
|| روزنامه جوان |  شماره 106229 2 ذی القع��ده 1442   | خ��رداد 1400  يک   ش��نبه 23 

88498432سرويس ورزشي

موفقيت لژيونرها 
حاصل 2 حضور پياپي در جام جهاني 

 حميد عليدوستي*  
 اگرچه كرونا طي يكي دو سال گذشته 
فوتبال را به شدت تحت الشعاع قرار 
داده و به چالش كش��يده است اما با 
وجود تمام دشواري هاي ناشي از اين 
بيماري شاهد درخشش خيره كننده 
و قابل قبول لژيونرهاي ايران به ويژه 
در تيم هاي اروپايي بوديم.  س��ال ها 

از حضور بازيكنان فوتبال ايران در تيم هاي اروپايي و آس��يايي 
مي گذرد و اين فرآيند در س��ال هاي اخير نه فقط دس��تخوش 
تغييرات قابل توجهي شده كه پيشرفت شگرفي نيز داشته است. 
پيش از اين روند راه يافتن فوتباليس��ت هاي ايران به تيم هاي 
آسيايي و اروپايي به شكلي متفاوت از امروز بود، اما به مرور زمان 
با توجه به باز شدن فضاي فوتبال اوضاع تغيير كرد و فوتبال ايران 
از طرق مختلف به خصوص حضور در جام جهاني كه ويتريني 
براي بازيكنان است تا توانمندي هاي خود را به نمايش بگذارند 
توانست گامي بلند در زمينه لژيونر شدن بردارد كه شاخصه اين 
موفقيت و تأثير مستقيم راهيابي نفراتي چون دايي، مهدوي كيا، 
علي كريمي، كريم باقري، خداداد عزيزي، وحيد هاشميان و... 
در تيم هاي مطرح اروپايي بود كه گلزن��ي نفراتي چون دايي و 
كيا را در چمپيونزليگ اروپا برابر قدرت هايي چون آث ميالن و 

چلسي به دنبال داشت. 
موفقيتي كه در چند س��ال اخير و با توجه به دو صعود متوالي 
فوتبال ايران به رقابت هاي جام جهاني به شكل قابل توجهي در 
فوتبال ايران نمود پيدا كرد، به طوري كه شاهد آقاي گلي نفراتي 
چون جهانبخش در ليگ هلن��د و راهيابي او به ليگ انگليس و 
موفقيت هاي خيره كننده سردار آزمون، قدوس، كاوه رضايي، 
انصاريفرد، آقاي گلي طارمي در ليگ پرتغال و همچنين گلزني 
او در ليگ قهرمانان اروپا برابر چلسي بوديم. گلي كه انتخابش 
به عنوان بهترين گل اين رقابت ها نشان از پيشرفت قابل توجه 
لژيونرهاي فوتبال اي��ران و توانمندي هاي فوتبال كش��ورمان 

داشت. 
صد البته كه راهيابي ب��ه ليگ هاي اروپايي و كش��ورهايي كه 
فوتبال توسعه يافته اي دارند در سنين پايين نتيجه اي به مراتب 
بهتر دارد. اگرچه آخرين قهرماني ايران در رده جوانان در آسيا 
به قهرماني نسل ما برمي گردد اما كس��ب جواز حضور در جام 
جهاني س��بب ش��د تا بازيكني چون الهيار صيادمنش توسط 
استعدادياب ها شناسايي ش��ود يا نفراتي چون سردار آزمون و 
جهانبخش در سنين پايين به فوتبال كشورهاي توسعه يافته 
راه يابند. اين بهترين اتفاق ممكن اس��ت، چراكه ش��ما در رده 
نوجوانان روي تكنيك هاي فردي بازيكن��ان كار مي كنيد و در 
رده جوان��ان روي تاكتيك هاي تيمي كه بهتري��ن زمان براي 
عجين شدن با فوتبال به روز و توسعه يافته دنياست كه الزمه آن 
راهيابي تيم هاي رده پايه در رقابت هايي چون جام جهاني است 
كه استعدادياب هاي بس��ياري آن را زير نظر دارند و ستاره هاي 
امروز فوتبال و نفراتي چون مسي و رونالدو نيز در همين مقاطع 

شناسايي و به فوتبال دنيا معرفي شده اند. 

البته اين بدان معنا نيس��ت كه راهيابي به تيم هاي اروپايي در 
س��نين باالتر نمي تواند جواب بدهد، نه. كما اينكه ما پيش��تر 
شاهد موفقيت نفراتي چون دايي، كيا، كريمي و هاشميان و در 
فوتبال امروز ش��اهد موفقيت نفراتي چون طارمي، انصاريفرد، 
كاوه رضايي و... بوده ايم. در واقع موفقيت در اين راستا بستگي 
به مديريت و قبول زندگي حرف��ه اي دارد. در اين دو مورد اگر 
لژيونرهاي ايران بتوانند عملكرد درس��تي داشته باشند بدون 
شك مي توانند آينده اي روشن را براي خود ترسيم كنند. با اين 
وجود اما شايد اين سؤال مطرح ش��ود كه چرا بازيكناني چون 
جهانبخش فصل هايي را سپري مي كنند كه با نيمكت نشيني 
همراه بوده يا آنطور كه بايد و شايد باب ميل طي نشده است. اين 
اتفاق تنها براي لژيونرهاي ايراني رخ نمي دهد. نگاهي به حضور 
منفعل هازارد، ستاره بي چون و چراي بلژيك و چلسي در رئال يا 
روند رونالدو به رغم كسب آقاي گلي در يووه كه تفاوت بسياري 
با روزهاي اوج او در رئال داشت توضيح خوبي است. كنار آمدن 
با شرايط متفاوت مي تواند افت محسوسي را براي هر بازيكني 
به همراه داشته باشد. ضمن اينكه براي جلب اعتماد كادر فني 
زمان الزم است، به طوري كه ما ابتداي فصل شاهد حضور نصفه و 
نيمه طارمي در تركيب پورتو بوديم اما بعد از مدتي لژيونر ايراني 
اين تيم پرتغالي به اهرم موفقيت پورتو تبديل شد اما بعد از جلب 
اعتماد سرمربي. اما در فوتبال سخت و پر تنش و دونده انگليس 
كه اس��تقامت و آمادگي بااليي مي خواهد كه جهانبخش دارد 
براي جا افتادن در ش��رايط جديد زمان الزم است. با اين وجود 
اما با نگاهي كلي به حضور پرتعداد لژيونرهاي فوتبال ايران در 
ليگ هاي اروپايي و آسيايي شاهد عملكرد خوب و درخشاني از 
نماينده هاي ايران در فوتبال جهان هستيم كه اين اتفاق خوبي 
اس��ت، چراكه از تك تك اين بازيكنان در بازگش��ت به فوتبال 
ايران چه به عنوان بازيكن در سال هاي آخر فوتبال خود و چه به 
عنوان مربي مي توانيم از تجربياتي كه سال ها در فوتبال توسعه 
يافته دنيا كسب كرده اند استفاده كنيم. در واقع حضور پرتعداد 
بازيكنان ايران در تيم هاي اروپايي به سود فوتبال ايران است چه 
در سطح ملي و چه در زمينه هاي ديگر. حضوري كه در سال هاي 
اخير به ويژه طي دو س��ال اخير پررنگ و با افتخارات بسياري 

همراه بوده كه نويد آينده اي روشن را مي دهد. 
فوتبال ايران اما مي تواند با بازنگري در خصوص رده هاي پايه و 
فراهم كردن ش��رايط براي حضور آنها در ميادين بين المللي به 
خصوص جام جهاني كه ويتريني براي ديده شدن استعدادهاي 
بالقوه فوتبال ايران است، راه را براي حضور بازيكنان مستعد ايران 
در تيم هاي اروپايي هموار كند تا موفقيت هايي مشابه آن چه اين 
روزها از امثال طارمي، آزمون و. . . را بيش از پيش شاهد باشيم. 
* ملي پوش و لژيونر سابق فوتبال
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ليگ ه�اي  در  ش�اغل 
خارجي فصلي متفاوت را 
پشت سرگذاشتند. فصل 2021 – 2020 در حالي به 
پايان رسيد كه ليگ هاي فوتبال مسابقاتشان را در 
اوج كرونا و بدون تماش�اگر برگزار كردند. در اين 
ش�رايط برخ�ي بازيکن�ان كش�ورمان س�تاره 
تيم هايش�ان بودن�د و برخ�ي ديگر نتوانس�تند 
تأثيرگذار  باش�ند. در ادامه به عملکرد لژيونرهاي 

اروپايي و آسيايي نگاهي مي اندازيم. 

 پريميرا ليگ 
س��تاره فوتبال ايران در اروپا كسي نيست جز مهدي 
طارمي؛ مهاجم بوش��هري بعد از ي��ك فصل موفق با 
ريو آوه پيش��نهادهاي خوبي دريافت ك��رد و از بين 
آنها پيراهن تيم پورتو را پوشيد. طارمي كه به عنوان 
يكي از س��ه گلزن برتر ليگ پرتغال به پورتو رفته بود 
رفته رفته در اين تيم جايگاهش را پيدا كرد و با زدن 
گل هاي سرنوشت ساز به يكي از مهره هاي اصلي تيم 
كونسيسائو تبديل شد. مهاجم ملي پوش در هفته اول 
پريميرا ليگ در بازي با براگا نخستين بازي اش را براي 
پورتو انجام داد و بعد از ي��ك دقيقه حضور در ميدان 
يك پنالتي براي تيمش گرفت. در ادامه طارمي كاري 
كرد كه سرمربي سيستم پورتو را به 2- 4- 4 تغيير داد 
و از آن به بعد مهاجم ايراني با مارگا زوج خط حمله را 
تش��كيل داد. بازيكن 4/73 ميليون يورويي پورتو در 
اين فصل 48 ب��ازي براي تيمش انج��ام داد و با زدن 
16گل و دادن 11پاس گل يكي از مؤثرترين بازيكنان 
پورتو لقب گرف��ت. طارمي بعد از پ��درو گونكالوس 
)23گل( و هريس سفروويچ )22 گل(، با 16گل زده 
در رده سوم گلزنان فصل ليگ پرتغال جاي گرفت. اوج 
هنرنمايي ملي پوش كش��ورمان زدن يك گل قيچي 
برگردان به چلس��ي بود و حاال گل استثنايي طارمي 

زيباترين گل ليگ قهرمانان اروپا شده است. 
امير عابدزاده و علي عليپور دو بازيكن ديگر كشورمان 
هس��تند كه در ليگ پرتغ��ال بازي مي كنن��د. اولي 
س��نگربان ماريتيموس��ت و دومي مهاجم اين تيم. 
عابدزاده جوان در اين فصل 29 ب��ازي حافظ دروازه 
ماريتيمو ب��ود كه با 10 كلين ش��يت عملكرد خوبي 
داشت. او در اين مدت 34 گل نيز دريافت كرده است. 
عليپور هم در مجموع 29 بازي در ليگ و جام حذفي 

براي ماريتيمو انجام داده، دو گل زده و يك پاس گل 
داده است. ش��هريار مغانلو مهاجم گلزن پرسپوليس 
فقط يك نيم فصل را براي سانتاكالرا در ليگ پرتغال 
بازي كرد و با انجام 13 بازي و تنها يك گل زده دوباره 

به ليگ ايران بازگشت. 
 ژوپلير ليگ

دروازه بان اول تيم ملي بعد از درخش��ش با پيراهن 
پرسپوليس پيش��نهادهاي خارجي خوبي دريافت 
كرد. عليرضا بيرانوند كه مثل خيلي هاي ديگر عالقه 
زيادي به لژيونر ش��دن داش��ت تيم رويال آنتورپ 
بلژيك را انتخاب كرد. بيرانوند در نخس��تين فصل 
از حض��ورش در ژوپلي��ر ليگ فرصت زي��ادي براي 
حضور در ميدان پيدا نكرد. سرمربي آنتورپ )ايوان 
لكو( پ��س از رفتن س��ينان بوالت گل��ر اصلي خود 
دنبال پيدا كردن جايگزين مطمئني براي او بود به 
همين دليل هم با خريد بيرانوند موافقت كرد. منتها 
دروازه بان ايراني نتوانس��ت رضايت او را جلب كند. 
نيمكت نش��يني بيرانوند در طول فصل در شرايطي 
اتفاق افتاد كه آنتورپ با تغيي��رات كادرفني مواجه 
بود. لكو كروات ج��اي خود را به فران��ك فركوترن 
بلژيكي داد ولي باز هم شرايط دروازه بان كشورمان 

تغييري نكرد و بيرانون��د در هفته هاي پاياني به يك 
سكونشين تبديل شد. او در مجموع در 12 بازي در 
چارچوب آنت��ورپ قرار گرفت و چهار كلين ش��يت 
داشت و 15 گل دريافت كرد. بيرانوند تا سال 2023 
با اين تي��م بلژيكي ق��رارداد دارد و باي��د ديد بريان 

پريس��كي دانماركي س��رمربي جديد تيم در فصل 
آتي چه تصميمي براي اين بازيك��ن ايراني خواهد 
گرفت. كاوه رضايي و علي قلي زاده ديگر لژيونرهاي 
ما در بلژيك هس��تند؛ هر دو پيراهن شارلوا را به تن 
كرده اند، رضايي در 29 ب��ازي 8 گل و يك پاس گل 
داشت و قلي زاده نيز در 37 بازي 8 گل و 7 پاس گل را 
ثبت كرده است. قرارداد رضايي با شارلوا تمام شده و 

تكليفش براي فصل بعد مشخص نيست. 
 ليگ جزيره

عليرضا جهانبخش معروف ترين بازيكن ايراني شاغل 
در انگليس است. او كه پس از درخشش در ليگ هلند 
راهي جزيره شد در س��ومين فصل حضورش در تيم 
برايتون بيشتر به عنوان بازيكن ذخيره به ميدان آمد 
و در مجموع 25 بازي و در 791 دقيقه اي كه فرصت 
داش��ت 2 گل زد و 2 پاس گل داد. سامان قدوس هم 
در انگليس ب��ازي مي كرد، منتها در دس��ته اول. تيم 
برنتفورد با در اختيار داش��تن مهاجم ايراني در پايان 
فصل موفق به صعود به ليگ برتر ش��د. قدوس كه در 
نقل و انتقاالت زمس��تاني به اين تيم انگليسي اضافه 
شد در 49 بازي 4 گل به ثمر رساند و 4 پاس گل هم به 

هم تيمي هايش داد. 

 ساير ليگ هاي اروپايي
س��ردار آزمون يكي از بهترين گلزنان ليگ دسته اول 
روسيه است. سردار مهره كليدي زنيت سن پترزبورگ 
محسوب مي شود و با زدن 19گل دومين گلزن برتر اين 
فصل لقب گرفت. تنها گلزن ايراني روس ها سه سال 
پيش در حالي كه با روبين كازان خوش درخشيده بود 
راهي زنيت شد تا روزهاي خوبش را در يكي از بهترين 
تيم هاي فوتبال روسيه ادامه دهد. همانطور كه انتظار 
مي رفت سردار در زنيت به درخشش ادامه داد تا جايي 
كه هواداران زنيت او را عامل اصلي قهرماني تيمشان در 
اين فصل مي نامند. آزمون به خاطر گل ها و همچنين 
موفقيت مداومش در روس��يه تاكنون پيشنهادهاي 
خوبي از تيم هاي درجه يك اروپايي داشته اما به دليل 
عالقه اش به فوتبال روس��يه حاضر به ترك اين كشور 
نشده اس��ت و بايد ديد در آينده چه تصميمي خواهد 
گرفت.  رضا قوچان نژاد دومين فصل سختش را در تيم 
زووله هلند پشت سرگذاشت؛ گوچي كه حاال بازيكن 
آزاد اس��ت طي 29 بازي فقط 6 گل به ثمر رساند و با 

خاطراتي تلخ و دلخوري از زووله جدا شد. 
 از چين تا قطر

مرتضي پورعلي گنجي تنها نماينده فوتبال ايران در 
سوپر ليگ چين است؛ مدافع تيم شنزن از العربي راهي 
اين تيم شد و تا قبل از پيوستن به تيم ملي پنج بازي 
براي تيمش انجام داده بود، اما در عوض ليگ قطر پر 
از فوتباليست هاي وطني اس��ت. ليگ ستارگان قطر 
بازيكنان ايراني زيادي در اختيار دارد. مهرداد محمدي 
در اين فصل از ليگ پرتغال راهي اين كشور عربي شد 
و در 22 بازي كه براي العربي انجام داد با زدن 12 گل 
و 3 پاس گل يكي از خارجي هاي خوب اين تيم بود. 
مهدي ترابي يك نيم فصل براي همين تيم بازي كرد 
و در 11 بازي فقط دو بار پايش به گلزني باز شد. اميد 
ابراهيمي در دومين فصل حضور در االهلي طي 27 
بازي دو بار دروازه تيم هاي قطري را گش��ود. رامين 
رضاييان با پيراهن السيس��له 21 بازي انجام داد و 5 
گل به ن��ام خودش ثبت كرد. روزبه چش��مي در يك 
نيم فصل 20 بازي براي ام اص��الل كرد و با زدن يك 
گل آمار ضعيفي از خود به جاي گذاشت. علي كريمي 
بعد از نقل مكان به الدحيل 26 بار در ليگ ستارگان 
به ميدان رفت و پژمان منتظري كاپيتان الخريطيات 
هم با سقوط تيمش به دس��ته پايين تر به دنبال تيم 

جديد مي گردد. 

از كوچه هاي خاكي اردبيل 

سعيد احمديان
     گزارش يك

ت�ا كوچه ه�اي خاك�ي 
بوش�هر، از ش�مال غربي 
كشور تا جنوب كشور، مس�يري نزديك به هزار و 
500 كيلومتر فاصله اي كه با فوتبال كوتاه شد تا يك 
شاگرد بتواند جا پاي استادش بگذارد و تبديل شود 
به يکي از مشهورترين فوتباليست هاي ايراني در 
جهان مانند استادش كه فوتبال ايران به نام او در 
دنيا گره خورده است. حکايت مهدي طارمي و علي 
دايي است، مشهورترين ش�اگرد و استاد فوتبال 
كشورمان در جهان، نام هاي بزرگي كه يکي با وجود 
آخرين افتخارش كه با انتخاب گلش باالتر از مسي 
قرار گرف�ت، هنوز مي گوي�د به قل�ه آرزوهايش 
نرس�يده و ديگري با وج�ود اينکه سال هاس�ت 
كفش هاي�ش را آويخته و كت و ش�لوار مربيگري 
پوشيده اما همچنان ركورد بهترين گلزن جهان در 

رده هاي ملي به نامش ثبت است. 

 كشف يك دقيقه اي!
داس��تان مهدي طارمي و علي داي��ي از بهار 93 آغاز 
ش��د، آن روزها يك سال از بازگش��ت دوباره دايي به 
پرسپوليس مي گذشت و او توانسته بود قرمزها را به 
نايب قهرماني ليگ برساند، آن هم در فصلي كه فوالد 
با حس��ين فركي قهرمان غيرمنتظره ليگ شد. پس 
از نايب قهرماني، دايي براي فصل آينده س��وداهاي 
بزرگي در سر داشت، هدف گرفتن قهرماني تا هفت 
س��ال بعد از روزهايي كه با س��ايپا ج��ام را به عنوان 
سرمربي – بازيكن باالي سر برد، اين بار براي دومين 
بار با پرس��پوليس به عنوان مربي ي��ك جام ديگر در 
كارنامه اش ثبت كند. نام چند مهاجم توس��ط دايي 
در ليست خريد پرسپوليس قرار گرفت تا خط حمله 
قرمزها براي فصل 94- 93 تقويت ش��ود. شايد اگر 
ارديبهش��ت 93 يونس ش��اكري گزينه اول دايي به 
پرسپوليس بله مي گفت و از پديده شانديز دل مي كند، 
نوبت به نفر دوم ليست يعني مهدي طارمي جوان كه 

آن روزها نامي ناشناخته بود، نمي رسيد. 
ش��اكري اما چمدان هايش را براي پوش��يدن دوباره 
پيراهن قرمزها نبست و بليت مشهد – تهران را كنسل 
كرد تا آن روزها يك مهاجم 22ساله جوان و ناشناخته 
پاي ميز مذاكره با پرس��پوليس بنشيند، مهاجم تيم 
دسته اول ايرانجوان بوش��هر كه با زدن 12گل يكي 
از مهاجماني بود كه نامش در دس��ته آزادگان س��ر 
زبان ها بود. علي دايي مي گويد در كمتر از يك دقيقه 
طارمي را براي پرسپوليس انتخاب كرده است: »صمد 
ابراهيمي وكيل، طارمي را با هزينه خودش به اردبيل 
)محل اردوي پيش از فصل پرسپوليس( آورد و آنجا 

از من خواست از طارمي تست بگيرم. شايد باور نكنيد 
ولي من طارمي را در كمتر از يك دقيقه انتخاب كردم 
و خواستم با او قرارداد بسته شود.« دايي كه خودش 
مهاجم بود، طارمي را كش��ف مي كند تا اين مهاجم 
گمنام پيراهن پرسپوليس را در ليگ چهاردهم بپوشد، 
انتخابي كه به خاطرش مورد شديدترين انتقادها قرار 
گرفت. دايي فروردين امسال پس از گلزني طارمي به 
چلسي گفته بود: »اين بزرگ ترين خوشحالي ممكن 
بود كه بازيكني دروازه چلسي را باز كرده است كه به 

خاطرش كلي فحش خوردم!«
طارم��ي ه��م اول خ��رداد 93 در گفت وگوي��ي با 
خبرگزاري تس��نيم، پيوس��تنش به پرسپوليس و 
ش��اگردي علي دايي را اينطور روايت كرده اس��ت: 
»حدود 20 روز پيش يكي از دوستان علي دايي با 
من تماس گرفت و گفت علي آقا روي تو نظر مثبت 
دارد و بازي هايت را ديده اس��ت، اين تماس خيلي 
به من انگي��زه داد، يك تيم لي��گ برتري ديگر هم 
با من تماس گرفت اما پرس��پوليس شرايط خاصي 
دارد و هركسي دوس��ت دارد در اين تيم توپ بزند. 

آقاي دايي مهاج��م بوده و اينكه مرا پس��نديده اند 
مايه افتخار است، طوري در جلسه با من خودماني 
و برادروار حرف زدند كه انگيزه ام چند برابر ش��د. 
مطمئن هستم آقاي دايي به نام ها و سوابق بازيكنان 
كاري ندارد، خودشان به من گفت من 11پيراهن 

وسط مي اندازم هركس لياقت و شايستگي بيشتري 
داشت مي تواند آن را بپوشد.«

 آقاي گل ها
هر چند دايي در همان هفته هاي اول ليگ چهاردهم 
و پس از اختالف با حميدرضا سياسي مديرعامل وقت 
پرسپوليس از هدايت قرمزها بركنار مي شود و حميد 
درخشان جاي او را مي گيرد تا نتيجه اعتماد به طارمي 
را نبيند اما مهاجم بوش��هري پرس��پوليس در ادامه 
تبديل  به يكي از مهاجمان برتر تاريخ پرس��پوليس 

مي شود و جا پاي استادش مي گذارد. 
طارمي در اولين فصل حضورش در پرسپوليس يعني 
ليگ چهاردهم تنها هفت بار توپ را به دروازه حريفان 
مي چسباند اما در ليگ هاي پانزدهم و شانزدهم با زدن 
16 و 18 گل براي دو س��ال متوالي آقاي گل ليگ و 
بهترين بازيكن مي شود، مانند استادش علي دايي كه 
فصل 83- 82 و در سومين دوره ليگ برتر با پيراهن 

پرسپوليس و زدن 16 گل آقاي گل شده بود. 
  قطر شروع ماجراجويي شان بود

طارمي بعد از نمايش فوق العاده در ليگ براي رسيدن 

به فوتبال اروپا هم همان مسيري را رفت كه علي دايي 
21 سال پيش از آن رفته بود. دايي سال 75 و پس از 
درخشش در پرسپوليس راهي ليگ قطر شد و پيراهن 
الس��د را پوش��يد و پس از يك فصل بازي در اين تيم 
مشهور قطري، چند ماه پيش از صعود تاريخي ايران 
به جام جهاني فرانس��ه، پاي قرارداد با آرمينابيله فلد 
آلمان را امضا كرد و راهي بوندس ليگا شد تا اين تيم 
آبي پوش آلماني پله اي شود كه مهاجم سيبيلوي آن 
روزهاي ايران، گلزني هايش چشم اتومار هيتسفيلد 
سوئيس��ي را بگيرد و او به بايرن مونيخ و پس از آن به 
هرتا برلين برود و با زدن 3 گل در ليگ قهرمانان اروپا 
در فصل 2000 - 1999  ب��ا پيراهن هرتا به ميالن و 

چلسي)2 گل( اوج افتخارات را تجربه كند. 
طارمي هم مانند اس��تادش از ليگ قطر شروع كرد، 
او البته خرداد 96 با وسوس��ه ترك ها پ��اي قرارداد با 
ريزه اس��پور را امضا كرد، ق��راردادي كه بدون اطالع 
باشگاه پرس��پوليس بود و با توجه به قرارداد داشتن 
او با قرمزها بدون اينكه در ليگ تركيه به ميدان برود 
دوباره به پرسپوليس برگشت و پس از چند ماه، دي 
ماه 96 راهي ليگ قطر و تيم الغرافه شد تا مانند دايي 
كه او را كش��ف كرده بود، اولين تجربه لژيونر شدنش 
را در قطر ثبت كند. حض��ور طارمي در قطر دو فصل 
به طول انجاميد و او سال 98 راهي ليگ پرتغال شد، 
طارمي ابت��دا به ري��وآوه و در ادامه پورت��و رفت و در 
فصل 2021- 2020 ليگ قهرمانان اروپا با گلزني به 
يوونتوس و چلس��ي، مانند دايي نامش را بين گلزنان 

ايراني يو سي ال ثبت كرد. 
 استاد و شاگرد پرحاشيه

دايي و طارمي، اين استاد و ش��اگرد با وجود كارنامه 
فوق العاده ش��ان، حواش��ي زيادي به خصوص هنگام 
حضورشان در پرسپوليس داش��ته اند تا كارنامه شان 
در خارج از زمين هم مشابه باشد. مانند ماجراي رو در 
رويي دايي با پرسپوليس پس از اخراج از سرمربيگري 
اين تيم كه حتي حاضر نشد از پول ماليات قراردادش 
هم بگذرد و مش��ت هاي گره كرده او پس از پيروزي 
تيم هايش مقابل پرسپوليس تا اختالف با علي پروين 
در سال هاي اول حضور در پرس��پوليس. طارمي هم 
مانند دايي ب��ود، از اختالفش با برانكو كه س��رانجام 
باعث جدايي و رفتن او به قطر ش��د تا ماجراي بسته 
شدن دو فصل نقل و انتقاالت پرسپوليس و محروميت 
چهار ماهه طارمي پيش از نيمه نهايي ليگ قهرمانان 
به دليل قرارداد غيرقانوني با ريزه اسپور تركيه كه در 
واكنش به آن گفته بود »خيريتي در اين محروميت 
بوده!« تا واژه خيريت وارد واژگان فوتبالي ها شود، از 
جمله حواشي مهاجم بوشهري بود كه ثابت كرده است 

در همه جنبه ها شاگرد خلف استادش است!

شاگرد خلف اسطوره
 به بهانه فصل فوق العاده مهدي طارمي در پورتو به رابطه او با علي دايي كه اين مهاجم بوشهري را كشف كرد، پرداخته ايم

نگاهي به عملکرد لژيونرهاي فوتبال در فصل 2021 - 2020

وقت درخشش ستاره هاي ايراني

داس�تان مه�دي طارم�ي و عل�ي 
داي�ي از به�ار 93 آغ�از ش�د، آن 
روزها يك سال از بازگشت دوباره 
دايي به پرس�پوليس مي گذشت و 
او توانس�ته بود قرمزه�ا را به نايب 
قهرماني ليگ برس�اند، آن هم در 
فصلي كه ف�والد با حس�ين فركي 
قهرم�ان غيرمنتظ�ره ليگ ش�د

سردار آزمون يکي از بهترين گلزنان 
ليگ دسته اول روسيه است. سردار 
مهره كليدي زنيت س�ن پترزبورگ 
محس�وب مي ش�ود و با زدن 19گل 
دومين گل�زن برتر اي�ن فصل لقب 
گرفت. تنها گلزن ايراني روس ها سه 
سال پيش در حالي كه با روبين كازان 
خوش درخشيده بود راهي زنيت شد 
تا روزهاي خوبش را در يکي از بهترين 
تيم هاي فوتبال روس�يه ادامه دهد


