
15ورزش sport@etemadnewspaper.ir

گزارش-1

گزارش-2

اين دختر پس��رهاي ج��وان و نوجوان را 
ديده ايد كه در صفحات اينس��تاگرام يا 
تلگرام يا توييتر يا هر رس��انه مج��ازي ديگري كه در 
دست شان است نوشته يا عكسي را منتشر مي كنند و 
زيرش هشتگ مي گذارند: مخاطب خاص؟ آدم هايي 
كه مي خواهند غير مستقيم راز دلي را به كسي برسانند. 
با اشاره به يك محل خاص، يك آهنگ قديمي يا حتي 
با فالو و آن فالو كردن اش��خاص يا اصطالحا فول اليك 
كردن بعضي ها. يكسري كانال و صفحه هم هستند كه 
براي جذب ممبر، تبليغاتي به اين شكل مطرح مي كنند: 
دوست داري با عكس پروفايلت بعضي حرفا رو به بعضيا 
بگي؟ دوس��ت داري يه كاري كنه كه عشق قديميت 
از ديدن پس��تت آتيش بگيره و از اين جور چيزها! بعد 
دوستان نزديك شان يا برخي ديگر كه زندگي آن آدمي 
كه پست گذاشته يا اصطالحا اكت مجازي انجام داده 
براي شان مهم است مي خواهند شرلوك هلمز طور بروند 
و ته و توي ماجرا را دربياورند. رقباي عشقي. دشمنان 
پنهان و آشكار. هر چقدر چهره مورد بحث، سلبريتي تر 
باش��د ماجرا براي مردم و طرف��داران آن آدم جذاب تر 

مي شود. 
از دو، سه سال پيش كه فضاي مجازي جزو اصلي ترين 
بخش هاي زندگي ما شده، شاهد اين جور بحث ها در 
خالل فصل نقل و انتقاالت فوتبال هم بوده ايم. در همه 
ليگ ها. در همه كش��ورها. بعضي از خبرنگاران حوزه 
فوتبال با رصد كردن فعاليت دقيق مجازي ستاره هاي 

فوتبال تالش مي كنند پست ها و توييت هاي آنان را در 
جهت بازار ترنسفر تفس��ير كنند و فوتباليست ها هم 
اصال بدشان نمي آيد كه با گفتن بعضي حرف ها يا انجام 
بعضي عمل ها شايعه سازي كنند. درست مثل همان 
دختر پسرهاي جوان كه قلقلك دادن حس كنجكاوي 
اطرافيان شان را دوست دارند. همين دو روز پيش پوگبا 
بعد از بازي منچستر با لس��تر در پستي اينستاگرامي 
نوش��ت: من هميشه س��عي مي كنم بهترين عملكرد 
خودم را براي هم تيمي ها و هواداران داشته باشم؛ بدون 
توجه به اينكه چه اتفاقي در حال رخ دادن است. اين پيام 
مبهم كه بعد از تعريف مورينيو از او منتشر شد به نوعي 
دامن زدن به شايعه انتقال او به بارسلونا بود. همچنين 
كنايه اي به انتقادات مورينيو از او بود. مثال ها خيلي زياد 

است. ايوان پرشيچ با انتشار عكسي از خودش، برزويچ 
و ورس��اليكو با جمله اي كه در آن مي پرسيد: جاي چه 
كسي خالي است؟ پستي كه از نگاه خبرنگاران به معناي 
نزديك شدن مودريچ به اينتر بود. از آن طرف مانژوكيچ 
مهاجم يووه هم عكسي از خودش و مودريچ را منتشر 
كرد و زيرش نوش��ت: استراحت تمام ش��د، حاال ما به 
تمرينات مان برمي گرديم. جمله اي كه اين گونه تفسير 
شد: هر كس مي رود سر تمرين سابقش. يعني مودريچ 

قرار نيست جايي برود. 
در كنار اين توييت ها و پس��ت ها، فال��و، آن فالو كردن 
بازيكنان هم تعابير خاصي دارد. مثال بعد از پيوس��تن 
رونالدو به يوونتوس و در پي شايعه عالقه بانوي پير به 
مارس��لو، بعضي ها با پيگيري صفحه شخصي مارسلو 

متوجه شدند كه او پيج يوونتوس را فالو كرده و همان 
موقع حدس زدند كه كار انتقال اين مدافع برزيلي هم 
تمام ش��ده اس��ت يا فصل قبل در تعطيالت نيم فصل 
وقتي ايكاردي تمام بازيكنان اينتر را آن فالو و بازيكنان 
رئال را فالو كرد، هم��ه از انتقال قريب الوقوع آقاي گل 
س��ري آ به س��انتياگوبرنابئو خبر دادن��د. اتفاقاتي كه 
هيچ كدام رخ نداد. حاال در جديدترين تحليل هاي از اين 
دست، استوري ايكاردي كه در آن عكسي از ورزشگاه 
سانتياگوبرنابئو و جمله صبح بخير به چشم مي خورد، 
شده سوژه حدس و گمان هاي خبرنگاران فوتبال. در 
فوتبال خودمان هم بارها شاهد اين جور اتفاقات بوديم. 
وقتي اميد ابراهيمي قلب آبي را از بيو پيجش برداشت يا 
وقتي مهدي طارمي دوباره عكسي با لباس پرسپوليس 
را به عنوان عكس پروفايل��ش انتخاب كرد، كلي قصه 

درست شد از اقدامات بعدي اين بازيكنان.
چيزي كه مشخص است اين است كه بازيكنان با علم به 
تاثيرگذاري اكت هاي شان اين كارها را مي كنند و چه بسا 
خودشان هم خيلي دوست دارند با اين جور فعاليت ها در 
مركز توجه قرار بگيرند. شايد هم بعضي از خبرنگاران يا 
ايجنت ها چنين پيشنهاداتي مطرح مي كنند تا بازار خبر 
و شايعه داغ شود. باالخره نان خبرنگاران و ايجنت ها در 
شايعه و حدس و گمان است. چه بسا بازيكناني با همين 
فرمان موفق ش��دند در مذاكرات، دست باال را بگيرند 
و ش��رايطي را به مديران تيم ها تحميل كنند يا آنان را 
براي پذيرش خواسته هاش��ان تحت فشار بگذارند. به 
شكل غيرمستقيم. مثل تينيجرهايي كه دوست دارند با 

پست ها و متن هاشان عشق شان را بچزانند.

حضور دو دروازه بان مطرح در يك تيم، 
هميشه حاشيه هاي خاص خودش را به 
همراه خواهد داشت. درگيري هاي ترشتگن و براوو در 
بارسا هنوز در يادها مانده كه در نهايت منجر به خروج 
براوو از بلوگرانا شد. براوو و ادرسون، كاسياس و ديه گو 
لوپ��ز، ژوليو س��زار و تولدو، پتر چك و تيب��و كورتوآ و 
چندين نمونه ديگر، باعث به وجود آمدن حاشيه هايي 
در تيم هاي ش��ان ش��ده بودند. دروازه بان هاي بزرگي 
كه هر كدام توقع فيكس ب��ودن در تركيب براي تمام 

بازي ها را داش��تند. مربيان وقتي در چنين شرايطي 
قرار مي گيرند، تصميمات شان حياتي خواهد بود. نوع 
برخورد با هر كدام از اين ستاره ها، شايد سرنوشت تيم 

را مشخص كند. 
امسال هم تيم هايي هستند كه دو دروازه بان خوب و 
رقيب دارند و اين مس��اله در طول فصل مربي را آزار 
خواهد داد. انتقال كورتوآ به مادريد، باعث شد اكثرا 
تصور كنند كه او قطعا گلر ش��ماره يك خواهد شد و 
ناواس قيد حضور در رئال را خواهد زد. اما كيلور ناواس 
در يك مصاحبه اعالم كرد كه ترك رئال مادريد براي 
او مانند مرگ مي ماند و هرگز به دنبال مرگ نخواهد 

رفت. از سوي ديگر او نقشي كليدي در سه قهرماني 
پياپي رئال مادريد در ليگ قهرمانان داشته و در بازي 
دوستانه ش��نبه ش��ب مقابل ميالن هم عملكردي 
حيرت انگيز داشت. همين عملكرد باعث شد او مورد 
تمجيد رس��انه ها و هواداران قرار بگيرد. لوپتگي در 
مورد اين جنگ درون دروازه  به رسانه ها گفت: »يك 
رقابت بس��يار بزرگ را درون دروازه خواهيم داشت و 
اين براي تيم يك موهبت اس��ت. كيل��ور و كورتوا نه 
تنها يك مش��كل نيس��تند كه دو راه حل فوق العاده 
محسوب مي شوند. در هر صورت يك دروازه بان بايد 
روي نيمكت بنشيند و بازي هاي زيادي به وي نخواهد 

رس��يد اما با اين قضيه به صورت يك مشكل برخورد 
نخواهي��م كرد. يك تصميم درس��ت و منطقي براي 

انتخاب گلر اصلي خواهم گرفت.«
 آرئ��وال و جيج��ي بوف��ون، دو دروازه ب��ان آم��اده 
پاري سن ژرمن هس��تند. قطعا بوفون گلر اصلي تيم 
خواهد بود. اما راضي كردن آرئوال به نيمكت نش��يني 
در تمام بازي ها كار چندان س��اده اي نيس��ت. بوفون 
يك پروژه بلندمدت نيست و يك گلر جوان هم در تيم 
نياز است. نارضايتي آرئوال مي تواند آينده دروازه باني 
پاري س��ن ژرمن را تحت تاثير قرار دهد و بايد ديد چه 

تعداد بازي به او در طول اين فصل خواهد رسيد.

تاثيرات اينستاگرام بر نقل و انتقاالت

جنگدروازهبانها

تا قبل از شروع جنگ جهاني دوم، پاپ ژان پل دوم هم 
براي تيم مدرس��ه و هم براي تيم دانشگاه دروازه باني 
مي كرد. اما حمله هيتلر به لهستان او را از دنياي حرفه اي 
فوتبال دور كرد و مس��ير زندگي اش را براي هميش��ه 
تغيي��ر داد. او پس از آن به كليس��اي كاتوليك رفت و 
زندگي  مذهبي خود را شروع كرد. اما ماجراي پاپ ژان 
پل و فوتبال دقيقا چيست؟ او چه قدر به فوتبال عالقه 
داش��ت؟ در زماني كه رهبري كاتوليك هاي جهان را 
عهده دار بود رابطه اش با فوتبال به چه  شكل بود؟ با اين 
گزارش از زندگي فوتبالي پاپ ژان پل دوم همراه باشيد. 
نام واقعي ژان پ��ل دوم، كارل جوزف وتيوال بود. كارل 
در س��ال 1920 در لهستان به دنيا آمد و تا امروز، تنها 
»پاپ« اسالو تاريخ است. همچنين او بعد از 500سال، 
تبديل به اولين پاپ غير ايتاليايي شد. زندگي او اما بسيار 
جالب توجه است. كارول جوزف، در دوران كودكي با 
يهودي هاي زيادي در ارتباط بود. بازي هاي دبيرستاني، 
اغلب بين تيم يهودي هاي و مسيحي ها بود و جالب است 
بدانيد كه او اغلب در تيم يهودي ها بازي مي كرد. خودش 
در اين مورد گفته: »تعداد يهودي ها كمتر بود و حدود 
يك سوم كالس بودند. تيم مسيحي ها يك دروازه بان 
داشت و من براي كمك به آنها، با تمام وجود در آن تيم 
بازي مي كردم.« و چه كسي فكر مي كرد دروازه بان تيم 
يهودي هاي يك دبيرستان در لهستان تبديل به يكي 

از محبوب ترين پاپ هاي تاريخ بشود؟ 
وقتي در سال 1978، به عنوان پاپ معرفي شد، مردم از 
فيزيك متناسب او تعجب كردند. پيش از آن تصويري 

كه از بزرگان كليسا منتشر مي شد، تناسب اندام چيزي 
نبود كه توجهات را جلب كند، اما ژان پل دوم با همه فرق 
داشت. هر روز به دوچرخه سواري در واتيكان مي رفت 
و ش��نا را ترك نمي كرد. او همچنين در همان سال ها 
ش��خصا اعالم كرد كه بخش زيادي از سالمتي اش را 

مديون فوتبال است. 
اشاره شد كه پاپ در دوران فوتبالش دروازه بان بود و به 
اين ورزش، عالقه خيلي زيادي داشت. او يك طرفدار 
ليورپول بود و به بازي يرژي دودك، هموطنش كه در 
واقع هم پس��ت خودش هم بود عالقه زيادي داش��ت. 
هرچند دودك بي��ن بزرگ ترين دروازه بان هاي تاريخ 
جايگاهي ندارد، اما مي تواند مفتخر باش��د كه يكي از 
بزرگ ترين شخصيت هاي تاريخ معاصر طرفدار او بوده. 
نشريه گاردين، در پاسخ به سوال يكي از مخاطبانش 
كه پاپ ژان پل چقدر به فوتبال عالقه داش��ته نوشته: 
»با وجود اينكه پاپ در طول زندگي اش تنها يك خدا 
را مي پرس��تيد، در مورد تيم فوتب��ال مورد عالقه اش 
س��خت گيري زيادي نداش��ت و ابراز عالقه او تنها به 
ليورپول خالصه نمي ش��ود. بارسلونا و فوالم هم ديگر 
تيم هايي هستند كه مي گويند پاپ طرفدار ما بوده. مورد 
فوالم به اين خاطر است كه مردم مي گويند او مدتي در 
دهه 1930 در منطقه روهامپتون )منطقه اي كه اغلب 
طرفدار فوالم هستند( ساكن بوده و افسانه هاي محلي 
در اين بخش از لن��دن مي گويند كه او تمام بازي هاي 
فوالم را به استاديوم مي رفته. البته اين ادعا غلط است، 
چرا كه تا سال 1946 پاپ در لهستان زندگي مي كرد. 
اما داستان به همين جا ختم نمي شود. كن مايرز، يكي 
از هواداران فوالم و خبرنگار اينديپندنت، زماني كه به 

مالقات پاپ مي رود از او در اين مورد س��وال مي كند. 
و پاپ به او مي گويد كه من مي دانم ش��ما اين هفته با 
ويگان اتلتيك بازي داريد، و بسيار خوشحالم كه كسي 
پيدا شده تا در مورد فوتبال با او صحبت كنم. كن مايرز 
وقتي به كشورش برگشت در گزارشي نوشت كه پاپ 
به او گفته كه طرفداران فوالم، بهترين طرفداران دنيا 
هستند و به آنها سالم من را برسان. يرژي دودك، گلر 
ليورپول هم در ديداري كه با پاپ داشته در مورد فوتبال 
صحبت كرده و ژان پل دوم به او گفته كه من هر هفته 

بازي هاي شما را تماشا مي كنم.«
پاپ البته عضو افتخاري كانون هواداران خيلي ديگر از 
تيم ها هم بوده. عجيب ترين آنها برمي گردد به حمايت 
از هر دو تيم ش��الكه و بورس��يا دورتموند. دو دشمن 
خون��ي در غرب آلمان كه هر ك��دام به خون ديگري 
تشنه است. همچنين ژان پل دوم يك كارت هواداري 
مادام العمر بارس��لونا با ش��ماره 108.000 داشت. او 
مي توانس��ت هر موقع كه دلش خواست به نيوكمپ 
برود و بازي هاي اين تيم را از نزديك تماش��ا كند. او 
اين كارت را پس از يك س��خنراني مقابل چش��مان 
120.000 نفر در نيوكمپ دريافت كرده بود. برخي 
ش��ايعات مي گويند كه او اين كارت هواداري را براي 
هميشه در اتاق شخصي اش نگه داري مي كرده و بسيار 

از داشتن آن مفتخر بوده.
البته اگر كسي به لهستاني ها بگويد پاپ ژان پل طرفدار 
ليورپول، شالكه، فوالم، بارسلونا و يا دورتموند بوده با 
صداي بلند به او مي خندند. چرا ك��ه آنها او را طرفدار 
سفت و سخت كراكوويا مي دانند. لهستاني ها مي گويند 
او كل دوران كودكي و دانشجويي اش را در حال تشويق 

اين تيم پشت سر گذاشته و حتي زماني كه بازي هاي 
اين تيم با كالس هاي دانش��گاهش تداخل داشتند، 
بي خيال درس مي شده و به اس��تاديوم مي رفته. اين 
روايت از همه روايات ديگر معتبرتر به نظر مي رس��د. 
چراكه ژان پل دوم با اعضاي اين تيم در لهستان ديداري 
داشت و به آنها قول داد كه تمام اعضاي تيم را به يك تور 
خصوصي واتيكان مي برد. وعده اي كه به آن عمل كرد 

و اعضاي اين تيم را به واتيكان آورد. 
به هر حال شايد شرايط زندگي كارل جوزف، به گونه اي 
پيش نرفت كه به يك فوتباليست حرفه اي بدل شود. 
اما هيچ وقت اين عالقه را پنهان نكرد و هميشه پيگير 
فوتبال بود. اينكه او دقيقا مي دانسته فوالم با كدام تيم 
قرار اس��ت بازي كند، نش��ان مي دهد كه فوتبال را با 
جديت دنبال مي كرده. سخنراني در مقابل 120.000 
نفر در نيوكمپ هم شايد يك نماد از اين عالقه بي حد 
به فوتبال باش��د. زماني كه پس از جام جهاني 1982 
لهس��تان موفق ظاهر ش��د، اعضاي تيم به ديدار پاپ 
رفتن��د. پاپ به آنه��ا گفت كه معموال ب��راي يك تيم 
فوتبال دعا نمي كند، اما اين كار را براي آنها انجام داده 
است. نزديكان پاپ مي گويند ديدار تيم هاي لهستان 
و ايتاليا در جام جهاني 1982، تنها بازي فوتبالي بوده 
كه او به خاطر آن تمام برنامه هاي ديگرش را كنس��ل 
كرده و تمام طول بازي چش��م از تلويزيون برنداشت. 
روبرتو باجو هم در مورد پاپ گفته: »يك بار در س��ال 
2000 ي��ك بازي خيريه در ورزش��گاه المپيكو انجام 
داديم و پاپ نظاره گر بازي بود. با وجود اينكه من بودايي 
هستم، اما از ري اكشن هاي او موقع بازي فوتبال حسابي 

شگفت زده شدم.«
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سريال گفت وگو  روايت

با منصور برزگر پیر كشتي ايران كه مرشد چند 
نس�ل از قهرمانان و خاك تش�ك خورده هاي 
كشورمان بوده گفت وگويي بلند باال داشته ايم كه 
هر روز بخشي از آن را مي توانید در همین ستون 
بخوانید. برزگر در اين بخش از گفت وگو به بحث 
آنالیز كشتي رقباي شاگردانش پرداخت و از برد 
شیرين علیرضا رضايي مقابل الدار كورتانیدزه 
گفت. او به اين موضوع اشاره داشت كه اكبر فالح 
هر زمان از نظر روحي و رواني با او همراه بود، مدال 

گرفت و هر زمان نبود، نتوانست. 

       ما در ادامه شاهد اين بوديم كه علیرضا حیدري 
نیز اين فن را از شما ياد گرفت و روي رقباي خود 

اجرا كرد.
حي��دري روف مي كرد. ياد دارم مس��ابقات اميدهاي 
جهان در سال 1995 به ميزباني تهران بود. حيدري را 
آوردم و به او گفتم كه تو خوب به پاهاي حريف مي رسي. 
بيا و اين حركتي را كه مي گويم انجام بده. البته همان 
طور كه گفتم او رقبا را روف مي كرد، يعني از ابتدا براي 
رسيدن به دوپا به حريف حمله ور مي شد و من هم براي 
اينكه بتواند بعد از رسيدن به پاي حريف آن را به روي 
پ��ل زده و امتياز بگيرد اين حال��ت را به او گفتم و فكر 
مي كنم در فينال وزن 82 كيلوگرم ديويد بيچيناشويلي 
اوكرايني را كه كشتي گير قد بلندي بود، شكست داد و 
هم خود قهرمان شد و هم تيم ايران به قهرماني رسيد.

       حرف از حیدري شد. علیرضا حیدري همواره 
به اين موضوع اشاره كرده كه وابستگي فني به 
ش�ما داش�ته و هر زمان هم كه شما در تیم ملي 
نبوديد به نوعي از اردو خارج ش�ده و پیش شما 

مي آمده تا از نظر فني به 
او كمك كنید.

من از وقت��ي مربي تيم ملي 
ش��دم هم��واره ب��ه بچه ها 
مي گفتم اگ��ر از نظر بدني 
ضعف و مشكل داشته باشيد 
ما مي تواني��م در زمان كمي 
اين مشكل را برطرف كنيم؛ 
اما اگر مشكل فني و تكنيكي 
داشته باشيد برطرف كردن 
آن نياز به زمان زيادي دارد. 
كشتي برعكس اينكه گفته 
مي ش��د ورزش خش��ني 
اس��ت، اتفاقا ورزش ظريف 
و حساس��ي اس��ت، چ��ون 

اهرم كاري  ها طوري است كه اگر پاي تان را كمي جلو 
بگذاريد، ممكن است فني را بخوريد و اگر بگذاريد عقب 
ممكن است فن را بزنيد، يا عكس آن. يا در زواياي فنون 
بايد به نحوي جاگيري كنيد كه فن اجرا ش��ود. ما اگر 
از قدرت  اهرم ها استفاده نكنيم در اجراي فن با مشكل 
مواجه خواهيم شد و كش��تي براي مان بسيار سخت 
خواهد شد. براي همين ما هميشه با بچه ها مي نشستيم 
و كشتي هاي ش��ان با رقبا را بررس��ي مي كرديم. مثال 
همين كشتي آخر عليرضا در دور اول المپيك با الدار 
كورتانيدزه كه حي��دري چهار بار به او باخته و براي ما 
هم حياتي بود را قبل از مسابقه بارها با عليرضا بررسي 
كرديم تا اينكه توانست آن برد شيرين را به دست آورد. 
نه  تنها حيدري و من با بقيه بچه ها هم كشتي هاي شان 
را بررس��ي مي كرديم، با رس��ول خادم مي نشستيم و 
كشتي هايش را حالجي مي كرديم يا با عليرضا دبير، 
عب��اس جديدي و هم��ه آنهايي كه آن دوره كش��تي 

مي گرفتند، به طريقي مي آمدند و كشتي هاي شان را 
بررسي مي كرديم.

       به اين موضوع اش�اره داشتید كه مشكالت 
فني در كوتاه مدت قابل حل نبوده و نیس�تند و 
حرف درستي هم است؛ اما خب ما كشتي گیراني 
را س�راغ داريم كه با تمام تالشي كه در سالیان 
دراز شد، مش�كل فني آنها حل نش�د. افرادي 
مثل اكبر فالح، تقي داداشي، مهدي تقوي كه در 
مبارزه با رقباي چپ گارد به مشكل مي خوردند. 
فالح و داداشي چندين سال با شما كار كردند اما 
هیچ وقت مشكالت فني شان برطرف نشد. البته 
رسول خادم توانست تا حدودي مشكل تقوي را 
حل كند و ديدم كه در چند مسابقه مهدي اقدام 
به زيرگی�ري از رقباي چپ گارد كرد كه ش�ايد 
يونیمتسو تاتسوشیرو ژاپني معروف ترين اينها 
بود، البته تقوي در ادامه نش�ان داد كه به دلیل 
ادامه ندادن تمرينات در نظر گرفته ش�ده هنوز 
اين مشكل فني را با خود دارد و با انجام تمرينات 
رس�ول خادم كه در ادامه آنه�ا را دنبال نكرد به 

صورت مقطعي حل شده بود.
البته اكبر فالح تا حدودي مشكل پاي چپ را حل كرد. 
ضمن اينكه من بايد به اين موضوع اشاره كنم كه اكبر هر 
زمان از نظر روحي و رواني با ما همراه بود، مدال گرفت 
و هر زمان نبود، نتوانس��ت. به عنوان مثال در آن دو بار 
از چهار باري كه مدال گرفت با ما همراه و همفكر بود، 
اما در دوبار ديگرش نه، به خصوص در المپيك كه بايد 
مدال مي گرفت و حقش بود؛ اما خب با ما يكي نبود و 
جدا شد ضررش را هم خودش ديد. ما دو جور حركت 
داريم. يك مشت حركت است كه بايد در درازمدت حل 
شود. يك مشت حركت هم هست كه در همان لحظه 
درست مي ش��ود و جواب مي دهد. من ياد دارم يك بار 
من با غالمرضا محمدي به 
صورت چشمي ارتباط برقرار 
كرديم. دقيقه هشتم كشتي 
بود و داش��ت با حريف ترك 
كشتي مي گرفت در تركيه، 
چشم در چشم كه شديم من 
همان لحظه ب��ا نگاه خود به 
محمدي رساندم كه تا داور 
س��وت زد، قب��ل از اينكه به 
حريف بچسبي زير را بگير و 
غالم اين كار را كرد و حريف 
ترك را برد و آمد دوم ش��د. 
اين ارتباطي اس��ت كه بين 
مربي و شاگرد ايجاد مي شود 
و اگر مربي و كش��تي گير با 
هم همراه و همفكر نباش��ند اين اتفاق رخ نمي دهد. 
جاهايي اس��ت كه با يك حركت و يك عمل كشتي از 
اين رو به آن رو مي ش��ود. يك وقت هم زمان نياز است 
تا شما يك حركت را اصالح كنيد؛ اما خب در رده ملي 
اي��ن لحظه ها و همراهي ها و نگاه ها بس��يار تاثيرگذار 
است و كمك مي كند. ما رضا يزداني را هم داشتيم كه 
روي پاي مخالف مشكل داشت و ما با يك حركت كه 
در زمان هاي دور منصور مهدي زاده انجام مي داد و در 
اين اواخ��ر اصغر بذري و آن را به يزداني ياد داديم، اين 

مشكل رضا برطرف شد.
       اما ما هیچ  وقت شاهد اين نبوديم كه مشكل 

اكبر فالح حل شود؟ 
اكبر فالح روي پاي چپ مش��كل داشت؛ اما هر وقت 
روحي در اختيار بود هيچ مشكلي نداشت. بعدها كشتي 

گرفت و مشكلي نداشت.
ادامه دارد
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