس 

ماجراجویی اش گل کرده است؟
فرهاد ترسید

برای ترســیم ذهنیت عده ای که رفتن فرهاد مجیدی را پای ترسو بودنش می گذارند، می  توان به 
چند نکته کلی اشاره کرد؛ مواردی که قطعا می توانست بیش از این هم باشد.

  وداع در اوج: شاید مهم ترین انگیزه ای که باعث شد فرهاد مجیدی استقالل را ترک کند، سناریوی 
«وداع در اوج» اســت. او قدرتمندترین قهرمانی تاریخ لیگ برتر ایران را رقم زد و اســتقالل را بدون 
شکست، آن هم بعد از ۹ سال ناکامی، به قهرمانی رساند. فرهاد از نتایج سال آینده ترسید. او نگران 
بود خاطره خوشــی که در ذهن هواداران ســاخته، کم رنگ شود و دیگر روی سکو، کسی اسمش را 

با صدای بلند فریاد نزند.
  دفــاع از عنــوان قهرمانی: ایــن موضوع هم یــک جمله کلیشــه ای دارد که کهنه نمی شــود: 
قهرمان شدن سخت است، ولی دفاع از عنوان قهرمانی سخت تر . شاید فرهاد مرد روزهای سخت تر 
اســتقالل نبود. او احتماال نگران این بود که نتواند استقالل را برای دومین سال پیاپی، موضوعی که 
قاعدتا خواست هواداران این باشگاه است، قهرمان کند. این مورد نیاز به روحیه ای قوی، برنامه ریزی 
مدون تر و البته تالش دوچندان دارد. احتماال فرهاد از لحاظ روحی و روانی آن قدر قدرت نداشت تا 
بماند و اســتقالل را برای دومین بار پیاپی قهرمان کند. او کار سخت را که قهرمانی بود، انجام داد؛ 

ولی از انجام کار سخت تر که دفاع از عنوان قهرمانی بود، سر باز زد.
  ســختی های احتمالی در سال دوم: ترس فرهاد مجیدی شــاید در این زمینه بیش از بقیه موارد 
باشد. اتفاقا هر دو مورد نخست زیرمجموعه این بخش است؛ ولی اگر او همان «توهم توطئه ای» را 
که بارها مربیان لیگ برتری در آن دمیده اند، باور داشــته باشد، احتماال راضی به ماندن نشده است. 

به عبارتی، برای ماندن ترسیده است. فرهاد مجیدی در کنار چند مربی دیگر، در زمره آدم هایی است 
که زیاد از عبارت «نمی خواهند و نمی گذارند» که قهرمان شویم استفاده کرده است. در فصل جاری 
کمتر، اما در سال های اخیر مکرر این جمله را گفته است. فرهاد مجیدی در مواجهه با چنین فرضیه 

و توهمی، ترجیح داد راه خروج را به جای بقا برگزیند.
  ســلطان خداحافظی های نابهنگام: برای توضیح این مورد نیاز به واکاوی چندانی نیست. او شاید 
تغییراتی در فلســفه مربیگری  خود ایجاد کرده باشد، اما ویژگی های اخالقی اش تغییر زیادی نکرده 
است. فرهاد در استقالل، ســلطان خداحافظی های نابهنگام است. اوجش در لیگ یازدهم بود که 
تیمــش برای قهرمانــی می جنگید، اما پایــش را در یک کفش کرد که به دلیل مســائل خانوادگی 
باید به امارات برود. او اســتقالل را تنها گذاشــت تــا قهرمانی از کف این تیم بــرود. دو فصل بعد 
هم به طور ناگهانی گوشــه های زمین را بوسید تا یک باره با خداحافظی اش بسیاری را غافلگیر کند. 
اصــل غافلگیری را این بار در درســت ترین زمان ممکن به جا آورد و در شــرایطی که عنوان شــده 

بود قراردادی سه ساله با استقالل دارد، راهی امارات شد تا سرمربی تیم گمنام االتحاد کلبا شود.
فرهاد  مجیدی  ماجراجو   می شود

دالیلی که نشــان می دهد فرهاد مجیدی از عدم توانایی برای تکرار قهرمانی ترسیده همان قدر 
که قابل وصف اســت، می تواند با زاویه دید دیگری بررسی شود. زاویه ای که فرهاد را نه یک مربی 

ترسو، بلکه یک مربی جوان، ماجراجو و جویای نام توصیف می کند.
  پختگی فرهاد مجیدی: واقعیت این اســت کــه فرهاد مجیدی در عرصه مربیگری، مربی پخته ای 
شده است. او کارش را با دستیاری شروع کرده و هیجانات ناشی از ترشح آدرنالین را هم سپری کرده 
است. در فصل جاری، کمتر رو به بیان جمالت هیجانی آورد و کمتر بهانه تراشید و بیشتر تالش کرد 
در فضای مجازی حضور چندانی نداشته باشد و در نهایت مزد تحوالتش را گرفت. او به جای بهانه، 
کار کرد و استقالل را بعد از ۹ سال قهرمان کرد؛ آن هم در شرایطی که پیش از او، مربیان ریزودرشت 
زیادی به اســتقالل آمدند که نتوانستند کار فرهاد را تکرار کنند. او با چنین پختگی ای، از لحاظ فنی 
به این نتیجه رســیده که نیاز به هدفــی جدید در زندگی حرفه ای  خــود دارد. پس تصمیم فرهاد، 

حاصل یک پختگی فنی  است که احتماال جزئی از برنامه های بلندمدت دوران مربیگری اش است.
  نگاهی به آینده: انتخاب فرهاد مجیدی هوشــمندانه اســت؛ جدایی از لیگ و تیمی که فشــار و 
اســترس زیادی به او وارد می کنــد، به مقصد تیمی که می تواند با فراغ  بال، پروژه بازســازی اش را 
رقم بزند. در االتحاد کلبا کســی از فرهاد مجیدی توقع قهرمانی ندارد. او همین که تیم را در میانه  
باالی جدول نگه دارد، کارســتان کرده اســت. این پروژه ولی می تواند برای فرهاد مجیدی فرصتی 
برای پیاده کردن ایده های فنی اش باشــد. اگر موفقیتی در این زمینه حاصل کند، آن وقت به درســتی 
به هدفی که در ســر دارد که رســیدن به نیمکت تیم های بهتری در امارات و حاشــیه خلیج فارس 
است، می رسد. او سال ها در لیگ امارات بازی کرده و با شرایط این لیگ آشناست. بعید است فرهاد 

مجیدی بی گدار به آب زده باشد. االتحاد کلبا، اولین پله از ماجراجویی عربی او خواهد بود.
  گزینه باز  بازگشــت: دیگر نکته ای که جدایی مجیدی از اســتقالل را هوشــمندانه جلوه می دهد، 
خراب نکردن پل های پشت سر است. او به عنوان قهرمانی محبوب از تیمی جدا شده که راه قهرمانی 
را گم کرده بود. فرهاد حاال هر زمانی که هوس کند، می تواند به تیم اســتقالل که مربیگری در آن کار 
ساده ای نیســت، برگردد. او رفت تا در استقالل جاودانه باشد. شاید اگر مجیدی می ماند و استقالل را 
قهرمان نمی کرد، به این زودی ها فرصت بازگشــت نصیبش نمی شــد؛ اما با این خروج او هر زمان که 
برگردد، دست کم خیالش راحت است که دو فصل را به راحتی سرمربی این تیم می شود. این موضوعی 
است که مجیدی در بیانیه خروجش نیز آن را رد نکرده است؛ «مربیگری در امارات تجربه تازه ای برای 
مربی ایرانی است و از این منظر پیشنهاد کار جدیدم را دریافت کردم و طی نامه ای درخواست جدایی 
خود را تقدیم مدیریت کردم. از باشگاه می خواهم که با موافقت خود، من را در مسیر آینده ام حمایت 
کند. روزهایی خوب و پرامید برای استقالل آرزو می کنم و همین که شما را لحظه ای از موفقیت اخیر 
استقالل شاد دیده ام، بزرگ ترین دستاورد و پاداش برای من است. خداحافظی بخشی از چالش شغل 
ماست. من را در کار تازه ام همچنان همدل با خود بدانید. گوشه قلب تان اگر جایی دارم، آن بزرگ ترین 
جایگاهی اســت که در عمر ورزشی ام به دســت آورده ام. شک ندارم روزی خواهد رسید که با تجربه 

بیشتر و پخته تر استقالل را به قهرمانی آسیا می رسانم».


