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️شنبه جهنمی در سویل؛ زیدان روی لبه ی تیغ

آیا زیدان باز هم می تواند مادرید را احیا کند؟
علیرضا بابک

زنگ خطر اول

وقتی در برنابئو در برابر حریف اوکراینی
زانو زدند ،زنگ خطر اول در مادرید به صدا
درآمد.
روح مادرید در برابر شکست بی رحم است..
اگر این شکست در لیگ قهرمانان اروپا باشد،
دیگر هیچ بخششی در کار نیست.
زیدان با دو باخت متوالی در برابر کادیز و
شاختار دونتسک به ال کالسیکو رسید و بسیاری
از منتقدین ،آن بازی را آخرین دیدار زیدان در
قامت سرمربی کهکشانی ها می دانستند .اما در
ال کالسیکو ،زیدان دوباره رئال را احیا کرد و با
یک پیروری مقتدرانه در نیوکمپ جایگاهش را در
مادرید تثبیت کرد.
مستایا ،تلخ ترین لحظات زیزو

همه چیز خوب پیش می رفت .اما ناگهان در
مستایا همه چیز تیره و تار شد.
فاجعه ی خط دفاعی رئال ،سنگین ترین
شکست فصل را برای زیدان به ارمغان آوردند و
خفاش ها ،با  ۴گل حریف مغرور خود را شکست
دادند.
نشدنی مصدومیت ها
توالی تمام
ِ

مصدومیت راموس در فیفا دی ،جمع
مصدومان زیدان را به عدد  ۱۰رساند.
غیبت راموس ترسناک ترین اتفاق برای
شاگردان زیزو بود.
مدافعی که عالوه بر خصلت رهبری ،یک ناجی
تمام عیار در تمام این سال ها بوده است.
اوضاع به حدی برای زیدان رو به وخامت رفته

بود که او ناچارا از وینگر راست خود یعنی لوکاس
وازکز در پست دفاع راست استفاده می کرد.
زیدان با بیشترین تعداد مصدومین در یک
دهه اخیر به مصاف رقبا رفت.
زنگ خطر دوم

با همه ی این اوصاف ،یک تساوی در خانه
ی ویارئال و پیروزی در جوزپه مه آتزا در لیگ
قهرمانان اروپا ،اوضاع را بهبود بخشید .اما این بار
غول کش این فصل اللیگا یعنی آالوز ،رئال را در
خانه شکست داد.
در پایان این بازی هازارد برای چندمین بار در
دو فصل گذشته مصدوم شد تا لیست مصدومین
زیدان پرستاره تر شود.
شکست در برابر آالوز با پیروزی در خاک
اوکراین فراموش می شد .اما یک شکست تلخ،

زیدان را در خطر اخراج قرار داد.
زیدان و شاگردانش با تمام مشکالت اخیرشان
محکوم به پیروزی در  ۳بازی آینده ی خود هستند.
آن ها شنبه شب در سویل به میدان خواهند
رفت و چهارشنبه شب یک جدال مرگ و زندگی
را با گالدباخی ها برگزار می کنند و در ادامه باید
آماده ی دربی شوند.
آیا زیدان باز هم مثل یک ققنوس به مادرید
حیات می بخشد؟
دالیل عملکرد سینوسی رئال مادرید

نمی توان همه ی مشکالت را به مصدومیت
ها مربوط دانست.
بخشی از این عملکرد فاجعه بار ،بر عهده
فلورنتینو پرز و زیدان است.
پرز در نقل و انتقاالت تابستانی هیچ خریدی

نداشت و با فروش بازیکنان آینده داری مثل
رگیلون و حکیمی ،دست زیدان را خالی کرد.
رگیلون در فصل گذشته عملکردی فوق
العاده در سویا داشت اما به تاتنهام فروخته شد
تا مادریدی ها کماکان نظاره گر عملکرد ضعیف
مارسلو و مندی باشند.
اشرف حکیمی پس از گذراندن دو فصل موفق
در دورتموند به اینتر فروخته شد تا در روزهایی که
رئال حتی یک مدافع راست تخصصی هم ندارد،
حسرت نبودن او را بکشد.
افت شدید بازیکنانی مثل واران ،ایسکو،
مودریچ و آسنسیو عمال رئال را به یک تیم معمولی
تبدیل کرده است.
باال رفتن میانگین سنی خط هافبک رئال
و شناخته شدن آن ها پس از چند فصل ،عنصر
خالقیت را از این تیم گرفته است.
رئال نه تنها در امر گلزنی مشکل دارد ،بلکه
عملکرد خط دفاعی اش به حدی نامطلوب است که
 ۱۰گل آخری که دریافت کرده ،ماحصل اشتباهات
مستقیم مدافعانش بوده است.
خط حمله ای که روزی با حضور رونالدو ،بیل
و بنزما به مخوف ترین خط آتش اروپا مشهور بود،
این روزها هیچ نشانی از آن مادرید پر طروات در
خط حمله ندارد.
حضور بازیکنان جوانی مثل رودریگو و
وینیسیوس که عملکرد سینوسی شان قابل تحمل
نیست ،نمی تواند راهگشا باشد.
رئال در مسیر گذار است..
گذار از روز های خوش به روز های تلخ..
مادرید به یک پوست اندازی کامل برای احیا
احتیاج دارد.

زیدان  4بازی فرصت دارد

برای هواداران رئالمادرید بازگشت دوباره زینالدین زیدان روی
نیمکت این تیم بهمعنای شروع دوباره دوران موفقیت او تلقی میشد.
سه قهرمانی پیاپی در لیگ قهرمانان او را به یک مربی موفق تبدیل
کرده بود و پس از مشکالت عجیبوغریب این تیم با لوپتگی و سپس
سوالری ،زیدان در نقش یک منجی به برنابئو برگشت .او فصل بعد
اللیگا را نیز فتح کرد اما حاال و در این فصل دوران بسیار بدی را
تجربه میکند و ناکامیهای پیاپی باعثشده حتی خطر برکناری را
نیز حس کند .اتفاقی که پس از شکست اخیر برابر ساختاردونتسک
اوکراین محتملتر هم شده و حتی صحبت از ضرباالجل به این مربی
فرانسوی به میان آمده است.
لطف بزرگ اینتر
رئال پس از قرعهکشی مرحله گروهی این فصل لیگ قهرمانان
بهعنوان مدعی نخست گروه خود مطرح شد و انتظار میرفت
اینترمیالن رقیب اصلی آنها در این مرحله باشد .کمتر کسی روی
مونشنگالدباخ یا شاختاردونستک بهعنوان رقیب جدی زیدان و
شاگردانش حساب میکرد اما آنها هم در خانه و هم در زمین حریف
به شاختار باختند و از گالدباخ هم فعال یک مساوی گرفتهاند .به این
ترتیب اگر لطف کونته و تیمش نبود شاید آنها همین هفته شانس
خود را برای صعود از دست میدادند اما اینتر هم در مسابقه رفت و
برگشت به رئال باخت و هم این هفته گالدباخ را شکست داد تا رئال
امیدوار باقی بماند.
زیزو شنبه گذشته و پس از اینکه تیمش برابر ویارئال با تساوی
یک–یک متوقف شد خطاب به خبرنگاران گفت« :اصال نگران
نباشید ».آنها اگرچه چند روز بعد اینتر را بردند اما این هفته دو
شکست پیاپی را تجربه کردند تا اینبار هواداران واقعا نگران آینده
تیم خود باشند .ابتدا شکست  2بر یک خانگی برابر آالوس و سپس
باخت به شاختار در لیگ قهرمانان که ممکن است به قیمت نخستین
ناکامی آنها برای صعود از مرحله گروهی در تاریخ این مسابقات باشد.
تیم زیدان اگرچه در دیدارهای اخیر با مصدومیت ستارههایی
چون سرخیو راموس و ادن آزارد روبهرو بوده اما او با همین نفراتی
که دراختیار دارد باید بهراحتی رقبایی چون شاختار را شکست دهد.
نباید فراموش کرد این تیم اوکراینی پس از برتری در دیدار رفت،
دیگر در لیگ قهرمانان موفق به گلزنی نشده بود .بهخصوص پس از
شکست  6بر صفر در خانه و  4بر صفر در آلمان برابر گالدباخ تصور
میشد نتیجه رویارویی آنها با رئال یک اتفاق غیرمنتظره بوده که
ازسوی تیمی شگفتیساز رقم خورده اما آنها سهشنبهشب ثابت کردند
که هیچچیز اتفاقی نبوده است.
زیدان در این دیدار بنزما را دوباره در خطحمله دراختیار داشت
اما همانطور که تونی کروس در پایان بازی گفت یکی از مهمترین
مشکالت این تیم برابر دروازه حریفان است که نمیتوانند به گل
برسند .آنها فصل پیش هم شاید کمی خوششانس بودند که بارسلونا
در فرم خوبی قرار نداشت و با برتری در دیدارهای آخر خود در فصل
توانستند فاتح اللیگا شوند.
حاال با شروع فصل جدید تعداد گلهای خورده آنها نیز
نگرانکننده است و اینکه تیم در هر مسابقهای که راموس را در
ترکیب خود ندارد اینچنین در دفاع آسیبپذیر است ،نشان میدهد
تیم زیدان تا چه حد به کاپیتان خود وابسته است و حتی نفراتی چون
رافائل واران و ناچو هم نتوانستهاند جای خالی او را پر کنند .اشتباهات
عجیب مدافعان و گلر این تیم یکی از اصلیترین دالیل ناکامیهای
اخیر رئال در هفتههای اخیر بوده و ادامه این روند میتواند منجر به از
دست رفتن شانس قهرمانی تیم در رقابتهای مختلف باشد.
زیدان :مشکل ما فرصتسوزی است
شکست برابر شاختار باعث شد در نشست خبری پس از بازی
خبرنگاران خیلی زود درباره احتمال کنارهگیری زیدان از او سوال کنند
اما سرمربی فرانسوی خیلی محکم این اتفاق را رد کرد« :بههیچوجه
تصمیمی برای استعفا و کنار رفتن از سمتم ندارم و همچنان به کارم
ادامه خواهم داد .در نیمه نخست نمایش خوبی داشتیم اما در گلزنی
موفق نبودیم و فرصتهای خوبی را از دست دادیم .بهخوبی حریف را
تحت فشار قرار دادیم اما ظاهرا توپ نمیخواست تبدیل به گل شود و
فرصتها یکی پس از دیگری از دست رفت .شایسته حداقل یک گل
در این نیمه بودیم اما با وجود عملکرد خوب به آن نرسیدیم .گل اول

حریف کار ما را بسیار سخت کرد و به ما لطمه زد .باید بهسرعت به
آن واکنش نشان میدادیم اما امکان آن وجود نداشت .هر کاری الزم
بود انجام دادیم اما درنهایت بازی را واگذار کردیم».
او در ادامه درباره شرایط کنونی تیمش و ناکامیهای اخیر ادامه
داد« :از لحاظ نتیجهگیری روند بدی داریم اما باید هرچه زودتر چارهای
پیدا کنیم و برای بهتر شدن آماده شویم .با چند نتیجه خوب اوضاع
عوض خواهد شد .ما در بیشتر بازیها خوب بودهایم اما در استفاده از
موقعیتها عملکرد قابل قبولی نداشتیم و درنهایت به برد نرسیدیم.
بهنظر تیم ما در بحران نیست و بهدلیل اینکه چند اتفاق همزمان
رخ داده کمی با مشکل روبهرو شدیم .در موقعیتسازی بسیار خوب
بودهایم و تنها مشکل این است که در زدن ضربات نهایی دقت نداریم.
مثل همین دیدار که واقعا نتیجه غیرمنتظرهای گرفتیم و درحالیکه
شایسته کسب امتیاز بودیم بازی را باختیم .ما به تواناییهای خودمان
ایمان داریم و به جنگیدن ادامه خواهیم داد».
زیدان همچنین مشکل بدنی بین بازیکنانش را رد میکند و
معتقد است تیمش به خوبی تا پایان مسابقات برای کسب نتیجه
میجنگند و تنها بدشانسی و گلهای بدی که دریافت میکنند باعث
ناکامی تیمش شده است .بهخوبی واضح است که تیم او پس از جدایی
رونالدو دیگر آن توان و قدرت الزم را در خطحمله ندارد و رئال
از آن زمان نتوانسته جانشین مناسبی برای این ستاره پرتغالی پیدا
کند .خرید نفراتی چون ادن آزارد یا لوکا یوویچ به قصد پر کردن
جای خالی رونالدو و حل مشکل گلزنی تیم انجام شد اما هر دو به
شدت ناکام بودند .وینگر بلژیکی در فصل نخست حضورش در این
تیم تنها یک گل زد و بخش عمدهای از فصل را مصدوم بود .این
آسیبدیدگیها در فصل جدید نیز ادامه داشته است و باعث شد
عمال بازده چندانی برای تیمش نداشته باشد .یوویچ هم فرسنگها با
مهاجم گلزنی که آینتراختفرانکفورت بود فاصله دارد.
 4بازی سرنوشتساز
رسانههای اسپانیایی و بهخصوص روزنامههای هوادار رئال
بهتدریج انتقادها به سرمربی تیم را شدت بخشیدهاند و زیزو دیگر
مثل سابق مورد تمجید قرار نمیگیرد .روز گذشته مارکا از تعیین
ضرباالجل برای این مربی فرانسوی خبر داد و نوشت اگر رئال در 4
بازی بعدی خود نتواند نتایج الزم را کسب کند تغییرات روی نیمکت
این تیم در راه خواهد بود.
رئال فصل را چندان خوب آغاز نکرد اما پیروزی در الکالسیکو باعث
شد زیدان مدتی در حاشیه امنیت قرار گیرد .با این حال روند ضعیف اخیر
باعث شده تا انتقادها بیش از قبل شود و شاید اگر تیم از لیگ قهرمانان
حذف شود کار به بازی سوم یا چهارم نیز کشیده نشود .زیدان عصر شنبه
باید تیمش را به سانچز پیزخوان ببرد تا رودرروی سویای آماده قرار گیرد.
دیداری دشوار برابر شاگردان خولن لوپتگی ،سرمربی سابق رئال که البته
انگیزههای زیادی برای انتقامگیری از این تیم دارد.
رئال چهارشنبه آینده در خانه و در هفته پایانی مرحله گروهی
لیگ قهرمانان میزبان گالدباخ است تا تکلیف صعود یا حذف آنها از
این تورنمنت مشخص شود .آنها با توجه به شرایط جدول هنوز هم
شانس صدرنشینی دارند و هم شانس چهارم شدن در گروه و به همین
دلیل زیدان هنوز امیدوارانه درباره آینده صحبت میکند.
دو مسابقه بعدی تیم نیز در دربی مادرید مقابل اتلتیکو و
همچنین رویارویی با بیلبائو است .البته از شانس خوب زیدان ،از
4بازی آینده سه مسابقه در زمین این تیم برگزار خواهد شد و او
فرصت خوبی دارد در این دیدارهای دشوار نتایج الزم را برای ابقا
در تیم کسب کند .البته مدیران باشگاه فعال هیچ اظهارنظر رسمی
در این زمینه نداشتهاند و حتی یکی از افراد نزدیک به باشگاه به
روزنامه آاس گفته فعال زیدان همچنان مورد حمایت باشگاه قرار دارد:
«باشگاه فعال برنامهای برای مذاکره با زیدان درباره نتایج اخیر ندارد.
فعال نمیخواهیم جلسهای با او داشته باشیم .زیدان یکی از افرادی
است که در تاریخ باشگاه بسیار تاثیرگذار بوده و مشکلی با ادامه
فعالیتش نداریم».
در مادرید او همچنان هواداران زیادی دارد و آنها اعتقاد دارند
با توجه به مصدومیت ستارههای تیم ازجمله آزارد ،راموس ،والورده
و کارواخال کسب چنین نتایجی چندان عجیب نیست و باید به این
مربی فرصت بیشتری داده شود تا بتواند تیم مدنظرش را بسازد.

ازسوی دیگر باشگاه در تابستان گذشته خرید مهمی انجام نداد و
طبیعی است که تیمی که بهخوبی تقویت نشده در فصل جدید با
مشکالتی روبهرو خواهد شد».
علت اصلی عدم حضور فلونیتینو پرز در بازار نقلوانتقاالت به
گسترش کرونا و بحران مالی باشگاهها برمیگردد که باعث شده تا
آنها با احتیاط بیشتری بهسراغ نفرات جدید بروند .ازسوی دیگر گفته
میشود رئال برنامههای زیادی برای تابستان آینده دارد و مشغول
فراهم کردن مقدمات خریدهای کهکشانی خود در پایان فصل است.
نفراتی چون کیلیان امباپه ،ارلینگ هالند و پل پوگبا که میتوانند
پروژه کهکشانی جدیدی را در این باشگاه رقم بزنند .با این حال
هواداران باشگاهی همچون رئال برای کسب موفقیت نمیتوانند
منتظر بمانند و عدم نتیجهگیری در این فصل و بهخصوص کنار رفتن
از لیگ قهرمانان در مرحله حذفی برای آنها غیرقابل تحمل خواهد
بود.
رائول یا پوچتینو؟
از همین حاال فهرست گزینههای جانشینی زیدان نیز مشخص
شده است و رسانههای اسپانیایی مشغول گمانهزنی درمورد جانشینان
احتمالی او هستند .مطابق انتظار نفر اول این فهرست مائوریتسیو
پوچتینو ،سرمربی سابق تاتنهام است که از زمان جدایی از این تیم
برای اکثر تیمهای بزرگی که مربی خود را کنار گذاشتهاند بهعنوان
کاندیدا مطرح شده است .پوچتینو در دوره قبل و پیش از آمدن زیدان
نیز بهعنوان یکی از گزینههای رئالیها مطرح شده بود اما درنهایت
پرز بهسراغ سرمربی سابق تیمش رفت تا باشگاه را از شرایط بحرانی
نجات دهد .حاال بار دیگر بحث انتخاب سرمربی برای رئالمادرید
مطرحشده و نام پوچتینو در صدر فهرست است .این در حالی است
که رسانههای انگلیسی در هفتههای اخیر از احتمال حضور او بهجای
اولهگنار سولشر در منچستریونایتد خبر میدهند اما فعال که هیچ
اتفاقی رخ نداده است.
دیگر گزینهای که رسانهها برای جانشینی زیدان مطرح کردهاند
رائول گونزالز ،اسطوره باشگاه است .مسلما پوچتینو تجربه بیشتری نسبت
به رائول دارد و پس از سالها حضور روی نیمکت تاتنهام و حضور در
فینال لیگ قهرمانان میتواند گزینهای مناسب برای این پست باشد اما
رائول هم مزیتهایی دارد .او بهخوبی با فضای باشگاه و شرایط حاکم
در این تیم آشنا است و میتواند بهخوبی بازیکنان را با خود همراه کند.
رختکن رئال رابطه بسیار خوبی با زیدان دارد و جانشینی او برای هر
مربیای میتواند چالش بزرگی باشد اما رائول که سالها در این باشگاه
بازی کرده و یکی از اسطورههای تیم است میتواند بهخوبی از محبوبیت
خود در این زمینه استفاده کند .ازسوی دیگر تجربه استفاده از زیدان نشان
داده چنین اتفاقی میتواند بهتر از به خدمت گرفتن مربیان نامدار جواب
بدهد و به همین دلیل شاید مدیران رئال ترجیح دهند از یکی دیگر از
اسطورههای خود روی نیمکت تیمشان استفاده کنند.
با این حال پوچتینو هم تجربه بیشتری در کار با بازیکنان بزرگ
و ستارههای فوتبال دارد و بهخوبی میداند که چگونه باید با آنها
مواجه شود .چنین تجربهای میتواند به این مربی آرژانتینی کمک
کند تا بتواند خیلی زود تیمش را همدل کرده و از شرایط کنونی
خارج کند .به هر حال هنوز مشخص نیست آیا واقعا چنین خواستهای
بین مدیران باشگاه وجود دارد و آنها تمایلی به تغییر سرمربی خود
دارند یا اینکه تا پایان فصل با زیدان به کار خود ادامه خواهند داد و در
آن زمان درباره تغییرات در تیم و استفاده از ایدههای جدید و نفرات
تازه تصمیمگیری خواهند کرد.

در آستانه فینال لیگ آسیا؛ تیم گلمحمدی منظم و با ثبات

خطکش پرسپولیس همچنان دقیق است

بازیکنان پرسپولیس با وجود تعداد پاس های
فراوان درصد خطای اندکی در انتقال توپ دارند.
تیم فوتبال پرسپولیس در حالی خود را برای

فینال لیگ قهرمانان آسیا آماده میکند که درگیر
رقابتهای لیگ برتر بیستم است .قهرمان چهار
دوره متوالی لیگ برتر تا پایان هفته چهارم دو
پیروزی و دو تساوی کسب کرده تا با  ۸امتیاز در
رده دوم جدول جا خوش کند.
سرخپوشان پایتخت در حالی مقابل
شهرخودرو مشهد در آخرین بازی لیگ برتری خود
به پیروزی سه بر صفر رسیدند که عالوه بر بهبود
آمار گلزنی خود توانستند بار دیگر استاندارد پاس

سالم خود را حفظ کنند.
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس که
از زمستان سال گذشته هدایت این تیم را بر عهده
گرفته است عالوه بر ارائه بازی مالکانه توجه ویژه
ای به پاسکاری بین بازیکنان خود دارد .به طوری
که سرخها در اکثر بازیهای منجر به پیروزی خود
 ۸۵درصد پاس سالم به همدیگر دادهاند.
بازیکنان این تیم در دیدار با شهرخودرو
مشهد نیز همین قاعده را حفظ کردند .سرخها

 ۵۲۵پاس بین همدیگر رد و بدل کردند که ۸۶
درصد آنها به مقصد رسید.
پرسپولیس در مسیر رسیدن به فینال لیگ
قهرمانان آسیا تنها در دو بازی کمتر از ۵۰۰
پاسکاری داشته است اما درصد خطای اندک این
تیم باعث صعود به فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۰
آسیا شد تا هواداران این تیم امیدوار به کسب
قهرمانی در مهمترین تورنمنت باشگاهی قاره کهن
باشند.

اخبار
برای بریتویت؛ شانس یکبار در خانه آدم را می زند

در هفته های گذشته شاهد درخشش یک مهاجم دانمارکی در بارسلونا بوده ایم .بازیکنی که احتماال
بخش خیلی زیادی از هواداران بارسلونا تا فوریه  ۲۰۲۰حتی نامش را هم نشنیده بودند و مدام در میان اسامی
چون الئوتارو مارتینز و تیمو ورنر به دنبال یک کمک حال برای لیونل مسی در خط حمله می گشتند؛ این
شما و این هم مارتین بریتویت!
داستان کریر مارتین بریتویت تا پیش از پیشنهاد بارسلونا چندان نکته خاصی ندارد .او کارش را در سال
 ۲۰۰۷از تیم شهر خودش ،اسبیرگ دانمارک آغاز کرد و پس از حضوری کوتاه در میتیولن به زادگاهش
بازگشت و تا سال  ۲۰۱۳با اسبیرگ ادامه داد .پس از آن بود که مهاجم دانمارکی به تولوز فرانسه پیوست و
برای اولین بار به تیم ملی دانمارک دعوت شد .بریتویت در فرانسه توانست آمار قابل قبول  ۴۰گل و  ۱۵پاس
گل در  ۱۴۶بازی را از خودش برجای بگذارد و این درخشش از چشم میدلزبورو دور نماند .مهاجم دانمارکی
در سال  ۲۰۱۷به فوتبال انگلیس رفت و یک فصل را در چمپیونشیپ گذراند و وی پس از نیم فصل حضور
در میدلزبورو ،به صورت قرضی به بوردو فرانسه منتقل شد و فصل  ۲۰۱۷را در آن تیم سپری کرد و باز هم به
انگلیس برگشت .پس از یک نیم فصل حضور دیگر در ترکیب میدلزبرو ،بریتویت باز هم به صورت قرضی از این
تیم جدا شد و به لگانس رفت و عملکردش آنقدری راضی کننده بود که سران لگانس مجاب شوند ۵میلیون
یورو برای او بپردازند .مهاجم  ۱۷۷سانتی متری کنونی بارسلونا فصل  ۲۰۱۹را در لگانس شروع کرد اما فکرش
را هم نمی کرد که قرار است فصل را در چه تیمی به پایان برساند.
به بارسلونا برگردیم .ژانویه سال  ۲۰۲۰است؛ ارنستو والورده از بارسلونا اخراج شده و این تیم همچنان
از مشکل گلزنی رنج می برد .چشم امید هواداران به بازگشت عثمان دمبله به میادین است اما خیلی زود این
امید به طور کامل از بین می رود .وینگر فرانسوی بارسلونا طبق عادت همیشگی خود در این تیم باز هم دچار
یک مصدومیت سنگین شد و مشخص شد فصل را از دست می دهد .تا اینجای کار اتفاق جدیدی رخ نداده
بود ،مشکل از جایی شروع شد که پنجره نقل و انتقاالتی زمستانی به پایان رسیده بود؛ در چنین شرایطی هیچ
تیم اللیگایی بزرگی مهاجمان تراز اول خود را از دست نمی دهد و بلوگرانا مجبور است به تیم های پایین
جدولی رو بیاندازد و  ۱۸میلیون یورو برای بند آزاد سازی قرارداد مارتین بریتویت به لگانس بپردازد .همانطور
که پیش بینی می شد این انتقال چندان به مذاق هواداران بارسلونا خوش نیامد و موج انتقادات نسبت به این
خرید آغاز شد .در ادامه فصل مارتین بریتویت علی رغم نمایش های پرتالش خود و اثبات این حرفش که
سریع ترین بازیکن تیم است ،نتوانست مطابق انتظارات نقش قهرمان غیرمنتظره نیوکمپ را بازی کند و پرونده
فصل  ۲۰۱۹با بدترین نتیجه ممکن برای بارسلونا و کیکه ستین به اتمام رسید.
آغاز فصل  ۲۰۲۰و ورود رونالد کومان به بارسلونا .در روز هایی که بریتویت در مصاحبه های خود از انگیزه
باالیش برای ادامه کار در بارسلونا سخن می گفت ،اتفاقی که کمی هم قابل پیش بینی بود رخ داد .لوییس
سوارز ،سومین گلزن برتر تاریخ بارسلونا از جمع شاگردان کومان جدا شد و بارسلونا خط حمله خود را از قبل
هم خالی تر دید .هرچند که بلوگرانا تالش های زیادی برای آوردن ممفیس دیپای انجام داد اما موفق به انجام
این کار نشد تا بارسلونا فصل را بدون مهاجم نوک تخصصی آغاز کند؛ اما صبر کنید ،مارتین بریتویت هنوز در
نیوکمپ است .در روز هایی که هواداران بارسلونا تقریبا وجود او را از یاد برده بودند ،شماره  ۹افسانه ای تیم
به مهاجم دانمارکی رسید و مایه تعجب بسیاری از اهالی فوتبال شد .فصل با کسب دو پیروزی متوالی برای
تیم منقلب شده کومان آغاز شد اما نتایج بد خیلی زود از راه رسیدند .بارسلونا مقابل سویا به تساوی رسید و
مقابل هر دو تیم بزرگ شهر مادرید شکست خورد .تغییرات مداوم در ترکیب خط حمله بارسلونا جواب نمی
داند؛ نه لیونل مسی آن مسی همیشگی بود و نه آنتوان گریزمان سایه ای از نامزد سابق توپ طال داشت اما
مارتین بریتویت همچنان در بارسلونا است .مهاجم دانمارکی از مصدومیتی که اوایل فصل گریبانش را گرفته
بود خالص شده بود اما باز هم به مانند انتظار نیمکت نشین مطلق تیم بود.
بهترین روز های بریتویت در بارسلونا از  ۲۵نوامبر ( ۵آذر) شروع شدند ،درست یک هفته پیش از نگارش
این مطلب .آزولگرانا برای قطعی کردن صعودش به مرحله یک هشتم نهایی باید در اوکراین به مصاف دینامو
کیف می رفت .بریتویت در این بازی برای اولین بار در فصل جاری مهاجم فیکس بارسلونا بود .وی توانست
بهترین عملکرد دوران حضورش (تا این لحظه) در بارسلونا را در این بازی به نمایش بگذارد .مهاجم دانمارکی
با یک پاس هوشمندانه گل اول تیمش را برای سرجینیو دست ساخت و زننده دو گل بعدی بلوگرانا بود.
 ۴روز بعد و در بازی مقابل اوساسونا بریتویت باز هم گره گشا ظاهر شد و گل نخست تیمش را وارد دروازه
حریف کرد .در بازی شب گذشته هم که ترکیب بارسلونا عرصه حضور بازیکنان جوان زیادی بود ،بریتویت
مجددا درخشید و عالوه بر زدن گل دوم تیم کومان ،پنالتی که خودش گرفته بود را به عثمان دمبله داد تا
یک عملکرد بی نقص دیگر از خودش بر جای بگذارد و به نوعی از کسی که به طور غیرمستقیم دلیل آمدنش
به بارسلونا بود ،تشکر کند.
این خالصه ای از دوران حرفه ای مارتین بریتویت بود ،کسی که تا کنون هیچ وقت بازیکن بزرگی
نبوده و احتمالش هست که هیچ وقت هم به آن تبدیل نشود اما قبل از قضاوت در خصوص وی این بخش از
مصاحبه اش را بخوانید تا بیشتر با زندگی و روحیه باالی ستاره این روزهای بارسلونا آشنا شوید« :در کودکی
به دلیل بیماریای که در پایم داشتم ،دو سال تمام را روی ویلچر گذراندم .بعضی بچه ها با این مشکل دست
به گریبان هستند .باید استراحت میکردم و قادر نبودم فشاری به پاهایم وارد کنم .برای من که بی تاب فوتبال
بازی کردن بودم ،تحمل این دو سال خیلی سخت بود .در کانون توجهات بودم و همه به من نگاه میکردند.
نمیخواستم متفاوت از بقیه باشم .همان اتفاق باعث شد به بقیه که متفاوت هستند ،احترام بگذارم و قدر
داشتههایم را بدانم.دوران سختی بود ولی زندگی همین است».
جمله «شانس تنها یکبار در خانه آدم را می زند» را حتما شنیده اید .بریتویت بزرگترین مهاجم کنونی
بارسلونا نیست ،حتی در تیم ملی دانمارک هم کسی از دید ستاره تیم به او نگاه نمی کند؛ با این حال یک
بازیکن بسیار پرتالش و در خدمت تیم است و توانسته نقش بزرگی دربازگشت آنتوان گریزمان به فرم خوب
خودش داشته باشد .شانس یکبار در خانه بریتویت را زده و حاال او به خوبی دارد از آن برای زندگی کردن در
رویای خود استفاده می کند.

وقتی زالتان داری ،غم نداری

دو هفته پیش «استفانو پیولی» همانند بیشتر مردم در سال  ،۲۰۲۰مشغول کار در خانهاش بود؛ با این
تفاوت که در آن شرایط باید راهکاری جهت پیروزی در میدانی مییافت که تیم تحت رهبریاش نزدیک به
یک دهه در آن به برتری نرسیده است .ماموریتی سخت و از دید برخی حتی غیرممکن .او به جای آنکه باالی
سر تیمش در تمرین حاضر شود ،ترجیح داد پشت مانیتور لپتاپ خود بنشیند و به صورت زنده تمرین را نگاه
کند! در همان حین ،استفانو مشاهداتش را با یکی از اعضای تیم آنالیز باشگاه که در کنار زمین حضور داشت،
به اشتراک میگذاشت و نتیجه نهایی را برای «دنیله بونرا» دستیار پیولی ارسال میکرد.
فراموش نکنید که هم پیولی و هم «جیاکومو موریلی» دستیار نخستش در آن زمان در حال مبارزه با
مسئول ارشد بر کار تکتک بازیکنان
عنوان
ویروس کرونا بودند و بونرا نیز به همین دلیل ،به صورت موقت به
ِ
ِ
نظارت میکرد .خوشبختانه مدافع پیشین میالن در تابستان کنار پیرلو دوره مربیگری یوفا را پشت سر گذاشته
خاص دیگری رخ
بود وگرنه معلوم نبود چه نتیجهای در دیدار با ناپولی رقم میخورد! یا شاید هم هیچ اتفاق
ِ
نمیداد؛ چه با بونرا و چه بدون او! وقتی ستارهای همچون «زالتان ابراهیموویچ» را در اختیار داشته باشید ،چه
نیازی به کمکمربی پیدا میکنید؟
ستارهای که گویی از اهل زمین نیست ،گویی از جای دیگر آمده؛ از سرزمینی که صبحشان شب نمیشود
اگر گلی نزنند .ستارهای که در این فصل تنها ابتال به ویروسی خطرناک همچون «کووید  »۱۹مانع از درخشش
او آن هم در مقطعی بسیار کوتاه شد اما همان غیبت در  2بازی هم نتوانست عنوان آقای گلی لیگ را از
دستش خارج کند.
واقعیت ولی اینجاست که حتی ارقام نیز نمیتوانند به درستی تاثیر ایبرا را در فوتبال به تصویر بکشند؛ او
پس از آنکه ژانویه گذشته به میالن بازگشت همانند مربی-بازیکن عمل کرده ،رهبری تیمی جوان را بر عهده
گرفته و حتی با خریدن کنسول بازی « »PS5در نقش پدری مهربان برای همه بازیکنان ظاهر شده است.
زالتان پنج ماه از بونرا کوچکتر است و سابقه بازی کنار او را دارد .ستاره سوئدی در خصوص تجربه
همکاری زیر نظر دنیله میگوید« :من همیشه به او این نکته را یادآور میشوم که نگران هیچ چیزی نباشد
چرا که ایبرا اینجا است و همه چیز را زیر نظر دارد« ».جنارو گتوزو» سرمربی نامدار باشگاه ناپولی ،هم سابقه
بازی کنار ایبرا و بونرا با لباس میالن را در کارنامه میبیند و هم فتح سریآ در سال  ۲۰۱۱با آنها را .افرادی که
سالهاست همدیگر را به طرق مختلف تحسین میکنند .به عنوان مثال ایبرا سابقا گفته اگر بخواهد به جنگ
برود تنها گتوسو را با خود خواهد برد .با این حال رسانهها پیش از شروع مسابقه تصمیم گرفتند تصویری از
زمان تمرین آنها را در میالن را روی آنتن ببرند؛ چایی که زالتان در کمال خونسردی جنارو را از زمین بلند
کرد و به سطل زباله انداخت! از بازی تلخ روزگار این که در پایان مسابقه نیز با توجه به نتیجه رقم خورده ،دقیقاً
همان تصویر در اذهان باقی ماند! یک دژاوو ،یک تکرار تاریخ!
گتوزو با امید پیروزی برابر روسونری از مربع هجومی زهردار خود یعنی «اینسینیه»« ،پولیتانو»« ،لوزانو»
و «مرتنس» استفاده کرد ،غافل از اینکه نقش اول این دیدار کسیست که لباس رقیب را پوشیده؛ زالتانی که
ِ
استقامت مثالزدنیاش ،ورق را به سمت میالن چرخاند.
با جنگندگی و
شماره  ۱۱روسونری ،نخستین گل دیدار را در دقیقه بیست با یک ضربه سر محکم وارد دروازه میزبان
کرد .در نیمه دوم با یک ضربه زانو داخل محوطه ششقدم ،گل دوم را زد .البته شاید هم خوششانس بود
چرا که دقایقی پیش از گل دوم ،زالتان در یک صحنه با آرنج به صورت کولیبالی زد و عجیب بود که در عصر
 VARاو توانست از این صحنه قسر در برود! این پیروزی در حالی رقم خورد که آخرین بار میالن در فصل
 ۲۰۱۰موفق به پیروزی برابر ناپولی شده بود؛ فصلی که از قضا زالتان هم در ترکیب روسونری حضور داشت و
در پایان نام میالن پای جام قهرمانی حک شد .جالبتر اینکه ستاره سوئدی در همان مسابقه نیز با ضربه سر
تور دروازه ناپلیها را به لرزه درآورده بود .گرچه گتوزو پس از بازی خود را برای عدم تعویض «باکویوکو» مقصر
دانست اما به این نکته نیز اذعان داشت که ذهنیت کل تیم باعث آن شکست شده« :میالن به طور کلی از ما
بهتر نیست اما این تفاوت را داشت که همه آنها به کاری که در حال انجامش هستند باور دارند ».این به نظر
نکته قابل توجهی است؛ میالن تیمی جوان و بااستعداد دارد اما کمتر کسی در ماه مارس پیشبینی میکرد که
آنها بتوانند  ۲۱بازی بدون شکست در سریآ داشته باشند .آنها با احتسابِ پیروزی یکشنبه همین هفته برابر
فیورنتینا – البته در غیبت ایبرا  -در  ۹هفته ابتدایی فصل جاری با هفت پیروزی و دو تساوی بهترین شروع
خود پس از فصل  ۲۰۰۳را رقم زدهاند؛ فصلی که در انتهای آن «اسکودتو» را فتح کردند!
با تمام این اوصاف اکنون سخت و البته بسیار زود است که در خصوص تداوم این روند و پیشبینی در
خصوص پایان فصل سخن بگوییم .مخصوصاً حاال که شایعاتی در خصوص غیبت  ۵هفتهای ستاره سوئدی به
گوش میرسد .ضمن اینکه نباید فراموش نکنید یوونتوس حاال پس از شروعی ضعیف ،با بازگشت «کریستیانو
کردن دوران قرنطینه ناشی از ابتال به کرونا ،باز هم به عنوان مدعی جدی قهرمانی پا به
رونالدو» پس از سپری
ِ
میدان گذاشته و اکنون در کنار میالن ،تنها تیمهای بدون شکست لیگ به حساب میآیند.
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