
شاید اولین ماه عسلی باشد که دوازده سال طول کشیده 
مخاطبان  کام  به  هم  هنوز  شیرینش  و  تلخ  همه  با  و 
می نشیند. دوازده سال بغض های دم افطار، دوازده سال 
میهمانانی که سرگذشت زندگی برخی از آن ها دل آدمی 
را به درد می آورد و سرگذشت برخی دیگر دستاویز مجری 
برای احساساتی کردن مخاطب قرار می گرفت. حدود 12 
سال از تولید برنامه »ماه عسل« با اجرای احسان علیخانی 
می گذرد. برنامه ای که از ابتدای حضورش در سیما به دلیل 
نوع و محتوای مورد بحث و همچنین پخش در بهترین 

زمان آنتن ماه مبارک رمضان مورد توجه قرار گرفت.
سال 86 که احسان علیخانی کار خود را با ماه عسل 
برای  و  نبود  مرسوم  تیتراژ  خوانندگی  هنوز  کرد،  شروع 
مخاطبان به خوبی جا نیفتاده بود، اما علیخانی با سپردن 
تیتراژ ابتدایی برنامه خود به خواننده هایی که آن روزها 
چهره نبودند، ریسک بزرگی را تجربه کرد. این ریسک 
این  برای  که  خواننده هایی  اغلب  گرفت.  خوبی  جواب 
به  بالفاصله  کردند،  تیتراژخوانی  تلویزیونی  برنامه 
محبوبیت رسیدند و »ماه عسل« نقطه اوجی برای آنها 
در خوانندگی شد. در سال های اول فقط تیتراژ ابتدایی آن 
توسط خواننده ها به روی آنتن رفت و در ادامه و از سال 
90 به بعد »ماه عسل« هم در تیتراژ ابتدایی و هم انتهایی 
خواننده هایی را در نظر گرفته شد. در این سال ها شاهد 

حضور خوانندگان با ترانه های متفاوت بودیم.
محسن یگانه  

محسن یگانه، اولین خواننده ای بود که پا به »ماه عسل« 
گذاشت و تیتراژ ابتدایی اولین »ماه عسل« را در سال 86 
با عنوان »خیال تو« با جمله »منو درگیر خودت کن، تا 

جهانم زیر و رو شه« خواند. 
یگانه نیز در آن زمان به اندازه امروز محبوبیت نداشت 
توانست  عسل«  »ماه  ابتدایی  تیتراژ  در  حضورش  و 
سکوی پرتابش باشد و بتواند بعد از آن در سریال هایی 
و  یخی«  »قلب  نیست«،  ابری  همیشه  »آسمان  نظیر 
»فراموشی« تیتراژخوانی کند. یگانه بعدها در سال 95، هم 
تیتراژ ابتدایی برنامه ماه عسل را خواند. تیتراژی با تصاویر و 
محتوایی متفاوت از سال های قبل. با ترجیع بند »دیگه بعد 
از این سمت من بیای، هرچی تو بگی هرچی تو بخوای«.

مهدی یراحی
به  برنامه  این  توسط  که  خواننده هایی  از  دیگر  یکی 
این،  بر  عالوه  که  بود  یراحی  مهدی  رسید،  محبوبیت 
می توان او را یکی از خواننده های ثابت این برنامه دانست.

یراحی در سال 88 تیتراژ ابتدایی »ماه عسل« را تحت 
عنوان »هوای تو« و با تکرار »بیا تا پیدا شم« خواند، نکته 
قابل توجه حضور او در تیتراژ ابتدایی و روی صندلی چوبی 
معروف این برنامه بود که در کنار مهمان های شاخص 
سال های گذشته قرار گرفته بود. یراحی در سال 95 هم 
ترانه »نگو نگفتی« را برای تیتراژ پایانی ماه عسل اجرا کرد 

تا از همراهان همیشگی علیخانی باشد.
مهدی یغمایی

علیخانی در سال 90 برای اولین بار تیتراژ ابتدا و انتها 
را در کنار یکدیگر قرار داد. در این سال مهدی یغمایی 
تیتراژ ابتدایی »ماه عسل« و مهدی یراحی تیتراژ پایانی 
را خواندند.یغمایی ترانه »حس می کنم تو رو تو هر شب 
خودم« و همچنین یراحی آهنگ معروف »هر جای دنیایی 

دلم اونجاست« را زمزمه کردند.

فرزاد فرزین
با نام »ماه  ابتدایی را  در سال 92 فرزاد فرزین تیتراژ 
و  می کشی«  نفس  تو  که  رو  »هوایی  تکرار  با  عسل« 
مهدی یراحی ترانه »سازش« را با بیت »هرجور می تونی 
برای »ماه عسل«  را  تو سازش می کنم«  با  بمون من 

خواندند.
مرتضی پاشایی  

سال 93 تیتراژخوان های »ماه عسل« مرتضی پاشایی 
و مهدی یراحی بودند. »نگران منی« عنوان تیتراژ ابتدایی 
و »بغض تو« تیتراژ پایانی این برنامه بود که پاشایی نیز 
مانند یراحی و یگانه بعد از خوانش این تیتراژ به شدت به 
محبوبیت رسید و حتی بعد از اینکه به دلیل ابتال به سرطان 
از دنیا رفت، علیخانی در ارتباط زنده ای که با پخش شبکه 
سه سیما گرفت درباره پیدایش این ترانه و آهنگ توسط 
پاشایی صحبت کرد و گفت که از مرتضی خواستم تا حال 
با کمال میل  نیز  او  برایمان بخواند و  این روزهایش را 

پذیرفت. 
حتی در سال 94 و در روز ابتدایی برنامه، علیخانی با 

پخش تیتراژ سال 93 از این خواننده یادی کرد.
امیرعلی بهادری

بود،  تولید »ماه عسل«  آخرین سال  در سال 94 که 
امیرعلی بهادری تیتراژ ابتدایی را با عنوان »ماه عسل« 
و جمله »یه جاده یه سفر یه ماه عسل« و همچنین تیتراژ 
تکرار  با  نام »بغض«  با  امیری  احسان خواجه  را  پایانی 

»حال هیشکی تو دنیا بدتر از حاِل من نیست« خواندند.
یکی دیگر از نکات جالب توجهی که در تیتراژ ابتدایی 
و  بازیگران  دیده شد، حضور  در سال 94  »ماه عسل« 

چهره های سرشناس هنری و ورزشی در تیتراژ ابتدایی بود 
که با دوربین سلفی تلفن همراه خود بخش هایی از ترانه 

تیتراژ را زمزمه کرده و در قالب دابسمش درآورده بودند.
محمد علیزاده

سال 95 عالوه بر تیتراژهای ابتدایی و انتهایی که یگانه 
و یراحی خوانده بودند تیتراژ ویژه ای برای شب های قدر 
تدارک دیده شده بود که توسط محمد علیزاده اجرا شد 
و این آغاز همکاری وی با ماه عسل بود. این همکاری 
شیرین امسال هم ادامه دارد و رمضان 96 هم، محمد 
علیزاده و سینا شعبانخانی برای ماه عسل ترانه خوانده اند. 
باید دید این ترانه ها امسال مثل سال های گذشته، ماندگار 
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زمان گذشت و گذشت تا اینکه روزی که نباید، 
را ترک می کند!  فرا رسید. روزی که بت من شهر 
روزی که مرد عنکبوتی رختش را می آویزد و تصمیم 
که  روزی  کند.  زندگی  عادی  مردم  مثل  می گیرد 
مردم شهر دیگر تا ابد منتظر معجزه نخواهند بود...

اگرچه فرانچسکوی دوست داشتنی، دومین گلزن 
برتر تاریخ سری آ است ولی این هرگز تنها دلیل 
خوب  رمی ها  بود.  نخواهد  و  نبوده  محبوبیتش 

می دانند که 25 سال یعنی چه؟
 25 سال گذشت و اسطوره ی شماره ی 10 به پایان 
راه خود رسید. کاپیتان در حالی که اشک می ریخت 
 25 انداخت...  سرش  پشت  به  نگاهی  و  بازگشت 
سال روزهای تالش و ایمان به پیروزی، خاطرات 
بازی،   786 لبخندها...  و  اشک ها  شیرین،  و  تلخ 
شکست و پیروزی، نا امیدی و افتخار... 307 گل... 
307 بارقه ی امید که در قلب هواداران جرقه زد... 
307 فریاد شوق، 307 غریو غیرت... 307 باری که 
میدان »ناوونا« نام او را فریاد کشید... فرانچسکو... 
فرانچسکوی محبوب من... و 58 کاپ... راستی بعد 
از تو چه کسی کاپ های قهرمانی را برای ما باالی 

سر خواهد برد؟ 
اشک هایت را پاک کن کاپیتان، المپیکو برای تو و 
همراه تو اینگونه اشک می ریزد... آری آقای کاپیتان 
تو کودکی بازیگوش بودی که به رم آمدی و حاال 
و  جوانمردی  پاس  به  ما  می روی؛  مرد  یک  مانند 
وفاداری ات تا پایان همراهت خواهیم بود و نامت را 
در گوشه ی قلبمان با هر ضربان تکرار خواهیم کرد.

روزی که ردای شایستگی شوالیه جمهوری ایتالیا 
کمترین  دانستیم  می  همه  شد  انداخته  تنت  بر 
هدیه ات برای الجوردی پوش ها جام جهانی خواهد 
بود. با تو قهرمان شدیم، با تو نایب قهرمانی را بارها 
پیراهن  رنگ  پول  که  روزگاری  در  کردیم.  تکرار 
سخت  روزهای  آن  در  می کرد  تعیین  را  ستاره ها 
آرامش  تا همچون هادریانوس  ماندی  پایتخت  در 
و امنیت را به امپراطوری کوچکمان بازگردانی... ده 
سال پیش وقتی که به عنوان آقای گلی اروپا دست 
یافتی و کفش طالی قاره سبز را از آن خود نمودی 
هیچ کس فکر نمی کرد در رم بمانی... همه می گفتند 
برق کهکشانِی رئال تو را هم خواهد گرفت و تجّمل 
و تمّول، گالدیاتور افسانه ای را با خود خواهد برد... 
اما تو ماندی تا شبی مثل دیشب جاودانه شوی... 
همانگونه که هرکول آخرین فرزند فناپذیر زئوس 
فرانچسکو،  شد  خدا  به  تبدیل  مرگش  از  پس 
از  پس  گذشته  داشتنی شب  دوست  فرانچسکوی 
خداحافظی از مستطیل سبز همچون خداوندگاری 
جاودانه به آسمان ها رفت تا مظهر وفاداری و نجابت 

در تاریخ فوتبال معاصر باشد.

کوتاه ورزشی

میرزا علی اکبر نفیسی ملقب به ناظم االطباء، از اطبای 
بنام  مورخان  از  نفیسی  سعید  پدر  قاجار،  عصر  معروف 
شد.  متولد  کرمان  در  ه.ق   1263 ربیع االول  در  معاصر، 
طبابت  به  که  بود  کرمانی  طبیب  میرزاحسن  پدرش، 
خود  مقدماتی  تحصیالت  علی اکبر  میرزا  داشت.  اشتغال 
به تشویق حاکم وقت کرمان،  بعد  در کرمان گذراند.  را 
علم  این  آموختن  به  وکیل الملک،  خان  محمداسماعیل 
دارالفنون  به  تحصیل  ادامه  جهت  سپس  شد.  ترغیب 
ه.ش   1285 در  دارالفنون،  در  تحصیل  ضمن  او  رفت.. 
در  شد.  گمارده  تهران  در  مهندسی  هنگ  طبابت  به 
1288 ه.ق که قحطی و امراض گوناگون شهر تهران را 
فراگرفت، وی برای درمان بیماران خدمات و مجاهدات 
بسیاری کرد و مدت چهارماه در بیمارستان دولتی طهران 

مشغول خدمت به فقرا و نیازمندان شد.
بعد از فراغت از تحصیل به پیشنهاد میرزا حسین خان 
مشیرالدوله، نخستین بیمارستان جدید را به روش اروپایی 
سینا  )بیمارستان  دولتی  مریضخانه  همان  که  ایران  در 
به  را  آن  ریاست  خود  و  کرد  تأسیس  است،  کنونی( 
ریاست  از  برکناری  از  ه.ق پس  در 1298  عهده گرفت. 
بیمارستان دولتی با میرزا حسین خان مشیرالدوله به مشهد 
رفت و در آنجا »بیمارستان رضوی« را از موقوفات آستان 
به  بیمارستان  دومین  آن  و  کرد  تأسیس  رضوی  قدس 
روش اروپایی در ایران بود.از 1310 ه.ق در زمره اطبای 
در  طبابت  به  و  درآمد  مظفرالدین شاه  و  ناصرالدین شاه 
ترجمه  و  تألیف  از  اعم  متعددی  ورزید.آثار  اشتغال  دربار 
از وی باقی مانده است که از آن جمله می توان به تألیف 
»رساله ای  جراحی«،  »کلینیک  »پاتولوژی«،  کتاب های 
در  »رساله ای  جراحی«،  در  »رساله ای  فیزیک«،  در 
تراپوتیک«، »رساله ای دیگر در تشریح« و دو رساله »در 
سوء هضم«، »مذاکرات«، »پزشکی نامه« مشتمل بر نام 
داروهای طب قدیم در برابر نام های اروپایی، »رساله در 
به  معروف  نفیسی«  »فرهنگ  وبا«،  بروز  دوره  آخرین 
فرهنگ »ناظم االطبا« که شاخص ترین اثر وی به شمار 
می رود.نفیسی سرانجام در 9 خرداد 1303 شمسی در 77 

سالگی درگذشت.

کنار  در  سنگ پشت  و  موش  و  زاغ  روزی 
بودند.  آهو  آمدن  راه  به  و چشم  نشسته  هم 
اما او نیامد. زاغ به هوا پرید و آهو را در بند 
شکارچیان، گرفتار دید. بازگشت و دوستان را 
موش  به  سنگ پشت  و  زاغ  کرد.  آگاه  آن  از 
امیدواریم  تو  به  تنها  کار  این  در  که  گفتند 
پس  نیست،  ساخته  ما  دست  از  چیزی  زیرا 
است،  نشده  بیرون  نیز،  تو  دست  از  کار  تا 
به  را  خود  شتاب  با  موش  بیندیش.  چاره ای 
که  پرسید،  آهو  از  رساند.  بود  آهو  که  جایی 
دام  در  این همه چاالکی، چگونه  با  برادر  ای 
افتاده ایی؟ آهو گفت: »در برابر تقدیر آسمانی 
را  نه هنگام آن  را دید و  نه می توان آن  که 
دریافت، باهوشی و زیرکی چه سود دارد؟« در 
از راه رسید. آهو  نیز  این هنگام، سنگ پشت 
گفت؛ »ای برادر، آمدن تو به این جا برای من 
دردآورتر از این دامی است که در آن گرفتارم، 
زیرا اگر شکارچی به اینجا بیاید و موش بندها 
خواهم  من  باشد،  کرده  باز  من  پای  از  را 
موش  و  پرید  خواهد  هوا  به  زاغ  و  گریخت 
به سوراخی می رود، اما تو ، نه توان پایداری 
داری و نه پای گریختن.« سنگ پشت گفت: 
و  شناخته می شوند  روز سختی  در  »دوستان 
شود  سپری  دوستان  نبود  در  که  زندگانی ای 
این سخن  چه مزه ای دارد؟« سنگ پشت در 

بود که شکارچی سر رسید.
آهو بجست و زاغ پرید و موش در سوراخی 
توبره  در  و  بگرفت  را  سنگ پشت  پس  شد. 
انداخت و رفت. زاغ و آهو و موش چون آن 
اندیشه ی چاره ای نشستند. موش  بدیدند، در 
تو  که  است  آن  چاره   تنها  که،  گفت  آهو  به 
خود را بر سر راه شکارچی، بر زمین بیندازی 
و آن گونه نشان دهی که زخمی هستی و زاغ 
در کنار تو نشیند تا شکارچی بپندارد که زاغ 
توبره ای  او  بی گمان  بخورد.  را  تو  می خواهد 
را که سنگ پشت در آن است رها کرده و به 
سوی تو می آید. در آن هنگام تو لنگ لنگان 
از  تا  مکن  شتاب  اما  کن،  فرار  او  پیش  از 
بریدن  به  من  هنگام  آن  در  نشود.  ناامید  تو 

بندهای سنگ پشت می پردازم.
آن ها این نیرنگ را به کار بستند و توانستند 
که سنگ پشت را آزاد کنند. شکارچی که آهو 
را به دست نیاورد، بازگشت و ناگهان بندهای 
توبره را بریده و سنگ پشت را نیافت. شگفت 
زده شد و پنداشت که این سرزمین پریان و 
دور  آن  از  زودتر  هرچه  باید  و  است  جادوان 

شود.

در آستان دوست 

آرش وکیلی

شناخت دوستان در سختی با  خواننده هایی که به ماه عسل رفتند! آخرین دیدار با 
شوالیه ی نجات بخش 

سالگرد بانی نخستین بیمارستان در ایران

شکست تیم ملی والیبال ایران برابر لهستان

او  حریفان  برای  را  کار  یزدانی  حسن  وزن  تغییر 
سخت کرده نه برای خودش. او که در المپیک در وزن 
74 کیلوگرم کشتی می گرفت پس از این رقابت ها 
ترجیح داد تا یک وزن باالتر بیاید. حسن شاید یکی 
معروف  باروفس  جردن  با  که  بود  این  آرزوهایش  از 
امروز  تماشاگران  با  گفتگو  در  یزدانی  بگیرد.  کشتی 
گفته است: پرچم کشتی در خانواده ما خیلی باالست! 
و بدین ترتیب روحیه ی خود را به رخ حریفان کشیده 

است.

رضا عنایتی درباره رقابت های جام ستارگان اظهار 
و  شد  برگزار  باالیی  در سطح  ها  رقابت  این  داشت: 
جام  در  را  قدیمی  بازی های  هم  و  دوستان  همینکه 
شکل  البته  دارد.  زیادی  ارزش  بینیم،  می  ستارگان 
برگزاری جام ستارگان تعریفی نداشت چراکه اگر یک 
مسابقه بعد رسانه ای پیدا می کند، باید به شکل حرفه 
ای برگزار شود درحالی که این بازی ها بیشتر شبیه 
مسابقات محالت بود. مهاجم سابق تیم های استقالل 
و صبا قم در پایان درمورد پیشنهادات مربی گری خود 
تیم ها در تعطیالت  بیشتر  بیان کرد: در حال حاضر 
به سر می برند. باید ببینیم در آینده چه پیش می آید.

از بین ملی پوشان پرسپولیسی ، بیرانوند به صورت 
می  اضافه  اتریش  در  ملی  تیم  اردوی  به  اضطراری 
روش  کی  که  است  آن  از  حاکی  شنیده ها  شود. 
استراحت  بدون  بیرانوند  ندارم،بگویید  گلر  گفته است: 

بیاید!

جانلوئیجی بوفون، کاپیتان یوونتوس، با انتشار پستی 
واکنش  فوتبال  از  توتی  خداحافظی  به  اینستاگرام،  در 
نشان داد. توتی امروز برای آخرین بار با پیراهن رم در 
برای  جنوا،  مقابل  دیدار  پایان  در  و  شد  حاضر  میادین 
همیشه کفش ها را آویخت. بوفون که تقریبا همزمان با 
توتی در فوتبال ایتالیا چهره شد و سال ها در تیم ملی با او 
همبازی بود، با انتشارعکسی در اینستاگرامش نوشت:” با 
هم رشد کردیم، با هم تجربه کردیم، باهم رقابت کردیم 

و با هم گریه کردیم. برایت آرزوی موفقیت می کنم. “

یزدانی: پرچم کشتی در 
خانواده ما خیلی باالست

واکنش عنایتی به پیشنهادات مربیگری

پست اینستاگرامی بوفون برای 
فرانچسکو توتی

       خیام نیشابوری

فصل گل و طرف جویبار و لب کشت
                                                    با یک دو سه اهل و لعبتی حور سرشت

پیش آر قدح که باده نوشان صبوح
                                                            آسوده ز مسجدند و فارغ ز کنشت

الکساندر بالتنیک

دریچه

پرواز قهرمانانه از زمین بازی تا بهشت

اعضای بدن وحید باغگلی، بازیکن تیم مس کرمان به بیماران نیازمند اهدا 
خانواده  موافقت  با  ایسنا،  از  نقل  به  و  مستقل  ورزشی  گروه  گزارش  شد.به 
وحید باغگلی و تالش های کادر پزشکی اعضای بدن وحید باغگلی به بیماران 

نیازمند اهدا شد.
پیش از این سایت باشگاه مس کرمان اعالم کرده بود که به دلیل خونریزی 

شدید، امکان اهدای اعضای بدن این جوان تازه گذشته فراهم نشده است.
نیازمند  بیماران  به  باغگلی  مرحوم  اعضای  انتقال  شدن  طوالنی  همچنین 
باعث تاخیر در برگزاری مراسم تشییع پیکر او شد.وحید باغگلی بازیکن فصل 
دچار  آمد،  پیش  فوتسال  بازی  هنگام  که  اتفاقی  اثر  بر  کرمان  مس  گذشته 
مرگ مغزی شد. بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال »ب« مس کرمان که سابقه 
را در کارنامه داشت، هفته گذشته  تیم مس  عضویت در همه رده های سنی 
هنگام بازی فوتسال در یکی از سالن های شهر کرمان در اثر یک اتفاق، دچار 

شکستی گردن شده و به بیمارستان انتقال یافت.در حالی که در روزهای اول 
سطح هوشیاری او چندان پائین نبود و احتمال خطر مرگ برای این فوتبالست 
مطرح نشده بود اما پزشکان اعالم کرده بودند که در صورت زنده ماندن، این 
جوان از ناحیه ی گردن به پائین فلج خواهد شد.با این حال در روزهای اخیر 
میزان خونریزی مغزی باغگلی شدیدتر شد به نحوی که سطح هوشیاری او 
را رفته رفته پائین آورد و به دلیل خونریزی شدید مغزی، به کما رفت و در 
نهایت این جوان 28 ساله دچار مرگ مغزی شد و جان به جان آفرین تسلیم 
کرد.او مانند یک قهرمان زمین بازی را ترک کرد و یاد و خاطره اش تا ابد میان 

ورزشکاران و ورزش دوستان جاودان خواهد ماند

فرهنگستان فوتبال - چهارشنبه شب در فرندزآره نا در استکهلم سوئد، بچه های 
باتجربه و ثروتمند منچستریونایتد باختند. پیتر بوش  آکادمی آژاکس به مردان 
سرمربی کم نام و نشان هلندی ها با تیم بسیار جوان خود به فینال راه یافته بود. 
همتای او ژوزه مورینیوی کهنه کار برای پیروزی از انگیزه های باالیی برخوردار 
بود. قهرمانی در لیگ اروپا، جواز حضورشان در فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا 

را صادر می کرد.
مرد ناآرام دنیای فوتبال که در بیشتر اوقات زبان زهرآگینی دارد، می رفت تا 
به یک مربی معمولی تبدیل شود اما قهرمانی در لیگ اروپا، او و تیمش را به 
میعادگاه ستارگان رساند و به جز این، او می بایست در سوپرکاپ اروپا به دیدار 
برنده رئال مادرید و یوونتوس برود و یک بار دیگر به مدد امواج ماهواره ای در 

معرض دید میلیون ها تماشاگر شیفته فوتبال قرار می گیرد.
پیروزی منتظره و قابل پیش بینی یونایتد و حضور دوباره اش در جمع بزرگان 
قاره، شهر منچستر را صاحب دو نماینده در لیگ قهرمانان اروپا کرد. منچستری 
که هدف یک عملیات تروریستی وحشیانه و غیرانسانی قرارگرفته بود و بیست ودو 

نوجوان و جوان، قربانی این حادثه تلخ و دردناک شدند.
ژوژه مورینیو که به همراه ژوزه ساراماگو، نویسنده پرتغالی برنده جایزه نوبل، 
معروف ترین ژوزه های این کشور هستند، همچون ققنوس از خاکستر خود زاده 
بسیار  آژاکس  این  مقابل  در  بود که مورینیو  یافت و عجیب  تازه  شد و حیاتی 
جوان و فاصله گرفته از آن تیم باشکوه دهه هفتاد، بازهم با شیوه دفاعی مورد 
گذشته های  تیم  بزرگ ترین  به  دارد  قصد  نوشته  این  اما  کرد؛  بازی  عالقه اش 
مثلث  آیندهوون  و  فاینورد  همراه  به  که  آمستردام  آژاکس  یعنی  هلند،  دور 
شد  تأسیس   1900 مارس   18 در  آژاکس  باشگاه  بپردازد.  هستند،  هلند  قدرت 
و از پرافتخارترین تیم های قاره اروپا محسوب می شود. تا جایی که فدراسیون 
بین المللی آمار و تاریخ فوتبال، این تیم را در رده هفتم موفق ترین باشگاه های 

اروپایی قرن بیستم قرار داده است.
از پنج باشگاهی است که توانسته با سه قهرمانی پی درپی  این باشگاه یکی 
سال های 1971 تا 1973 موفق به تصاحب و حفظ جام باشگاه های اروپا شود. 
جام  و  حذفی  جام  و  هلند  لیگ  در  قهرمانی  کسب  با   1972 سال  در  آن ها 
باشگاه های اروپا، موفق به کسب سه گانه شدند و برای چهارمین و آخرین بار در 

سال 1995 با پیروزی بر میالن چهارمین جام باشگاهی اروپا را به خانه بردند.
آژاکس  بودند.  اروپا  بالمنازع  قدرت  لیورپول،  همراه  به  هفتاد  دهه  در  آن ها 
که  فوتبالی  فوتبال« شد.  »توتال  ابداع گر سیستم  خود،  درخشان  ستاره های  با 

»شناور« نام گرفت.
گو اینکه سیستم ابداعی رینوس میشل فقید و خالق توتال فوتبال 3-3-4 بود 
اما با به صدا درآمدن سوت مسابقه، هیچ کس پست ثابتی نداشت، همه در حمله 

و همه در دفاع شرکت داشتند.
 Collective فوتبال شناور و توتال فوتبال بعدها نام دیگری یافت با عنوان
system یا سیستم دسته جمعی که وام گرفته از یک اصطالح سیاسی رایج 

در دوران حکومت شوراها و سرنگونی تزاریسم در دوران شوروی سابق بود.
رینوس میشل، سرمربی آژاکس و تیم ملی هلند، در فوتبال کامل خود در اوایل 
دهه هفتاد به بازیکنانش آزادی بسیاری می داد تا خود را در زمین نشان دهند. 
در توتال فوتبال، بازیکنان داخل زمین )به جز دروازه بان( هیچ جای ثابتی نداشتند. 
هرچند تیم، ساختاری دارد که گونه ای از چیدمان 3-3-4 است. در این سیستم 
همه بازیکنان باید آماده باشند تا برحسب نیاز در هر پستی بازی کنند. اگرچه این 
سیستم تأثیرگذاری بسیاری بر تماشاگران داشت و آن ها را به شوق می آورد، اما 
آنچه هلندی های تشنه موفقیت و افتخار در پی آن بودند، یعنی قهرمانی جهان، 
هرگز به دست نیامد. میشل بعدها با اندکی تغییر در دیدگاه خود به بیان تازه ای 
دست یافت و اظهار داشت: »واقعیت این است که فوتبال در داخل زمین، چیدمان 

حقیقی خود را پیدا می کند.«
بعدها یوهان کرویف فقید، با الهام از اندیشه های مربی خود، این شیوه را به 
بارسلونا برد و به نوعی توتال فوتبال را در این باشگاه نهادینه کرد و به دنبال او، 
مربیان اسپانیایی این تیم هم با این روش به موفقیت های بزرگی دست یافتند 
که سرآمد همه آن ها پپ گواردیوال بود.آژاکس بافاصله گرفتن از روزهای اوج 
خود و کمبود منابع مالی برای ادامه حیاتش، اقدام به تأسیس یکی از معتبرترین 
آکادمی های اروپا کرد و حاال با فروش بازیکنان محصول این آکادمی به تیم های 
اسپانسر کنونی آن ها،  تأمین می کند. گرچه  را  قاره، هزینه های خود  این  دیگر 
شرکت بیمه آیگون است، اما در مقایسه با تیم های پنج لیگ معتبر اروپایی در 
داشته  اشاره ای  آژاکس هم  نام  به  نیست  بد  دارد.  قرار  پایین تری  بسیار  سطح 
باشیم. در فرهنگ هلند، وجه تسمیه این تیم، ریشه در دو شخصیت یونان باستان 

دارد:
یک ـ آژاکس یا آیاس؛ یکی از پهلوانان اساطیری یونان باستان و از قهرمانان 

جنگ تروآ بوده است.
دو ـ آژاکس )سوفوکل(؛ یکی از آثار سوفوکل نویسنده یونان باستان. طعنه  آمیز 
آنکه، نام رمز کودتای 28 مرداد، عملیات مخفیانه انگلیسی ـ آمریکایی که به 

سرنگونی حکومت دکتر مصدق انجامید هم آژاکس بود.
این تیم با آن پیشینه درخشان و این نام حماسی، زیر آوار باشگاه های بزرگ اروپا 
قرار دارد. همان طور که فوتبال هلند، تبدیل به یکی از قدرت های متوسط اروپایی 
یوهان  فن خال،  لوییز  هیدینگ،  گاس  هاکر،  لئوبین  میشل،  رینوس  شد. عصر 
کرویف به پایان رسیده و مربیان کوچکی روی نیمکت هلندی ها می نشینند.در 
حال حاضر هدایت تیم ملی هلند به مربی متوسط و از دور خارج شده ای به نام 
دیک ادووکات سپرده شده که مدت هاست تاریخ مصرفش تمام شده است. فوتبال 
هلند و به تبع آن، باشگاه های این کشور ازجمله همین آژاکس به یک رنسانس و 

نوزایی نیاز دارند و صدالبته پشتوانه قوی مالی.
داشت  امید  می توان  پس  رسیده اند.  جهانی  جام  فینال  به  سه بار  آن ها 
ریشه های فوتبال در این کشور هنوز خشک نشده است. آمستردام که یکی از 
دو پایتخت هلند است و آژاکس متعلق به این شهر است، نزدیک به یک میلیون 
و ششصدهزارنفر جمعیت دارد. آمستردام پایتخت تجاری و الهه پایتخت سیاسی 
این کشور است. آژاکس آمستردام برای نسل ما تیم خاطره انگیزی است. آن ها 
در رقابت با همسایه قدرتمند خود یعنی آلمان جا ماندند. حتی آن نفرت عمیق 
هلندی ها که به دلیل اشغال خاک کشورشان در جنگ جهانی دوم توسط آلمان ها 
بود، به جز یک بار به کارشان نیامد و آن هم جام ملت های اروپا در سال 1998 
و در آلمان بود که رینوس میشل در نیمه نهایی تیم آلمان را با مربی نام دارش 
فرانتس بکن بائر شکست داد و بعد از پیروزی بر شوروی سابق به قهرمانی رسید.

حاال سؤال این است. آیا تاریخ دوباره تکرار خواهد شد؟ و هلند و به تبع آن 
پرافتخارترین تیم این کشور یعنی آژاکس به سطح اول فوتبال اروپا برمی گردند؟ 
در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، فوتبال قطعه گمشده خود را پیدا خواهد کرد. 

آژاکس، سایه ای از گذشته

اعضای بدن بازیکن مس اهدا شد

یک جایی هم هست که باید بایستی و یک 
بار برای همیشه به آدمها بفهمانی که چهره ی 
کریه شان را دیده ای و می شناسی؛ که پشت آن 
اتوکشیده ی مثاًل مهربان، چه موجود  قیافه ی 
ریاکار و منفعت طلبی پنهان شده است. این البته 
سخت است؛ هم برای تو که مجبوری نقاب را 
کنار بزنی و با آن وجه شر روبه رو شوی، هم 
برای دیگری که آن قدر به خودش و دیگران 
دروغ گفته و این دروغ ها را تکرار کرده که دیگر 

چیزی جز آن را باور ندارد.
ماجرا اما این است که این داروها و صورتک ها 
و دروغ ها همیشگی نیستند. دیر یا زود، پیش 

چشم همه، دکتر جکیل جایش را به مستر هاید 
می دهد.

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند 
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس 
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند

گوییا باور نمی دارند روز داوری
کاین همه قلب و دغل در کار داور می کنند
یا رب این نودولتان را بر خر خودشان نشان
کاین همه ناز از غالم ترک و استر می کنند
      پدرام رضایی زاده  وبالگ ناتور

دکتر جکیل یا مستر هاید؟

بیرانوند را خبر کنید!

زمزمه ی ترانه های ماندگار ماه رمضان

امیر حاج رضایی
مفسر و تحلیل گر فوتبال


