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شهروند| تیم  ملی ایران با مارک ویلموتس زندگی 
جدیدی را آغاز کرده و در نخستین بازی رسمی 
خود در انتخابــی جام جهانی مقابل هنگ کنگ 
توانست به پیروزی دو بر صفر مقابل حریف دست 
پیدا کند. منتهی بررسی عملکرد تیم  ملی نشان 
می دهد سرمربی بلژیکی کار زیادی در فوتبال ملی 
ایران برای انجام دادن دارد. اهدافی که او در سر 
دارد،  با میراثی که از زمان کی روش برای او بر جای 
مانده به راحتی به دست نمی آید و او باید فعال وقت 
خود را صرف انجام تغییرات و رفع مشکالتی کند 
که در این گزارش به آن اشاره خواهیم کرد. بعد از 
انجام دادن تمام این موارد،  تازه کار ویلموتس برای 
آموزش فوتبال هجومی به تیم  ملی ایران شروع 

می شود.
  

تغییر ذهنیت فوتبال دفاعی 1
ویلموتس از همان ابتدا که وارد ایران شد در صحبت های 
خود تأکید داشــت که تیم  ملــی ایران بــا مربیگری او 
تاکتیکی هجومی خواهد داشت و فوتبالش را به فوتبال 
روز دنیا نزدیک خواهد کرد. او در شــرایطی این وعده را 
داد که شاگردانش هشت سال با تفکرات دفاعی کارلوس 
کی روش انس گرفته اند و به فوتبال اتوبوسی و دل بستن 
به ضد حمالت عــادت کرده اند. کی روش در زمان حضور 
خود حتی از بازیکنان هجومی تیم هم در کارهای دفاعی 
استفاده می کرد و به همین ترتیب باید گفت که ویلموتس 
باید ابتدا تفکر و ذهنیت فوتبال دفاعی را از تیم  ملی بیرون 

کند که هنوز این کار را نتوانسته انجام دهد.
توپ و میدان را از حریف بگیرید 2

عادت کی روش این بود که توپ و میــدان را در اختیار 
حریفان قرار بدهد و ســپس با اســتفاده از ضد حمالت 
شرایطی را فراهم کند که تیمش به گل برسد. ویلموتس 
اما می خواهد شاگردانش با انجام کارهای تاکتیکی مختلف 
و در اختیار داشتن مالکیت بازی برتری خود را به حریف 
دیکته کنند. همین تغییر ســبک و روی آوردن به بازی 
مالکانه در این مدت باعث سردرگمی ملی پوشان هم شده 

اســت. اگر به همین بازی با هنگ کنگ نگاه کرده باشید،  
هم ســرعت بازی تیم پایین بود و هم برای تسلط به توپ 
و مالکیت آن بازیکنان سعی می کردند با پاس های رو به 
عقب و عرضی مداوم که تکرار می شــد توپ را در اختیار 
داشته باشــند که همین اتفاق سرعت بازی را کمتر کرد. 
با این حال، به نظر می رســد که هنــوز ویلموتس زمان 
زیادی می خواهد کــه این ایراد بــزرگ را برطرف کند و 
به شــاگردانش یاد بدهد که با بازی رو به جلو و پاس های 

سرعتی، تیم بهتر زمین باشند.
3 خط دفاعی را هماهنگ کن

در زمان کی روش خیلی ها بر این باور بودند که ساختار 
دفاعی تیم  ملی ایران بهتر شده است. این حقیقت وجود 
داشت اما این اواخر این سیستم به هم ریخته بود و نتیجه 
آن را هم در جام ملت های آسیا مشاهده کردیم که مقابل 
یک تیم قدرتمند مثل ژاپن تمــام رویاهای ما بر باد رفت 
و مشخص شد که سیستم دفاعی ضعیف هم شده است. 
حاال هم درست است که مقابل هنگ کنگ گلی دریافت 
نکردیم،  اما بسیاری از کارشناسان فوتبالی بر این عقیده 
بودند که خطوط مختلف تیم  ملــی ازجمله خط دفاعی 
انسجام و هماهنگی الزم را نداشت و همین مسأله سرعت 
انتقال تــوپ از دفاع به حمله را با مشــکلی بزرگ روبه رو 
می کرد. در خط دفاعی ویلموتس هنوز نتوانسته دو دفاع 
وسط اصلی تیم  ملی را پیدا کند و بین گزینه های این پست 
هماهنگی به وجود بیاورد. باید دید با مرور زمان این مشکل 

برطرف خواهد شد یا خیر. 

4 بدون تحرک و دوندگی؛ این تیم مشکل 
بدنی دارد

بدنســازی تیم کی روش فوق العاده بود و بازیکنان زیاد 
می دویدند و تالش می کردند، منتهی فوتبال دفاعی باعث 
می شــد بخش زیادی از انرژی آنها صرف کارهای دفاعی 
شود. در دوره ویلموتس به نظر می رسد تحرک و دوندگی 
بازیکنان کمتر شده اســت. این سرعت کم بازی البته در 
مقابل حریف ضعیفی چون هنگ کنگ زیاد به چشــم 
نمی آمد ولی در بازی مقابل تیم های قوی تر قطعا در صورت 
رفع نشدن به تیم  ملی ضربه می زند. به هرحال، بدنسازی 
برای انجام فوتبال هجومی و عادت دادن بازیکنان به بیشتر 
دویدن و بازی بدون توپ تاکتیکی است که رسیدن به آن 

زمان می برد.
5 پاس های بی هدف؛ ضعف در گرفتن توپ

بزرگترین نقد به کی روش این بود که خیلی ها می گفتند 
تیمش برنامه خاصی برای حمله کــردن ندارد و وقتی از 
حریف عقب بیفتد دیگر خیلی ســخت می تواند نتیجه 
را برگرداند. حاال که ویلموتــس آمده و نوید ارایه فوتبالی 

هجومی از تیم  ملی 
را داده، درســت 
اســت که تیم او 
می کند  تــالش 

بیشــتر حملــه کند و 
پاسکاری بیشــتری داشته باشد، اما 

باز هم ضعف های تاکتیکی که فوتبــال ایران را از فوتبال 

روز دنیا عقب انداخته به چشم می آید؛ به طور مثال وقتی 
تیم  ملی حمله می کند  و توپ از دست می رود،  باید سرعت 
پس گرفتن توپ با پرس از جلو و هماهنگی دقیق خطوط 
مختلف کمتر شود، اما این ضعف برطرف نشده و همچنان 
تیم  ملی برای این کار برنامه ای ندارد و در بیشتر مواقع باید 
منتظر باشد خود حریف توپ را از دست بدهد. در مواقعی 
هم که تیم  ملی از سوی حریف تحت فشار قرار می گرفت ، 
ســرعت انتقال توپ از خط دفاع بــه خط حمله خیلی 
پایین تر از حد انتظار بود و شاگردان ویلموتس بیشتر تالش 
می کردند که حفظ توپ و با پاس کاری های متعدد حمله 
دیگری را برنامه ریزی کنند که باالتر اشاره شد پاس کاری  
آنها کمکی به انجام حملــه ای همه جانبه، خوب و مدرن 
نمی کرد چون تعداد پاس های 
بی هــدف در تیم  ملی 
ایران زیاد بود؛ درســت 

مثل زمان کی روش.

چراتیمویلموتسباتیمکیروشمونمیزند؟
  سرمربی بلژیکی می خواهد ساختار تیم  ملی را تغییر دهد، اما او با تفکری هشت ساله روبه رو است؛ این پنج ضعف فنی را بخوانید تا از آینده سخت ویلموتس باخبر شوید

 گفت وگوی »شهروند« با مهران شاهین طبع
 سرمربی تیم ملی بسکتبال

بدونتوپالمپیکیشدیم
بازهمانتقادمیکنند!

خبری از قهر و اختالف نبود، شانسی هم صعود نکردیم

شهروند| بســکتبال ایران درحالی  که هیچ کس 
انتظارش را نداشت، دست به کار بزرگی زد و موفق شد 
جواز حضور در رقابت های المپیک توکیو را به دست 
آورد. آن هم درشرایطی که فقط 12 تیم از کل جهان 
در این تورنمنت حضور خواهند داشت. به همین بهانه 
با مهران شاهین طبع، سرمربی آسمانخراش های ایرانی 
گفت وگویی انجام دادیم که ماحصــل آن را در ادامه 

می خوانید:  
3 باخت اول در جام جهانــی همه امیدهای 
بسکتبال ایران را برای صعود ناامید کرده بود؛ 

خودتان فکر می کردید چنین اتفاقی بیفتد؟
در بسکتبال هرچیزی ممکن است رخ بدهد؛ مقابل 
پورتوریکو با آن همه ســتاره دیدید کــه ما 18 پوئن 
جلو بودیم اما در 5دقیقه همه چیز از دست رفت. تیم 
ترکیه که در رنکینگ فیبا یک رده از ما باالتر است، در 
20ثانیه پایانی دیدار با آمریکا 4 پرتاب از دست می دهد. 
شما دیدید صربستان تیمی که همه پیش بینی مقام 
قهرمانی را برایش کرده بودند، با اختالف به آرژانتین 
باخت. اینها اتفاقاتی است که در بسکتبال روز جهان رخ 
می دهد. پس صعود ما هم غیرقابل باور نبود. مهم این 

است که تا لحظه آخر برای موفقیت جنگیدیم.
البته انتقادهایی نیز به نحوه بازی تیم شــما 

وجود دارد!
ایرادی ندارد؛ من به همه انتقادها احترام می گذارم 
اما باید همه چیز را با هم ببینید. ما کمبودهای زیادی 
داشتیم که دوست ندارم به آنها اشاره کنم اما حداقل 
این بود که بازی های تدارکاتی بیشتری انجام بدهیم. از 
توجیه کردن متنفرم اما اعتقاد دارم نتایج خوبی کسب 

کردیم.
با این حــال خیلی ها اعتقــاد دارند صعود 
بسکتبال ایران شانسی بوده؛ شما این مسأله را 

می پذیرید؟
شــانس دیگر چیســت؟ ما در 3 باخت ابتدایی با 
اختالف امتیاز کمی بازی را واگذار کردیم و دلیل اصلی 
صعودمان همین مسأله بود. هرگز بحث شانس مطرح 
نیست. در بازی دیگر میان نیجریه و چین نماینده آفریقا 
برای ما که بازی نکرد، آنها خودشان می خواستند صعود 
کنند و برای خودشان بازی کردند و ما نیز برای خودمان 
به زمین رفتیم. به بچه ها گفته بودم باید با اختالف 16 
پوئن ببریم و وقتی این اتفاق می افتد، شانســی در آن 
دخیل نیست. بسکتبال همین است که شما نمی توانید 

چیزی را پیش بینی کنید.
ماجرای نداشــتن توپ که مطرح شــده، 

چیست؟ آیا واقعا برای تمرین توپ نداشتید؟
ما توپ مسابقات را تا زمانی که به زمین اولین بازی 
برویم، نداشتیم و بازیکنان دستشان به آن توپ نخورده 
بود. از 7ماه پیش که ما رسما برای جام جهانی استارت 
زدیم، رایزنی های زیادی با شرکت مولتن انجام شد تا 
توپ های مسابقات جام جهانی را در اختیارمان بگذارند 
تا بتوانیم با آن تمرین کنیم اما این اتفاق به هر دلیلی 
رخ نداد. خیلی دوست ندارم چنین مسائلی مطرح شود 

اما وقتی انتقاد می کنیم، باید همه چیز را با هم ببینیم. 
شایعه اختالف شما با چند ستاره و البته قهر 
یک بازیکن هم مطرح شــده بود؛ این مسأله 

صحت داشت؟
در هر خانواده ای مســائلی وجود دارد اما قهری در 
کار نبود. من با همه شاگردانم رابطه خوبی دارم و این 

مسائل در تیم من جایی ندارد.
اهداف بلندمدت شما برای المپیک چیست؟

باید اول ابزارها و امکانات مان مشخص شود، تا بتوانیم 
برنامه ریزی کنیم. فعال در این باره صحبت نکنیم، بهتر 

است.

هیجان انگیز

رامبد جوان این روزها در حال تهیه کنندگی یک تئاتر دیگر است؛ البته فعال فقط بهاره افشاری و هومن 
برق نورد به عنوان بازیگران آن معرفی شده اند. این تئاتر که »زیبایی گاهی زن است« نام دارد به کارگردانی 
سهراب حسینی احتماال از اواخر شهریور به روی صحنه خواهد رفت. رامبد جوان چند روز قبل از حضور 
هومن برق نورد در این کار خبر داده بود و حاال درباره حضور بهاره افشــاری در این نمایش نوشته است: 
»بهاره افشاری پس از مدت ها پا به صحنه تئاتر خواهد گذاشت و در کنار هومن برق نورد نقشی متفاوت از 

کارهای پیشین خود ایفا می کند.«

بهارهافشاری
دومینبازیگر
تئاتررامبد
جوان

ره
چه

پوالد امین| خبرگزاری ها و رســانه های فرهنگی در روزهای تاسوعا و عاشورا 
فیلم های مداحی و نوحه خوانی خوانندگانی را منتشــر کردند که پیشــتر شاید 
طرفدارانشان می دانستند که آنها عالیق مذهبی دارند و حتی در ترانه هایشان هم 
آثاری با مایه های مذهبی اجرا کرده بودند، اما تاکنون کســی آنها را در هیأت های 
عزاداری درحــال نوحه خوانی ندیده بود؛ با این کــه درباره بعضی ها مثال بنیامین 
بهادری شنیده بودیم که پیش از آغاز جدی خوانندگی یکی از نوحه خوانان جوان 
هیأت محل شان بوده است!فیلم های منتشرشده در این زمینه تنوع حیرت انگیزی 
داشــت. خوانندگانی چون محمد اصفهانی، بهنام بانی، حامد همایون، پازل بند، 
علیرضا طلیسچی، رضا صادقی، مجید خراطها، حامد زمانی، امیرعباس گالب، آرون 
افشــار و... که در روزهای عزاداری امام حسین)ع( در تکیه ها و هیأت های عزاداری 

میکروفن در دست گرفته و به  قول معروف اشکی از مردم گرفتند.
بنیامین بهادری

نویسنده این سطور خود بنیامین را در ســال های آغازین دهه هشتاد به  یاد 
دارد که در منطقه سلسبیل و البته در یکی از تکیه های خیابان جیحون مداحی 
می کرد و اتفاقا به دلیل تیپ و قیافه بــه روزش محبوب جوانان آن محالت هم 
بود که می آمدند پای مداحی هــا و نوحه خوانی هایش. آن روزها بنیامین هنوز 
بیست سالش هم نشده بود.بعد از آن اما بنیامین به دنیای موسیقی کوچ کرد و 
چند سالی از او خبری نبود، مگر در هیأت حاج منصور ارضی؛ تا چند سال پیش 
که فیلمی از او منتشر شد در هیأتی در کنار حسن خلج از مداحان مطرح تهران 
که بنیامین را درحال روضه خوانی نشان می داد. امسال هم فیلم های پرشماری 
از نوحه خوانی بنیامین در فضای مجازی بازنشر شده که پربازدیدترین شان در 

مراسم تشییع زنده یاد مرتضی پاشایی بود.
محمد اصفهانی

این روزها ویدیویی از مداحی محمد اصفهانی، خواننده باسابقه کشورمان در یکی 
از هیأت های عزاداری در فضای مجازی دست به دست می شود که البته مربوط به 

سال های گذشته است. ویدیوی مداحی با عنوان »ماه می گوید حسین« که نشان از 
این دارد اصفهانی عالوه بر تبحر در موسیقی مذهبی که به تولید آثاری مانند آلبوم 
عاشورایی گلچین انجامیده، در زمینه نوحه خوانی به سبک و سیاق سنتی هم تبحر 
دارد.به  باور مدیر یکی از ســایت های هواداری محمد اصفهانی، »اگر اهل شنیدن 
کارهای محمد اصفهانی باشید خیلی خوب می توانید تصور کنید که شنیدن نوحه با 
صدای اصفهانی چقدر دلچسب خواهد بود«. حقیقت نیز جز این نیست. این خواننده 
تاکنون بارها و بارها به مداحی در هیأت های عزاداری پرداخته و نوحه خوانی هایش را 

می توان از بهترین نمونه های سال های اخیر نامید. 
رضا صادقی

چند روز پیش، آقای مشــکی پوش نیز ویدیویی از مداحــی خود که مربوط به 
سال های گذشته است را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. رضا صادقی همچنین 
نوشته بود: »من از بچگی مرثیه خوان مردی هستم که برای باورش تا خونش رفت، 
سکوت نکرد، بزرگ موند، حق الناس رو قبل از هدفش دید، حسین آزادی خواه بود 
و آگاه، که آزادگی بدون آگاهـــی موندنی نیست... بله با افتخار مرثیه خوان تباری 
محترم و بزرگم که مردش وسط تیر و کمان، به نمازش میرسه و زنش با سربلندی 
میگه: ندیدم جز زیبایی »ما رایت اال جمیال.«این البته تنها ویدیوی نوحه خوانی رضا 
صادقی نیست. این خواننده محبوب تقریبا همه ساله به زادگاهش بندرعباس می رود 
و نوحه خوانی انجام می دهد. بندری ها می گویند که صادقی پیش از این که در دنیای 
موسیقی صاحب نام ونشانی شود، در شهرش نوحه خوانی های بسیار پرشوری انجام 
می داد و سفرهای همه ساله اش شاید برای تجدید حس وحال و حالوت آن روزهای 
جوانی است.صادقی می گوید: »در محله قدیمی شیر اول بندرعباس که پدرم آن جا 
متولد شده یک مسجد وجود دارد. در آن مسجد من دیگر رضا صادقی نیستم، آن جا 
استکان می شویم، قاشق می شویم، چای می دهم و درنهایت نوحه سرایی می کنم. 
وقتی به کربال فکر می کنم، قلبم درد می گیرد. امام حسین)ع( پای اندیشه و دینش از 
هر چه داشت، گذشت. حاال کمترین کاری که من می توانم انجام دهم نوحه خواندن 

در رثای ایشان است.«
بهنام بانی

بهنام بانی هم به گواهی ویدیوهایش، نوحه خوان قهاری است. نوحه خوانی که 
اجرا و ریتم را می شناسد و مخاطبانش به نحو شگفت انگیزی به اجراهایش پاسخ 
می دهند. به خصوص آن مداحی روز عاشورا در روستای کالء در منطقه  هزار جریب 
شهرستان نکا، یا در یکی از روستا های تابعه شهرستان تفرش و البته آن نوحه »برخیز 
که شــور محشــر آمد« در یکی از محالت تهران که بیراه نیست اگر بگوییم یک 

سروگردن از بقیه آهنگ هایش باالتر است. 
ساالر عقیلی

ساالر عقیلی البته از آن خوانندگانی نیست که مکررا به دنیای مداحی و نوحه خوانی 
سرک می کشند، اما ویدیویی از او وجود دارد که او را درست دو یا سه سال پیش نشان 
می دهد که در زادگاه همسرش نوحه خوانی می کند. حریر شریعت زاده، نوازنده موفق 
پیانو و دف اهل زیدآباد سیرجان است و ساالر عقیلی در آن جا با اجرایی عاشقانه و 
بسیار تاثیرگذار درباره واقعه کربال نشان می دهد در نوحه خوانی هم می توانست نامی 
ماندگار باشد. عقیلی در آن اجرا که تنها نوحه موجود از او در فضای مجازی است، در 
روز تاسوعا قطعه ای را درباره حضرت عباس)ع( خوانده است؛ قطعه ای که بی شک از 

زیباترین اجراهای مذهبی سال های اخیر است.
طلیسچی، خراطها، زمانی و بقیه

مداحی علیرضا طلیسچی به نام علمدار؛ نوحه خوانی مجید خراطها بر سر مزار 
مهدی حیدری شهید مدافع حرم؛ چند اجرای محمد علیزاده که البته مربوط به 
سال های گذشــته اســت و البته نوحه خوانی حامد زمانی در کنار مداح معروف و 
جنجالی، رضا هاللی دیگر ویدیوهای مداحی و نوحه خوانی خوانندگان شناخته شده 
موسیقی پاپ است که در روزهای اخیر در فضای مجازی به کرات دیده شد و بازتاب 

فراوانی پیدا کرد.
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تحقیقات نشان می دهد که 
خستگی راننده یکی از عوامل 

مؤثر در بیش از ۲۰ درصد 
تصادفات جاده ای و بیش از 

یک چهارم تصادفات کشنده و 
جدی است.

بهویلموتساعتمادکنیم

نکته قابل تامل اینجاست که ویلموتس هنوز زمان می خواهد که با قابلیت های فنی بازیکنان تیم  ملی و نفراتی که در 
لیگ بازی می کنند و مد نظر او قرار دارند، آشنایی کامل پیدا کند. به همین ترتیب هنوز خطوط دفاعی،  میانی و حمله 
نفرات اصلی خود را نشناخته و هنوز در حال آزمون و خطاست. به  هرحال، ما وقتی هم کی روش را تحلیل می کنیم، 
می دانیم که او هشت سال هدایت ایران را در اختیار داشت اما ویلموتس هنوز پنج ماه هم نشده که به ایران آمده و باید به 
او زمان بیشتری داد. فدراسیون فوتبال هم نتوانسته بازی های تدارکاتی مد نظر این مربی را فراهم کند و مثل همیشه 
در پشتیبانی تیم  ملی در تمامی زمینه ها مشکالت اساسی داریم. به این ترتیب باید این تیم با ویلموتس بازی های 

تدارکاتی متنوع برگزار کند تا مربی بلژیکی ضعف ها را شناسایی و آنها را برطرف کند.

برخیزکهشورمحشرآمد
  بسیاری از خوانندگان پاپ و سنتی امسال هم با مداحی خودی نشان دادند. اما کدام حرفه ای هستند و کدام برای دستگرمی به این حوزه آمده اند؟


