گزارش ویژه

گزارشي تكان دهنده از حضور

جادوگران در ورزش

رقم خوردن برخی نتایج عجی��ب و موفقیت تیمهایی که انتظاری از
آنها نمیرود سالهاست شائبه استفاده تعدادی از مربیان و ورزشکاران
از جادوگر را در جامعه ایجاد کرده اس��ت .کم نبوده و نیس��تند افرادی
ک��ه ادعای داش��تن قدرتهای م��اورای طبیعی دارند و با ای��ن ادعا وارد
عرص��ه فوتبال ش��ده و مبالغ هنگفتی را به جی��ب زدهاند.البته در برخی
مقاطع رس��انه های مختلف ادعای حضور جادوگر یا جادوگرانی را که
به اس��تخدام مربیان فوتب��ال در آمدهاند مطرح کردهان��د ،اما هیچ گاه
این بحثها به س��رانجام نرس��یده و تنها در حد یک خبر یا گزارش مانده

جادوگر زن در استان فوتبال خیز
یکی از مربیان جوان فوتبال کشور که چند سالی
اس��ت به عنوان س��رمربی در فوتبال ایران مطرح
ش��ده و در تمام س��الهای مربیگ��ریاش تنها چند
فصل نتایج خوب گرفته ،اخیرا به یک زن که مدعی
داشتن قدرتهای ماورای طبیعی است ،متوسل شده
این خانم ک��ه مدعی جادوگری اس��ت ،در یکی از
روستاهای یک اس��تان فوتبال خیز زندگي ميكند
و مربی برای برقراری ارتباط با او ناچار اس��ت رنج
سفر به آن روس��تا را به جان بخرد .سرمربی مورد
نظر از وقتی به اس��تفاده از ای��ن قدرتها تمایل پیدا
ک��رده کمتر نتیج��ه گرفته و رفت��ه رفته نیز
فوتبال دوس��تان چهره س��اده او را فراموش
کردهاند و محبوبیتش نیز در حال از دس��ت
رفتن است.
یک جادوگر برای دو تیم
قدیمی ترین پرونده مربوط به اس��تفاده
از جادوگ��ر در فوتبال به اوایل دهه هش��تاد
باز میگ��ردد .ف��ردی که بعدها ب��ه عنوان
معروفترین جادوگر فوتبال مطرح شد ،اولین
حضورش در فوتبال در سالهای ابتدایی دهه
هش��تاد بود که در آن سال همزمان با دو تیم
همکاری میکرد.
اي��ن فرد ابتدا با تیمی در کورس قهرمانی
فعالیت خود را آغاز کرد و تا پایان فصل در کنار این
تیم بود و موفقیتهایی هم با این تیم به دس��ت آورد.
اما جالب اینجاس��ت که یک��ی از تیمها در کورس
س��قوط به لیگ دسته اول بود و در هفتههای پایانی
دست به تغییر س��رمربیاش زد و سرمربی جدید
ای��ن تیم نیز با همان جادوگر فعالیتی را آغاز کرد تا
این فرد مجبور شود در هفتههای پایانی به صورت
همزمان برای قهرمانی یک تیم و برای جلوگیری از
سقوط یک تیم دیگر انرژی بگذارد.
تیم در حال س��قوط با مربی جدیدش چند بازی
پیدرپی برنده میش��ود و از س��قوط نج��ات پیدا
میکند .همی��ن تیم با همان مربی و همان فرد وارد
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و کسی مدرک مس��تندی برای اثبات این موضوع ارائه نکرده است.اما
آی��ا واقعا جادوگرانی در فوتبال حضور دارند؟ هس��تد افرادی که واقعا
دارای ق��درت ماورای طبیعیان��د و حاضرند در ازای مبالغ گزاف آن را
برای فوتبال به کار بیندازند؟ و یا هس��تند مربیان س��ودجویی که برای
کس��ب منافع خ��ود حاضر به همکاری ب��ا این افراد ب��وده و هزینههای
مربوطه را متحمل ش��وند؟در این گزارش��ی به مهمترین ش��نیدهها در
خصوص استفاده مربیان سرشناس فوتبال و حتی برخی از ورزشکاران
دیگر رشتهها برای استفاده از جادوگر میپردازيم.

رقابتهای جام حذفی میش��وند و در جام حذفی هم
توفیقات زیادی به دست می آورند و...
پیروزیهای مشابه
یکی از تیمهای شهرس��تانی که چند سالی است
در لی��گ برتر حض��ور ندارد ،زمانی ک��ه با یکی از
مربیان با س��ابقه و خوش��نام فوتب��ال در لیگ برتر
حضور داشت ،در مقطعی موفقیتهای زیادی با این
تیم به دس��ت آورد .این تیم در چند بازی پیدرپی
موفق ش��د همه حریفانش را با  ۴گل شکست دهد
که در بی��ن مغلوبان این تیم نام تیمهای بزرگ هم
به چشم میخورد.

مربی بزرگ و جادوگر
در خص��وص یکی از مربیان بزرگ ،خوش��نام،
خوش س��ابقه و نسبتا موفق فوتبال کشور که سابقه
حضور در تیمهای زیادی از لیگ برتر را دارد گفته
میشود او هم همواره از جادوگرانی در تیمهای خود
استفاده میکند .این فرد هرگاه در تیمهای تهرانی یا
شهرستانی حضور داشته نیم نگاهی هم به استفاده
از ای��ن مقوله دارد .این مرب��ی در تیمهای مختلفی
از تهران و شهرس��تانهای مختلف فعالیت داشته و
حتی درباره او گفته میش��ود ،راز ماندگاریاش در
تیمهایی که سالهای زیادي است كه کار میکنند،
به استفاده از قدرت همین افراد باز میگردد.

این مربی سالهای زیادی در یک باشگاه متمول
کار ک��رد بدون آنکه در آن باش��گاه توفیق خاصی
داشته باش��د .در باره او گفته میشود ،با استفاده از
قدرت جادوگرياش مدیران آن مجموعه را تحت
کنت��رل در آورده بود ت��ا در حالی که هیچ موفقیتی
ب��ا تیم آنها به دس��ت نم��یآورد ،در آن مجموعه
فعالیت کند .در خصوص این مربی که امس��ال نیز
نتایج دور از انتظاری با تیمش گرفته گفته میشود
سالهاس��ت به جای آنکه از قدرتهای ماورایی برای
نتیجه گرفتن در فوتبال اس��تفاده کند ،برای حضور
در تیمهای لیگ برتری استفاده میکند .بارها دیده
ش��ده در بازی هایی ک��ه تیمهای تحت رهبری
این مربی دارند ،بازیکن��ان تیم حریف به طرز
باور نکردنی دروازه تیم خودی را باز می کنند!
دعا می گیرم نه جادو
یکی از مربیان جوانی که در دو سه سال اخیر
نامش در جرگه مربیان لیگ برتری مطرح شده
و موفقیته��ای خوبی هم در همین مدت كوتاه
به دس��ت آورده در مظان اتهام برای اس��تفاده
از س��حر و جادو است .این مربی اما در صحبت
با اطرافیانش مدعی اس��ت که دعا میکند و با
اس��تفاده از ادعیه و نه س��حر و ج��ادو به نتایج
فوتبالیاش کمک می کن��د .این مربی جوان تا
چندی پیش دستیار اول دیگر مربیان بود و حاال
خود سرمربی یک تیم لیگ برتری است و در باره او
میتوان گفت که هیچ گاه برای مربیگری از استان
محل اقامتش خارج نشده...
مربی جوان لیگ برتری
یک��ی دیگر از مربیان جوان لیگ برتری که این
روزها بیش از همیشه و بیشتر از همه مربیان دیگر
در مظان اتهام به اس��تفاده از جادوگر قرار گرفته،
فردی اس��ت که در سالهای گذشته نیز صحبتهایی
در همی��ن رابط��ه از او به گوش میرس��ید .نتایج
ش��گفت انگیز این مربی در سالهای اخیر این شائبه
را در خصوص وی قوت بخشیده است.
تعیین نتیجه تهدید آمیز

