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 پیش گفتار تیم ترجمه سایت طرفداری

 

و با توجه حدوداً چند روزی پس از انتشار کتاب زندگینامه سر الکس فرگوسن، به ایده یکی از دوستان 

 افتادیم. به فکر ترجمه این کتاب به هواداران پرشمار سرالکس در ایران، 

 

هایی که کرده ل شد و متأسفانه نتوانستیم طبق پیش بینیترجمه از همان ابتدا با روند خوبی دنبا

آذر ماه کتاب را به صورت نهایی در اختیار شما قرار دهیم،  02بودیم، عمل کنیم و در حالی که قرار بود 

توانستیم با وجود همه  2930ماه به دالیل و مشکالتی انتشار آن به تعویق افتاد و اکنون اواخر دی

 ا به صورت ترجمه شده و به زبانی ساده برای شما آماده نماییم. مشکالت این کتاب ر

 

هر بخش از این کتاب توسط یک نفر ترجمه شده است، اما جا دارد از کسانی که در بحث هماهنگی و 

تکمیل این فرآیند نقش داشتند، به ویژه آقای مهدی جوانی، سردبیر سایت طرفداری، آقای علی 

و همچنین تیم صفحه آرایی و طرفداری  آرمین جنت خواه مدیریت سایتشعبانی، نویسنده وبسایت و 

  تشکر ویژه ای داشته باشیم. نیزطراحی گرافیکی وبسایت طرفداری، 

 

 مترجمانی که در تکمیل این کتاب ما را یاری نموده اند:

محمد  -سینا تاکایدی -شعبانیعلی –پویا نیری وند  -محمد فیروزی -امیررضا عباسی -مهیار میرزاپور

علی  –پدرام مهرورز  -میالد گودرزی -نیا رطاهن آرمی –امیر علی  -حکاک زرگربنیامین  –رضا احمدی 

 رجائی
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 معرفی نویسنده

 سر الکس فرگوسن

ران بازیگری یک مهاجم گلزن واو در ددنیا آمد.  در گووان اسکاتلند به 1491سر الکس فرگوسن در سال 

سکو رنجرز. رقم انتقال او هم ش بود: گالراکی طرفدت توانست به باشگاهی بپیوندد که از کودیابود و در نه

 ار پوند. زه 56ران رکوردشکن بود: ودر آن د

 

 رلینگچون ایست است یز کسب تجربه در تیم هایاد. فرگوسن بعد وارد دنیای مربیگری ش 1499او از سال 

-1491م برندگان جام فصل و موفق شد در جا تسیوشایر و سنت میرن، به باشگاه ابردین اسکاتلند پ

جام  19به دست گرفت و د را تیاونیرتیت منچساسکان هد 1495ر سال دد. او سی برنبه قهرما 1491

مانی در ری باشگاه ها، دو عنوان قهانی در جام جهین این افتخارات قهرمانرتآورد. مهم  به ارمغان نهابرای آ

است. او در  ستانلر جام حذفی انگدی نقهرما 6ر لیگ برتر انگلیس و دی انقهرم 11ان اروپا، مانرهلیگ ق

 باشد.  لیی در تاریخ فوتباترین مربی بریتانیا تری ها کسب کرد تا موفقبرای منچس جام 94کل 

 

اعالم بازنشستگی کرد.  1111شد و در سال  ان سر )شوالیه(وموفق به کسب عن 1444سال  ردفرگوسن 

سالگی  91سن  ردرتر جزیره رساند. فرگوسن لیگ ب یاند را به قهرمتیار آخرین فصل حضورش هم یونداو 

 کند.  یمیتد فعالیت انچستریونر باشگاه مدن مدیر عنوا همچنان به
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 پل هیوارد

رین روزنامه تگراف است. او دو بار به عنوان بهلیلی تس ارشد بخش ورزشی روزنامه دیووزنامه نررد ایوپل ه

زشی در انجمن روزنامه ور راو در حال حاضر بهترین روزنامه نگا انتخاب شده است یننگار ورزشی سال بریتا

ود این شته است و با قلم خیدادهای ورزشی جهان حضور داور بیشتر ردرزشی به حساب می آید. پل وران انگ

اب بیوگرافی مایکل اوون ش کتراگدر ن هیوارد 1119ت. در سال سا ردهقات را به رشته تحریر درآوبامس

وداع اما نه "ام د تا کتاب زندگی او با نرکاری داشت و یک سال بعد با سر بابی رابسون همک یگنقش پررن

 د. وش رمنتش "خداحافظی

 

 

 

 

 

 

 تقدیم به بریژیت

 ن دوست کتیتریخواهر و به
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 فهرست

 معرفی نویسنده -

 ها سپاسگزاری -

 مقدمه -

 پیش گفتار -

 تفکرات –فصل اول 

 گالسکو یاریشه ه-فصل دوم  

 بازگشت از بازنشستگی -فصل سوم 

 ع تازهورک شی -فصل چهارم 

 بکهام -فصل پنجم  

 ریو -فصل ششم 

 دوران رکود -فصل هفتم 

 رونالدو -فصل هشتم 

 کین -فصل نهم 

 غیرفوتبالیعالیق  -فصل دهم

 فن نیستلروی -فصل یازدهم 

 مورینیو: رقیب خاص -م فصل دوازده

 رقابت با ونگر -فصل سیزدهم

 41کالس سال  -فصل چهاردهم

 لیورپول: یک سنت بزرگ -فصل پانزدهم

 استعداد زا ینجها -فصل شانزدهم

 شبی در مسکو -فصل هفدهم

 روانشناسی - هجدهم فصل
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 : کوچک اما زیبا1114-1111بارسلونا  -فصل نوزدهم 

 رسانه ها -فصل بیستم

 جزیره ردی یونایتد ننوزدهمین قهرما -مکی فصل بیست و

 قهرمانان  -مفصل بیست و دو

 انوادهخ -فصل بیست و سوم 

 رونی -م فصل بیست و چهار

 آخرین کمپین -پنجم فصل بیست و 

 

 بیگریرمدوران  گزارش

 هنماافهرست ر

 بخش عکس

 تصویری های یگزارسپاس
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 سپاسگزاری ها

 دادند.  یو انتشار این کتاب یار شنگارم که مرا در ی تشکر کننباید از کسا

 

و البته دستیارش، کیت مایلز. تجربیات رودی در  بودتار کتاب من یراسم که واول باید از رابی بلومفیلد بگوی

ا کامل ر کیت هم این تیم دونفره شر و تالای برای من بود. پشتکهالی ا کنار حمایت بی شائبه اش هدیه

 کرد. 

یر نگاه د. او مرا در مسرکمکاری و ها می توان با یتای تمام عیار است که به راح د یک حرفهراپل هیو

وشحالم که به بود. من واقعا خ یلع آوری تمام تفکرات من عااو در جم های شنتیجه تالداشت و به نظرم 

 رم. وبیارریر دحکمک او توانسته ام آنچه می خواستم به رشته ت

بی به ورا به خاده کرد و کار خود آم یلفهای مخت ساله عکس9انی مزازه شون پوالک عکاس هم در یک ب

 به خوبی پیش رفت.  او بود که تمام مراحل کارر و بصیرت ابرد. با پشتک نایپا

است و البته  یدبرای من بود. او مرد قابل اعتما یبور خورش کتاب مشااران نگوو لز دالگارنو که در طول د

 یک دوست فوق العاده! 

 شهای آنان همیشه موردستای شبرسم. تال به من کمک کردند تا به اینجا یدزیا در نهایت باید افزود افراد

 ای مرا حمایت کرد. دهعداد و فوق العاستامی کنم چنین تیم با یتس خوشبخمن است و باید اذعان کنم احسا
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 مقدمه

ت این هاین ماده کنم و درعه ای آم کم نوشتم تا مجمود را کو تجربیات خو تفکرات از چندین سال پیش، من

ها  ماده کنم که هم فوتبالیری خود آاستان دوران کایشه می خواستم کتابی از دمکتاب منتشر شد. من ه

 ن لذت ببرند. هم غیرفوتبالی ها از خواندن آ

 

که نوشتن این کتاب را در ذهن داشتم. البته  تسمه را غافلگیرکرد، سال هاهرچند خبر بازنشستگی من ه

ین در کنار اشاره به را نوشتم و این هم کتاب قبلی ام را کامل می کند. بنابرا "مدیریت زندگی من"قبال هم 

ام در  ییجادو هایدر گالسکو و دوستان فوق العاده ام در ابردین، در این کتاب به سال  ام ینسال های جوا

کنار  رد بنویسم که یی خواستم چیزمن دلیل هستم و به همیای  من کتاب خوان حرفه منچستر پرداخته ام.

 کند. حل ی من را هم رادوران کارائه اطالعات، معماهای 

 

است.  ینمختلف و لحظات به یاد ماند های من در دنیای فوتبال مملو از بردها و باخت بران پرفراز و نشیود

ردن اعتماد و وفاداری بازیکنان تد، من برای به دست آوییونامنچستر اولیه من در ابردین و هایدر سال 

ا تقویت ر کار هر نهادی باید حس اعتماد زایم گرفتم در ابتدا این حس را به آنها منتقل کنم. برای آغمتص

 ی واردتوق یاتخاذ کنم. برخ تا در زمان مقتضی تصمیم الزم را ی کردمموقایع را مشاهده  یبه خوب کرد. من

 را زیر زاده کنیم و همه چیگویم باید از چشمان مان استف یمتوجه ندارند اما من  زاتاق می شوند به هیچ چی

روحی و  هایالت بازیکنان استفاده کردم و عادات تمرینی و ح ی. من از این مهارت در ارزیابگیریمنظر ب

 ا را کشف کردم. هنری آارفت هایالگو

 

مخصوصا  :دشران مربیگری تنگ خواهد وی فضای رختکن و تمام رقبایم در دبران کرد دلم ه باید اذعاالبت

را نشان دادند. ران  واالی خود مدم شخصیتبه منچستر آ 1495وقتی من در سال  فوتبال که های یدیمق
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کرد. می ا تحسین ر ما ردیشه عملکمیچ مشکلی برای من ایجاد نکرد و هباشگاه ه از ترک داتکینسون بع

 دینتوا است و می یش مشربوی دارد و یک دوست واقعی است. او آدم خمیت شخصیت فوق العاداس یجیم

 گار می دهد!یرگردید تمام پیراهن تان بوی سب و گپ بزنید. و البته وقتی به خانها ساعت ها با

 

لیال را ته هرگز جان و البواقعی برای من بود.  هجان سیلت بزرگ هم که مربی کاونتری سیتی بود یک همرا

کرد و با سخاوت  یم روشنایتد همه چیز را براولیه من در منچستریونا هایال سرد که در کنخواهم  شوفرام

است  1491به سال  طوین برخورد من با بابی رابسون مربتیارم گذاشت. اولختمام وقت و تجربیاتش را در ا

مد و با تمام بازیکنان تیم به رختکن ما آ یف کنم. بابوقتی با ابردین توانستم ایپسویچ را از جام یوفا حذ

. از دست کنم شورا هرگز نمی توانم فرام ود با اارزشمن یدوست بود ودست داد. او یک شخصیت استثنائی 

 برای همه ما بود.  دادن او یک اتفاق دردناک

 

نها را ستایش ری آاکالق ان جدید به کار خود ادامه دهند. من باید اخرور ددی ها هم توانستند دیمبرخی از ق

یشه مو لنی الورنس بگویم که همیشه پرتالش بودند. و البته جو رایل که حرکاتش ه کنم. باید از جان روج

زد. آری من دلتنگ م می شه روزهای سختی برای ما رقیمنوگرایی بود. او با تیم اولدهام هجسارت و  یامعن

دند: بوای  ادهر از نسل من که رقبای فوق العدیگ رگبزها و رقابت ها خواهم بود. و دو شخصیت زوم آن رتما

 لیس. وردنپ و تونی پ یهر

 

 سال با من 11رخی از آنها بیش از ی در یونایتد داشتم. با ریتی فوق العادهیدر فنی و مدمن خوشبختم که کا

من در خوب به حساب می آید.  روهنوز هم یک مشامیشگی من بود و هدند. لین الفین همراه رکاری همک

دیو بوشل، تونی ویالن و چون لز کرشاو،  ینم داشت. و دوستاخود خواه رجدید هم او را کنا یریتیدسمت م

ز هر بازی در ای باشگاه است و بعد ملیپس یاد کنم که از کارمندان قدیس. و البته باید از کت فیپل مک گین

برای  سال است که 91 زاش . او بیمی کرد یاهت برای استراحت و تفکر من ماحر ی، فضایفورداولدترا
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سال تمام مامور  19که  ازنشسته شده است. و برادرم مارتینتد کار می کند. و جیم رایان که دیگر بییونا

 ن مک کلیر عزیز. اایای جوان برای تیم من بود که شغل فوق العاده سختی است. و برکشف ستاره ه

 

و برای من یک افتخار است. متاسفانه چند سال پیش او را نورمن دیویس مرد استثنایی است که دوستی با ا

 رهم دول لباس بازیکنان به تیم ما اضافه شد که او برت مورگان به عنوان مسئاز او آل دادیم! بعد تساز د

نداشت. و پزشک تیم، استیو مک نالی و راب سوایر که فیزیوتراپ اصلی ما  سکمتر از دیوی یوفاداری چیز

او کار می  راکه کن ای هدزشی فوق العارو-پزشکی کارشناسان. تونی استراویک و ده اشعاالبود و تیم فوق 

که در آشپزخانه باشگاه  ینگاه فعالیت می کردند و تمام دوستاویی باششکردند. دخترانی که در بخش خشک

اه برای باشگ نهاپرتالشی که کنار آ های. جان آلکساندر و آنه وایل و تمام خانم انجام وظیفه می کردند

. سیمون ولز و استیو ان هاب هزاشیدند. جیم الولور و تیم استعدادیاب او. اریک استیل، مربی درومت کزح

ی ند به سرپرستی جو پمبرتون و تورم بودند. مسئوالن زمین اولدترافوتی یدیوییولیل ول تحبراون که مسئ

. ینیووارت و گراهام تا توه فعال بودند از استبخش پشتیبانی باشگا ردکه  یدان زحمتکشرسینکلیر. و تمام م

 رایشان قائلم. ب احترام ه حدچمی دانند تا  را جا انداخته باشم ولی مطمئنم همه آنها ی دو اسمشاید یک

 

ند. آرچی ناکس، یک دوست واقعی در دوب من روو یا ها یار ن سالیامربیان و دستیارانی که در تمام و تمام 

بود. استیو ید، نابی استایلز، اریک هریسون که مربی تیم جوانان کیان د. براراولیه من در اولدترافو هایسال 

ر ده دو شخصیت واال ه و خالق بود. کارلوس کیروش و رنه مولنستین کق العادومک الرن که یک مربی ف

 ت. ای اس و حرفه شواولم، میک فالن که یک مربی باه ربودند و دستیا ختکن مار

 

ی دیه اهستم. آنها هدز رای چون بابی چارلتون و مارتین ادوهایمدیون شخصیت را در یونایتد  دوام حضورم

بعدها بسازیم نه فقط یک تیم فوتبال!  رگبز یهو به من زمان دادند تا باشگا ار دادندرارم قیتگرانبها در اخ

 ما ادامه پیدا کند.  ییت هاهم همین حمایت را از من دریغ نکرد تا موفق زید گیل عزیدیو
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 . یداه شورمداخته ام و امیدوارم شما این مراحل را پله به پله با من هردر این کتاب به مسائل مختلف پ
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 پیش گفتار

ن مربیگری ن بازی دورایلین اولدترافورد شدم؛ در اودهه پیش من از این تونل عبور کردم و وارد زم 1تقریبا 

. حاال باز به همان ی شدمفعنوان مربی جدید تیم معر رفتم و به ینمیانی زمبه دایره ام. من نگران بودم. 

 خداحافظی! یعتماد به نفس کامل براابا  ؛زمین آمده ام

 

شمار  دست گرفتم شاید تنها برای چند مربی انگشت هب دونایتریتسکنترلی که من در دوران کاری ام در منچ

به  1495ه از ابردین در سال هایم ایمان داشتم ک یتواناییشه به من هباشد. اما مربه و لمس جقابل ت

 نمی کرد آن داستان به اینجا بکشد.  ار شرکر آمدم. ولی خوب کسی فتمنچس

 

 یانهرممرور کردم: قم و اساسی دوران مربیگری ام را در ذهن لحظات مه 1111می  رد یبعد از خداحافظ

ا به فینال ر ن سال گل مارک رابینز ماآ ر. د1441یه بل ناتینگهام فارست در ژانوادر جام حذفی در مق

 م. تیت به مسیر برد برگشهایداشتیم ولی در نی نردب رساند. ما یک ماه بود هیچ

 

شدیم ده نمی نرد در برابر کریستال پاالس در فینال جام حذفی برودم به اولدترافوورعد از سال ب رار چهگا

اج بودم! ولی رهم من در لبه پرتگاه اخ ماندم. شاید یمدر باشگاه ن به اوج می رسید و من ها یترضایاشاید ن

 عوض کرد.  ار زی در ومبلی همه چینآن قهرما

 

 یمانجام  ری که منادانست ک کرد. او می یمآغاز میشد مقابله علیه من که تی کربابی چارلتون با هر ح

تا دیدگاه  یزه. من زمان زیادی صرف کردمگباان وان وار داشتن تیمی جیتی در اخااست بر ینه سازیدهم زم

 گاماین مسیر همسفر و هم رمن د هم با زدین ادوارتوقت باشگاه، مار رض شود و مدیول عه فوتباب باشگاه
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 هاینامه  مارتین .رسمب سیاه و سخت کنار من ایستادند تا من به اینجا یبزرگ در آن روزها مرد بود. این دو

 ته بودند. شونیت از اخراج من نا عصباب گارندگان همهد و نرافت کیزیادی در

 

اشگاهی هستم بباور داشتم در  سی تازه کنیم و منباره نفوبه ما اجازه داد د 1441ر جام حذفی دانی قهرم

ومبلی روزهای خوش ما ورزشگاه  ردی در جام حذفی آن هم نبه افتخارات بزرگ برسد. با قهرما تواندکه می 

قهرمان جام حذفی شوی.  یناوکی! تو ثابت کردی می توا"ه تیتر زد: بعد یک روزنام روز شد ولی صبح زاآغ

 م!ه ادرکش نا فرامور زتر کنایه آمین تیمن هنوز آ " برگرد به اسکاتلند!حاال
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 مترجم: مهیار میرزاپور                                                                                     فصل اول          

 

 تفکرات

 

بازی باید ما تح ،نایتدچستریود از دوران کاری من در مناگر بگوییم من نتیجه ای نیاز داشتم تا تمثیلی باش

و  بنچستریونایتد. دیوانه کننده. عجیم 6-6! وست برومویچ من م؛ بازی آخریپانصدم را انتخاب کنوهزار

 ریونایتدتشای بازی منچساری که برای تمگهر تماشا غریب. هیجان انگیز و سرگرم کننده. اعصاب خرد کن!

به چالش می کشاند. من نمی  ار ماربه ای که قلب شاهی نمایشی بوده از گل و درام. تجاز خانه خارج شده ر

تنها در ن هم ادند؛ آبر وست بروم را از دست داردر ب 1-6باشم که چرا برد  توانستم از بازیکنان گالیه داشته

می دیدند. من هم در  ستم ولی آنها همه چیز را در چشمانمنی هباعصان دهم شدقیقه! من می خواستم ن 4

 "بود! یافوق العاده  احافظیممنون بچه ها! هدیه خد"آخر گفتم: 

 

د رختکن شدیم گیگز به من گفت: شده بود. وقتی وار یفمعرانشین من ید مویس به عنوان جودر آن زمان دی

 "استعفا کرده است. )از شغلش در اورتون( د مویسییود"

 

مجرب را در ر فنی دزیکنان و کاین بارتز بهای هخط دفاعی من با افتخار تمام گرو الت درکمشعلی رغم 

چمن منتظرم بودند. و پرده  ی زمیننجا تمام شده بود. خانواده من رومویس گذاشتم. کار من آ یدختیار دیوا

یی بود. ای جدید از زندگی که پیش روی من باز میشد. آن روز هم مثل بیشتر روزهای من در منچستر رویا

نها بعدها لیست بازیکنان آن ه ساز شد. آرخاطکردند و دیدار آخر من هم  یی بازلوم هم عاربازیکنان وست ب

ضا کرده بودند. وقتی به یادگار اممن  برایا ر ازیکنان تیم هم پشت برگهب من فرستادند و همه برایشب را 
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ی ام. اتفاق لذت صمیم ستوبودند: سه پسرم، هشت نوه و چند دنجا ن بازگشتم همه خانواده ام آبه زمین چم

یم و تمام. من به همراه ایی. ما قدم نهایی را هم با هم برداشتیآن روز رو ردا ود همراهی با آنهببخشی 

 انواده ام دور افتخار زدم و با تماشاگران فوتبال وداع کردم. خ

 

تفاده کنم. البته سهم تا جای ممکن اخواستم از این لحظات آخر قتی به سمت اتوبوس تیم می رفتم می و

می دانستم دیگر وقتش فرا رسیده  برای من مشکل نبود چون هیجان انگیزی و این دنیا لردن فوتبارهاک

د که یک متن برای قدردانی از من آماده کرده اند. البته بازیکنان به من گفته بودن ،بازیاز  است. شب قبل

بعد از ظهر تنظیم شده  1011بود؛ سال تولد من. ساعت روی  1491نها یک ساعت رولکس ن هدیه آیرتبه

های من در  م از عکسبودر گالسکو. و البته یک آل 1491دسامبر  11لحظه ای که من به دنیا آمدم. بود: 

نان و خانواده ام. ریو فردیناند عاشق ساعت باز یک راه عکسمیونایتد به هرتمنچس ردطول دوران کاری ام 

 مچی است و ایده هدیه اصلی هم متعلق به او بود.  های

 

از ه بعضی رهکرد من نگاهی در چتشویق بچه ها همه فضای رختکن را پر وقتی هدیه ها را گرفتم و صدای 

چون من همیشه آنجا بودم، پیش آنها!  نستند چطور باید رفتار کنندانها نمی دجالب بود. آنان دیدم که یکباز

از  یبعض "حاال چه می شود؟"یدند: نها از خود می پرسسال با من کار کرده بودند. شاید آ 11نها از آ یبعض

 د!نکرده بودسرمربی جز من کار نبازیکنانم با هیچ 

ی پیش برود. ما در بوه خبر داشتیم و من می خواستم همه چیز گبازی دی یکما هنوز به قبل تر برمی گردم: 

اولین گل ان تمام شود. آخر من آس یاصال نمی خواست باز نیم ساعت اول سه گل زدیم اما وست بروم

خر . گل آ1495نوامبر  11مر رسید؛ در من توسط جان سایوبیک به ثحضور ان رویتد در دمنچستریونا

 گل یمبود ما می توانست 1-6. وقتی بازی 1111می  14 ردناندز زد دوران من در منچستر را هم خاویر هر

گل بیشتری داشتند و  ایها فرصت هنشد آ 6-6هم به ثمر برسانیم ولی نشد. و وقتی بازی  یدیگر های
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دقیقه  6وم در دیم. وست بررکشد. از نظر دفاعی ما واقعا ضعیف کار را ببرند اما باز هم ن یی توانستند بازم

 ابر ما هت تریک کرد. بر ردهم و روملو لوکاکه ما کرد. زادرود راسه گل و

 

ماندیم  یین باززم ردصدا درآورد ما ن بازی را به ایر سوت پاووقتی دافضای رختکن خوب بود. بعد از بازی 

بازیکنان پشت سر من شروع  ل داد و همههگیگز مرا جلوتر م. یدطرفداران یونایتد دست تکان دا یو برا

 زشگاهدر ور بازین ما تمام طول اهای شاد. طرفداره چهر زاودم ب! در برابر تابلویی من دند به تشویقکر

 میوپیروز ش 1-6ی شدم مشحال وای بود. خ واقعا فضای فوق العاده ؛د و تشویق کردنددناندند و فریاد زخو

 من! آخرین یبیگرو البته دوران مر برتر تاریخ لیگ 6-6د. اولین وبهم معنادار  6-6اندازه ای نتیجه اما تا 

 ز شد. یگه انرال هم خاطفوتب یادقیقه من در دنی41

 

هدیه و  از مختلف به دفترم سرازیر شده بود. همه جا پر بود هایم یاپ زای وقتی به منچستر بازگشتیم سیل

پالزا ده سیبلز. کرده بود: یک تندیس نقره ای از ال م ارسال یبرا بارید هم یک هدیه زیدگل! باشگاه رئال ما

شدند آنجا جشن هر بار که در لیگ قهرمان ا دارد و رئالی ه رگواره بزفیک  دیدردان معروف در مایاین م

هم از  ربای دیگه زییدبود. یک ه تهشوی من نبراای زیبا  ال هم نامهرئ سنو پرز، رئیلورنتیند. فمی گیر

تاده بود. مشاورم لین سای جداگانه فر یهرسار عزیز هم هددباشگاه آژاکس آمستردام رسیده بود. و ادوین فن 

 مد!یه می آدو ه که وارد دفتر می شد با چندین نامه رهر با

 

ی مرد بود. من نفواخرین بازی من در اولدتربازی کردیم آ یسخودمان با سوان ینزم ردکه آخر هفته قبل 

ن و تشویق طرفداران تونل افتخار بازیکنا با رمن است. فقط می دانستم در آخ ردر انتظا یتم چه چیزسدان

تیم، کارکنان باشگاه بازیکنان  ته بود. من برای دوستان،شد. آن هفته شلوغ و پرسر و صدا گذشبدرقه خواهم 

 از کنم. ب امی زندگ رده ای نو صفح دم که می خواهمانواده ام توضیح داخو افراد 
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ازی ب ان کریسمس کهروکاشته شدند. در د 1111م به بازنشستگی( در زمستان دانه های این درخت )تصمی

 م. وش ردم که باید بازنشستهاین فکر ک هب ندر لیگ داشتیم م یسخت و پرفشار های

 

، لیگ ردخرمان ازی آبای آخر ه هکه در ثانی شپیاز من پرسید چرا؟ و من جواب دادم: فصل کتی )همسرم( 

. دیگر نمی )منچسترسیتی به لطف تفاضل گل بهتر قهرمان شد( به تلخی بودرجی را از دست دادم تنقهرما

لیگ برتر را دوباره فتح کنم  ،حضورمل اسه تلخی را تحمل کنم. حاال می خواهم در آخرین ربجتوانم چنین ت

 . نم یرگیبرای دوران مرب رگبز یم. پایانسری باروپا یا جام حذف انو به فینال لیگ قهرمان

ر ارگ کنبا این فقدان بز می کردی همان سال فوت کرده بود و همسرم سعژیت، خواهر کتی در اکتبر یبر

ز فوتبال ا رگفت اگر بخواهم به کارهای دیگری غی یماست. او  ستم من درت که تصمیبیاید. او هم پذیرف

که می خواهم  نماه اعالم کمارس به باشگ 11ر دباشم! من هم قصد داشتم  جوان یفبرسم باید به اندازه کا

 بازنشسته شوم. در پایان فصل 

 

قت دارم تا سید وز من پرریه به من زنگ زد و اواما قبل از آن، اتفاقا دیوید گیل در یکی از یکشنبه های ماه ف

از واهد م گفتم حتما او هم می خبا خودعجیب بود. ه عصر؟ بیکشنت کنیم یا نه. بدر منزل کمی با هم صح

دس من اما ح "جت کنند!اراخ نها می خواهندشاید آ"کتی گفت:  هاه استعفا کند. البتیت ارشد باشگرپست مدی

خواهم استعفا کنم.  یمم هلعنتی من ن هم گفتم: یان فصل استعفا کند. مت در پاسدرست بود. دیوید می خوا

 عجب تصادفی!

 

ع داد که گلیزرها می خواهند با من صحبت کنند. وقتی جوئل گلیزر به من الاط نوز بعد دیوید به مر چند

 ان بازیرود ردکه  ندارد. من گفتمید ربطی استعفای دیو من به مدم که تصمیازنگ زد برای او توضیح د
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ا ر همه ما یگ، زندریژیت در اکتبم را کامل شرح دادم. مرگ بریلدالام.  هیدرس هاین نتیج مس بهسیهای کر

ورک با ار شد در نیویرمرا درک کرد و ق هایی می کرد. جوئل هم حرف هایتن رده بود. کتی احساسمنقلب ک

د کردنم متقاع ایبراو  شز هم سعی کرد مرا از بازنشستگی منصرف کند. من هم از تالو بادار کنیم. ادیهم 

 درم عملک. او هاز من و برنامه هایم کرده بودین سال ها ر ادبه بازگشت، تشکرکردم و البته از حمایتی که 

 تایش کرد. را س من در باشگاه

 

یک اسم در ذهن  طمن فقمن باشد.  ینواند جانشتی مسی ه کشد که چ زاسپس بحث در این مورد آغ

 د مویس. داشتم: دیوی

ن باشند فاصله بین گذاشتم. گلیزرها می خواستند مطمئ رر منزلم قراد یدورد با دیودر این م برای صحبت

وز نهایی ر طی چند زی خواستند همه چیمشود. آنها نی ند مویس طوالوی من و خبر ورگتسخبر بازنشاعالم 

 شود. 

 

اتلند را ترک می کنند تنها یک ا اسکنهخود فعالیت می کنند. وقتی آه باال در شغل دراهمه اسکاتلندی ها با ا

، کشورشان را فرار از گذشته برایها  یدباشند! اسکاتلن قی خواهند موفم نهایل باعث این وداع می شود. آلد

ا صمخصو تمام جهان قابل مشاهده است؛ رین مسئله دروندکه بهتر شوند. ا یم نهای کنند. آمترک ن

 ی من هم افتاد. ارین اتفاق ب. ایک نقاب یک راه حل است نه کا و کانادا. ترک وطندرآمری

 

، اسکاتلندی یرادر حیطه کت. اما شای کم نددتلناز بقیه مردان اسکا ییی چیزگوه ید مویس هم در بذلدیو

ین هستم، زم راکه کن یر طول بازدیشه از من می پرسیدند چرا ممم هستند. مردم هجدی و مص یشهمها ه

ا با برد ر ازیبام تا شده  یمن مرب تم.سند زدن آنجا نیلبخ برایمی دادم چون  بامن هم جوی زنم. ملبخند ن

 . به پایان برسانم
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 پدر او یک مربی درهم می دانستم.  او را یگهاست. من پس زمینه خانواد یهم صاحب همین ویژگد ییود

دوست داشتنی هستند. نمی خواهم نها خانواده ر آن تیم بازی کردم. آددرامچاپل بود که روزگاری من هم 

ی خواهد می که دمر برای هایی ن ویژگیینخابش نقش داشت ولی به هرحال چدر انت سیم خانواده مویوبگ

پدر دیوید  ترک کردم وقتی 1469را در سال  لاپچاست. من درام ممه دیرمسئولیتی سنگین برعهده گ

را می ا من دورادور خانواده آنهم نداشتیم. ولی با ه یی قبلایبراین ما آشنامویس یک مرد جوان بود! بن

 اختم. شن

 

د. مهم ترین رار گرفته بودنقاوتون  د او درکرلمع رید را می پسندیدند. آنها هم تحت تاثیگلیزرها هم دیو

د. و من نمی خواستم دیگر نمی زوراست حرف رش رک و دخو . او همیشه در موردویژگی او رک بودن است

ین اا باید ادامه دهم؟ من می خواستم سال مربیگری دیگر چر 19 از  . بعدمفعالیت کن لافوتب دنیایدر 

 نداشت. او در اورتون سال یما مشکل طیوید هم در پذیرش شرایام را پشت سر بگذارم. د یگبخش از زند

 .درخشانی داشت های

 

ه درکن رین حس حاال هم تغییی در دلم باقی نخواهد ماند. اگنمن به خودم می گفتم هیچ حسرتی از بازنشس

ی شود. ولی من از لحظه ای که م شما دچار رکود و ذهنی نیاجسم . در هفتادسالگی به سادگی انرژیاست

یشه مکنم. من ه زااط جهان آغدر آمریکا و سایر نقی هایه ژوید پربا ته شدم بیشتر درگیر شدم! حاالسبازنش

 م. ش های نو بوده الدنبال چا
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ر کرینگتون بود. و دگاه به کارکنان باش ی امگازنشستب رممکن در آن روزها، اطالع دادن خبسخت ترین کار 

از غم آنها واقعا مرا  ریژیت گفتم. نگاه پمرگ بر زام و ا توضیح دادیل ری مان. من تمام دالنریمالبته تیم ت

 داد.  رقرا رتحت تاثی

 

صحبت  (درمارز با مارتین )بوود. من هنبشده شر ت، شایعات مختلفی منخبر یاز اعالم رسم یک روز قبل

ورک عرضه شده و این یوییتد در بازار بورس نناقضیه حساس شده بود چون سهام منچستریونکرده بودم. 

 اشد. به شتامنفی در پی د هایمدایست پنمی توا رخب

 

ویی باشگاه جمع کردم. ویدی گاه را در اتاق تحلیلشابمی من تمام کارکنان تیم فوتبال  9صبح چهارشنبه 

دهم وب سایت باشگاه به بازیکنان بشخصا را کن شدم تا خبر وارد رخت یر رختکن بودند. وقتدبازیکنان هم 

ی خواستم قبل مهم نکند. من  موبایل استفاده از  دران هیچ کس حق ندکرد. در رختک رشتا منر یرسم رخب

فرصتی برای صحبت در این فتن من مطلع شوند و آنها از خبر ر ،کنم تبک افراد صحآن که با تک تز ا

 در راه است.  گیرداد خبر بز می شاننآن چند روز اشد. اما شایعات مختلف ب تهمورد وجود داش

 

فکر می  باشگاه منتقل شدید ناشم. شاید وقتی به ایب ردهاحت نکریدوارم شما را نامن به بازیکنان گفتم: ام

و کاگاوا گفته  یه فن پرسبه عنوان مثال من ب)اولدترافورد ادامه خواهم داد. ر ه کار دب نانچکردید من هم

شرایطی ایجاد بود ولی خوب بعدا  یطبیعن دوران حرف در آ. این سته نمی شومدم به این زودی ها بازنشوب

 شد که تصمیم به خداحافظی گرفتم.(

ه. و دشگی ربز ری خانوادگی ما دچار تغییگدرده. خواهر همسرم فوت کرده و زنک رتغیی طگفتم: شرایادامه در 

 کنم.  ید و در اوج خداحافظرب اب هموامی خ نالبته م
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می القات ر را مگیوباره همددگفتم پنجشنبه و نها دلداری دادم شده بودند. من به آ بازیکنان شوکه زا یبرخ

ن هم بخشی از نستند ایمی دا نهاآنها مرخصی دادم تا به چستر بروند. ه آمشنبه را به هرانیم. بقیه روز چهک

 ست. ا ینقشه من برای خداحافظ

 

همه کارکنان صحبت کردم و همه چیز  ریت باشگاه شدم. بایدش مخرد بااز پله ها باال رفتم و و سسپ

از شرت خالص باالخره الیم شحوخ"شوخی گفتند:  ری بهفروشن شد. آنها مرا تشویق کردند و چند ن

 "شدیم!

 

یا آ"ا خود می گفتند ها بظه گیج و بهت زده بودند: اول بازیکنان تیم. آنحافراد تیم از همان لدو گروه از 

تیم. آنها احتماال به بیان رمدوم و  "ده هم اینجا خواهم بود؟نیبازی مرا می پسندد؟ من فصل آید دمربی ج

 "ر من است.ااین نقطه، پایان ک" این فکر می کردند که:

 

 ردی دانستم این خبر مثل یک بمب م بروم چون به خانه رز اعالم خبد اته بودم بعمن از قبل تصمیم گرف

ران بهت زده ابرنگخسواالت بین های عکاسان و روشود. نمی خواستم در معیت فالش د منفجر میها رسانه 

ه ای که خبر و وکیلم، جیسون و لین در لحظ کردم.از کرینگتون خارج شوم. من خودم را در خانه حبس 

روزنامه  19دقیقه فرستاد. سپس  16در طول  smsدند. لین چندین ز smsسریعا به من  ،رسما اعالم شد

های انگلیسی مه از جمله نیویورک تایمز(.  بعدها در روزناکردند )را به تیتر یک خود تبدیل  رر جهان این خبد

 کار شد.  و اتفاقات پیرامون آناز این خبر  یاده صفحه ززارش های ده تا دواهم گ

 

می دانم ان کینه به دل نگرفتم. رها باور نکردنی بود. من هرگز از روزنامه نگاتوسط رسانه ی رشش خبپو

بوک و توییتر بجنگند و  سباید با تلویزیون، اینترنت و فی نهاه نگاران همیشه تحت فشار هستند. آروزنام
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ا و گزارشات جدید است. واقعا شغل هرخب رتظی سر خود می بینند که دائما منحتما هرکدام یک سردبیر باال

 سختی دارند. 

 

 

 از من به دل ندارند. هر یاشد نشان داد آنها هم کینه  رحجم اخبار و گزارش هایی که در مورد من منتش

ی با هم داشتیم. آنها ارزش کار مرا درک می کردند. در ضمن دام منازعات زیا یچند در طول دوران مربیگر

نی! من واقعا ده شکل سشوار قرمز و یک شیشه نوشیک بتادند: یک کیسلبی هم برایم فرآنها هدیه جا

 خوشحال شدم.

 

ول در از نات کینگ ک "فراموش نشدنی"از سیناترا و  "راه من"وز بازی با سوانسی دو ترانه مشهور ردر 

برنده شدیم. و  رساندم،وزی به پایان ربازی دیگر که من با پی 946هم مثل  زیاستادیوم پخش شد. در آن با

 فردیناند! یور 99دقیقه سه امتیازی گل  انی بازی:یر دقایق پادیشتر آنها با یک گل مثل ب

 

بداهه  زنرانی کردم. من هیچ متنی آماده نکرده بودم و همه چیهمه سخ برایسپس به میانه میدان رفتم و 

: باشگاه فوتبال دارد امرو احت شت ستایبه تنهایی نام نبردم چون همه باشگاه لیاقردی بود. از هیچ ف

 منچستریونایتد!

 

گفتم ما دوران سختی مویس حمایت کنند.  دیدیو ینداران خواستم که از سرمربی بعدی یعهمه طرف زامن 

یستادند. بازیکنان هم همین ان تیم پشت من ارکناه باشگاه از من حمایت کرد. همه کشیبا هم داشتیم اما هم

 یت کنید. این نکته خیلی مهم است!مامربی جدید هم حسرین است که از یفه شما ا وظحاال طور. پس
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تیم را مشغول می کرد. ذهن هواداران پیش می آمد و شاید مشکلی  ی کردممدر آن برهه از مویس یاد نر اگ

 خود به مسیر اه ماگخواهند باشو همه می  دارم. سی از مویرایچ وچون  یی دادم حمایت بممن باید نشان 

دیگر مثل بابی من هم تم. گاه هساشب نارت ادامه دهد. حاال من یکی از مدیوزی و موفقیرپیجاده ر د

رد ما ازی ها لذت ببرم. در دوران حضور من، وقتی بازی با ببتماشای ن باال بنشینم و از چارلتون می توانم آ

هم  بها رو عادت داشت کف دست هایش و البته ا به پایان می رسید میشد برق چشمان بابی را به وضوح دید

مختلف بنشینم و  هاین احساس را تجربه کنم. من می خواهم در استادیوم بمالد. حاال من هم می خواهم آ

 !؛ به باشگاه منچستریونایتدشا کنم و به بغل دستی ام بگویم من به این تیم افتخار می کنماتیم را تم یباز

 

م تسبردم. البته می دان اندیم طکولز را هم گرفتم و با خود به وساسوه من دست پل کشظات باحدر آن ل

 ان وداع کنم.داراشاید اسکولز نخواهد با من بیاید. او هم بازنشسته میشد و من می خواستم در کنار او با هو

 به این امید که روزی دوباره به میدان بازگردد.  درن فلچر آرزوی سالمتی کردم برایسپس 

 

ه یک مرد به طرف من آمد و پاکتی به دستم داد. او گفت می خواسته کیک فرودگاه بودم  رد دچند روز بع

 ده نوشتهنسآن نوی رکه ده ایرلندی بود از یک روزنامقاله برای من پست کند. درون پاکت یک م این نامه را

و فرگوسن شه. ایوهی هم داشت. مثل همکداحافظی باشخکرد،  یفرگوسن همان گونه که مربیگر"بود 

بسازم و خوشحال بودم از خودم  ریخواستم چنین تصوی ییشه مم. همن واقعا از آن مقاله لذت بردم "بود!

 د من نوشته بود. روکسی این گونه در م

 

. او استیو راند، کریس وودز و جیمی المسدن ولدترافورد آورد:ا به ار خود راید مویس سه همکوعد از من، دیب

من به او گفته بودم که اگر تیم فنی  .ضافه کردر فنی ادکا بنویل را به ترکی یپو فیل زهمچنین رایان گیگ
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حق دارد  دیی دخالت در کار او نیست و دیواخوشحال خواهم شد ولی این به معن اه حفظ کندگمرا در باش

 همکارانش را خودش انتخاب کند. 

 

ر گالسکو بودم می دی که هایا از سال ر ی می کرد. من اورامسدن مدت ها بود که با مویس همکال یجیم

ای و  فهحر او یک فوتبالیده بود. دنیا آم به پدری منخانه ز ا رترویک مایل د ای هر خاند ییمشناختم. ج

از دست دادند. ولی خوب این  ار اه شغل خودت که مربیان خوب باشگسست! البته باعث تاسف اامرد لحظه ه

 شمتاسف هستم. میک بی رن به سه نفر از آنها گفتم که چقدت. مسای طبیعفوتبال دنیای  ردفاقات دست ات

که با هم  یظات نابحطر همه لات و به خسی نیهبه عذرخوا سال همراه من بود. او گفت نیاز ی 11از 

 کرد. یم از من تشکر به کرده بودرجت

 

من سه بار در فینال می اندیشم. ها هم  موفقیت ها و جام ها به باخت رای کنم در کنمه گذشته نگاه بوقتی 

هم  سابر اورتون، آرسنال و چلسی(. در فینال جام اتحادیه انگلیرشکست خوردم )در ب سجام حذفی انگلی

وپا به راو بار هم در فینال لیگ قهرمانان ول باختم. دپلیور برابر تیم هایی چون شفیلد ونزدی، آستون ویال و

شه به این فکر یمو بازگشت! من ه یریخ و سنت باشگاه ماست: بازیابز تاختم. این هم جزوی ابا بارسلونا

اورتون واگذار  به ارفینال جام حذفی  46تی ما در سال وقی نخواهد بود. زاز پیرو رردم که زندگی من پک

ه تیم با موفق شدیم. ما بازیکنان جوانی و م م!ت. باید دست به تغییر بزنیاسیگر بس کردیم من گفتم: د

 زا نگه داشت. آنها گروهی خاص طرا پشت خ نهاد آشیممعروف. دیگر ن 41یم؛ همان کالس دکرتزریق 

 بودند. منچستریونایتد ان بااستعداد ازیکنب

 

د. من هیچ وقت به این فکر نکردم که وشیتد مثل انعکاس صدای بمب منعکس می یوناباختن در منچستر

وقتی در یک فینال شکست می  هم. نه!راه خودم ادامه دعد مثل قدیم به ی فکر کنم و بمهر باخت کاز  بعد

ید و رقیب فقط دو ه حریف زده باشزاشوت به درو 11ید. مخصوصا اگر خورید عمیقا تحت تاثیر قرار می گیر
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که  دمرک یم ره این نکته فکبیشه اول می شوید. من همر ضربات پنالتی بازنده دشوت زده باشد. یا وقتی 

کردم تا آن باخت فراموش  یتیم فکر م یفت و بازیابشه به پیشریمچاره و تغییر بود. ها باید به فکر سریع

 بگیرم.  یمانجام دهم و به سرعت تصم یعشود. من می توانستم محاسبات سری

 

ت تان را نشان رترین روزهایتان شما می توانید قدشما دارد. حتی در بد برایگاهی باخت بهترین بازده را 

 "تد بود!یاتاریخ منچستریون از راین هم یک روز دیگ"وجود دارد:  باشگاه ماالعاده در  قفودهید. یک جمله 

مواجه  تخاشتیاقی با هر با از وجود ما بود. اگر با بی یو شکست ها بخشه با سختی ها زبه عبارت دیگر مبار

 ا ازر برده یت بازند. در بعضی بازی ها با یک شوسته مطمئن باشید شکست های بیشتری منتظر شما یدشو

برد پی در پی به  9یا  5 ،میشد. ما دو امتیاز از دست می دادیم اما بعد یومسا زی دادیم و همه چیمدست 

 ها تصادف نیست!م. این یددست می آور

 

ود. در ژانویه ر یم شکارز دوشنبه به محل ورآخر هفته،  یمورد باز رد شساتهر هواداری با توجه به احسا

ا به من پرداخت کردم ر بهیکشنی که برای بلیت بازی دپون 91ی شود م"ت: شوبرای من نی دمر 1111

 پوندم 91نشدم. می شود  رمذت ببریم. ولی من یکشنبه اصال سرگاز بازی ل ه بودیدداد؟ شما قول برگردانید

بنویسم: می  در جواب شیابر که دمرتد بود. من به این نکته فکر می کاو یک طرفدار یونای "ا پس بگیرم؟ر

 نید؟ک مکساله من در یونایتد  19ا این بدهی را از سود شود لطف

پشت سر می گذارید و رید را دتوس و رئال ماونون یوچ و رقبایی یدشو یمرگ برنده های بز یازبشما در 

 میاز شما را  ر پول بلیطا، هوادای معمولی هبیکشنر دطر یک باخت اجام های مختلف می گیرید. اما به خ

 ن و عجیبی برای مربیان و بازیکنانشگیظات سنحیگر در جهان وجود دارد که چنین لخواهد. آیا باشگاهی د

ن بازی مانده از ایدقیقه تا پا 11یم و تعقب هس 1-1همیشه می گفتم اگر اشد؟ من به طرفداران ب داشته

 ورزشگاه بروید. یا اینکه بمانید و با ما تا آخر کار بجنگید!  
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 یب ندادیم. رموافق باشید که: ما هیچ کس را ف ارم شما هم با منوامید
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 مترجم: مجتبی فضایلی                                                                 فصل دوم                              

 

 جاده های گالسکو

 

سال مدیریت فوتبال خدمت  93این شعار دارو دسته فرگوسن است. این خوشبینی در خالل “ شیرین تر پس از سختی ها”

تا منچستریونایتد در  4391در آن سال ها، از استرلینگ شایر شرقی به مدت کوتاه چهار ماه در سال بزرگی به من کرد. 

ورای موفقیت دیدم. کنترل کردل تغییر در سطح وسیع هرساله با این عقیده حمایت می شد که ما می ، مشقتی را 3149

 توانیم بر هر حریفی چیره شویم. 

( آمده اما Govanبا وجود این که الکس فرگوسن از گوان )”پیش مقاله ای در مورد خودم خواندم که می گفت:  سال ها

این دقیقا به آن خاطر است که من از محله به عبارت توهین آمیز دقت کنید. .“ در زندگی اش خیلی خوب کار کرده است

کشتی سازی گالسکو کارم را شروع کردم و این جایگاه را در فوتبال به دست آوردم. خاستگاه ها هیچ گاه نباید سدی بر 

د. اگر شما موثر و کمک آمیز باش برابر رسیدن به موفقیت باشد. شروعی فروتنانه در زندگی می تواند بیشتر از یک مانع

افراد موفق را زیر نظر دارید نگاهی به پدر و مادر آن ها بی اندازید و برای سرنخ های انرژی و انگیزه کارهایی را که انجام 

برعکس،  د،ی نبودادند بررسی کنید. پس زمینه از طبقه کارگر بودن برای بسیاری از بازیکنان بزرگ من هیچ گاه مانع

 دلیل محکمی بود برای این که تالش بیشتری کنند.  اغلب

( که هفته ای شش پوند دریافت می کردند تا فروش East Stirlingمن از مربی گری بازیکنان استرلینگ شرقی )

( St Mirrenکریستیانو رونالدو به رئال مادرید به مبلغ هشتاد میلیون پوند پیشرفت کردم. بازیکنان من در سنت میرن )

ای پانزده پوند دریافت می کردند و مجبور بودند برای گذران زندگی خود در تابستان کار کنند چرا که کار آن ها  هفته

  ( در هشت سال حضور من در پیتودریAberdeenنیمه وقت بود. بیشترین پولی که بازیکنان ترکیب اصلی آبردین )

(Pittodrieکسب کردند هفته ای دویست پوند بود، این سقف ) ( هزینه ای بود که دیک دونالدDick Donald )

کارفرمای من تعیین کرده بود. بنابراین ماجراجویی مالی برای هزاران بازیکنی که در چهار دهه فعالیتم داشتم از هفته ای 

 شش پوند تا سالی شش میلیون پوند بود. 

تعمیر کشتی در لنگرگاه گوان کار می کرد و  استخردر  4391-4393نامه ای دارم که در آن داللی گفته بود که در سال 

در حالی که قوطی فلزی ای برای عادت داشت که به میخانه مشخصی برود. آن مرد، آشوبگر جوانی را به یاد می آورد که 

 انجامتندی را  یانرو سخنوارد تاسیسات می شود  کارآموزان در خالل مدت اعتصاب در دست داردجمع آوری هزینه های 

( بازی St Johnstone. تنها چیزی که او در مورد این کودک می دانست این بود که برای سنت جانستون )دمی ده

 “آن پسرک تو بودی؟”می کرد. نامه او با این سوال پایان یافت: 
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در ابتدا هیچ خاطره ای از این اتفاق در ذهن نداشتم اما آن نامه حافظه مرا زیر و رو کرد و به خاطر آوردم که برای جمع 

سخنرانی خواندن من برای نقش سیاسی حراجی نمی کردم. آوری هزینه های دوران اعتصاب به آن جا می رفتم. 

آراست که در حقیقت فقدان آن ها مشهود بود. به یاد دارم پس  فریادهای من، آن را را به کیفیت های فن خطابه ای می

از این که از من خواسته شد تا درخواست خود را برای پول به شیوه صحیح بیان کنم مانند احمق ها با فریاد بیهوده گویی 

ام می می کردم. همه خیلی راحت چرب می شدند و حال و حوصله گوش کردن به جوانک برای توضیح کاری که انج

 دهد را پیدا می کردند.

میخانه ها قسمت بزرگی از تجربه های اولیه من بودند. اولین فکر اقتصادی من این بود که از درآمد متوسط خودم برای 

ورود به شغلی قانونی به عنوان امنیتی )ضمانت( برای آینده استفاده کنم. اولین محل استقرار من تقاطع جاده گوان 

(Govan Roadو ج )( اده غرب پیسلیPaisley Road West بود که ساکنان آن کارگران لنگرگاه بودند. میخانه )

تالش های مرا برای فهمیدن ها در مورد مردم، رویاها و ناامیدی هایشان به من چیزهای زیادی آموخت، به نحوی که 

 فوتبال کامل کرد. هرچند که در آن زمان چیزی راجع به آن نمی دانستم.

( داشتیم که مشتری ها می آمدند و برای دو سال Wembley Club“ )انجمن ومبلی”یکی از میخانه ها،  مثال در

من د. اسکاتلند را در ورزشگاه ومبلی تماشا کنن –هزینه پرداخت می کردند و بدین صورت می توانستند بازی انگلستان 

ای چهار یا پنج روز به لندن بروند. چرا که نگرش این هر چه در جعبه بود را دو برابر می کردم و آن ها می توانستند بر

پنج شنبه به ومبلی می رفت و هفت روز (، بهترین همراه من Billyبود. من نیز در روز بازی به آن ها می پیوستم. بیلی )

 بعد به خانه بر می گشت. ناچارا این ازدیاد روزهای سفر باعث همهمه با خانواده اش می شد.

از این که بازی شنبه در ومبلی انجام شده بود من خانه بودم که تلفن زنگ خورد. آنا، همسر بیلی بود.  یک پنجشنبه پس

من از بی خبری گفتم. شاید چهل تن از مشتری های ما “ ( برو از الکس بپرس بیلی کجاست.Cathyکتی )”آنا گفت: 

را بیلی بدون بازگشت غایب بود. اما برای ( سفر می کردند و من نمی دانستم چTwin Towersبه برج های دوقلو )

مردان کارگر نسل من مسابقه فوتبال سفری روحانی شمرده می شد و آن ها نیز رفاقت و همراهی را به اندازه خود مسابقه 

 دوست داشتند. 

ان (، در یکی از محله های پروتستBridgeton( داشتیم، بریجتون )Main Streetمیخانه ای که در خیابان مین )

( بزرگ که پستچی بود از من پرسید: Tam(، تم )Orange walkبزرگ گالسکو قرار داشت. شنبه قبل از رژه نارنجی )

 – Ardrossanالکس بچه ها می پرسند شنبه آینده صبح چه ساعتی باز می کنید؟ برای راهپیمایی. ما به آردروسان )”

حرکت می کنند. همه میخانه ها باز هستند. شما هم باید باز  در ساحل غربی اسکاتلند( می رویم. اتوبوس ها ساعت ده

 “باشید.

 “هفت.”تم پاسخ داد: “ خب چه ساعتی باید بازکنم؟”گیج شده بودم. پرسیدم: 
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صبح به همراه پدرم، برادرم مارتین و مرد خدمتکار پشت پیشخوان ایتالییایی که استخدام کرده  9149بنابراین ساعت 

کامال مجهز شده بودیم چرا که تم گفته بود باید آماده باشیم و نوشیدنی های زیادی داشته باشیم.  بودیم آن جا رفتیم.

ساعت هفت میخانه را باز کردم. خیلی زود نارنجی ها با صداهای بلند در میخانه بودند و پلیس ها بدون حتی کلمه ای 

 صحبت کردن بیرون قدم می زدند.

پدرم نشسته بود و سرش  .Double vodkas, the lotهزار دالر به جیب زدم. بین ساعت هفت تا نه و نیم چهار 

را تکان می داد. ساعت نه و نیم که شده بود بسیار تالش می کردیم تا مکان را برای دیگر مشتریان مان آماده کنیم. با 

 تمیز کردن این کار را انجام دادیم. اما فقط چهار هراز دالر در دخل بود. 

من آماده بودم که از مسئولیت های طاقت فرسایی که با اداره کردن  4391میخانه ها کار سختی بود. سال  اداره کردن

( وقتی برای کشتی گرفتن با میخواره ها و یا ماندن در Aberdeenدو میخانه همراه بود فرار کنم. مدیریت آبردین )

هن من به جای گذاشت. می توان از آن ها یک قله های کتاب خواندن نگذاشت. چه خاطرات خوبی آن سال ها در ذ

کارگران لنگرگاه که جمعه شب ها حقوق شان را دریافت می کردند صبح شنبه ها با همسران شان می کتاب نوشت. 

آمدند و پول های شان را به من می سپردند. من نیز آن ها را در گاوصندوق پشت پیشخوان می گذاشتم. جمعه شب 

نر هستی. نمی دانستی پولی که در گاوصندوق یا دخل وجود دارد مال توست یا مال کارگران احساس می کردی میلیو

لنگرگاه. در اولین روزها کتی پول ها را روی فرش می شمرد. شنبه صبح پول ها از دستت خارج می شد چرا که کارگران 

 د به کتاب نسیه معروف بود. می آمدند و آن را پس می گرفتند. دفتری که آن تراکنش ها توی آن نوشته می ش

مطلع بودن از حساب شوهرش خیلی هشیار و مراقب بود. زبانش مانند کارگران لنگرگاه ( در Nanیک زن با نام نان )

 این را می گفت و با نگاهش تنبیه می کرد. “ فکر می کنی همه ما احمقیم؟”بود. 

 “چی؟”برای این که کمی زمان بخرم گفتم: 

 “ما احمقیم؟ می خواهم آن کتاب نسیه را ببینم.فکر می کنی همه ”

اوه، نمی توانید آن را ببینید. دفتر نسیه مقدس است و حرمت دارد. مامور مالیات اجازه نمی دهد آن را ”فورا جواب دادم: 

 “ببینید. او هر هفته دفتر را بررسی می کند. نمی توانید آن را ببینید.

 “حقیقت دارد؟”رش برگشت و پرسید: نان که کمی رام شده بود به سمت شوه

 “مطمئن نیستم.”شوهرش گفت: 

 “اگر اسم شوهرم را در آن ببینم دیگر هیچ وقت به این جا نمی آیم.”التهاب فرونشست. آن زن گفت: 

این ها خاطرات پایداری از زندگی جوانی هستند که پیرامون مردمی با شخصیت عالی و انعطاف پذیر سپری شد، و 

 مردمی سرسخت.همچنین 
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بیش  وقتی فراوانیگاهی اوقات با سری شکافته شده و چشم هایی کبود به خانه می آمدم. زندگی میخانه ای همین بود. 

از حد می شد یا زد و خورد به وجود می آمد الزم بود برای برگرداندن اوضاع مداخله کنی. تالش می کنی طرفین دعوا 

انه شما می خورد. با این حال به گرشته برمی گردم و فکر می کنم چه زندگی را جدا کنی اما آن وسط یکی هم به چ

 محشری بود. آدم ها. نمایش خنده دار )کمدی(.

( به خاطر می آورم که وارد می شد درحالی که نمی Jimmy Weswaterهمیشه مردی را به نام جیمی وستواتر )

جیمی خودش را الی پارچه ابریشمی “ حالت خوب است؟ خدای من،”توانست نفس بکشد. خاکستری بود. می پرسیدم: 

پوشانده بود تا بدون این که دیده شود در بارندازها مخفیانه رفت و آمد کند. یک گونی ابریشمی کامل. اما به حدی خود 

 را محکم در آن پیچانده بود که به سختی می توانست نفس بکشد. 

یک شب او با کراوات وارد مغازه شد. که مغازه را تمیز نگه می داشت. جیمی دیگری بود که او را استخدام کرده بودم 

.“ کراوات بستن در گوان؟ حتما شوخی می کنی”یکی از مشتری های همیشگی من که این اتفاق را باور نمی کرد پرسید: 

در آن منطقه  یک جمعه شب که به مغازه بازمی گشتم مردی را نزدیک میخانه دیدم که غذای پرنده می فروخت. مردم

 از گالسکو کبوتر نگه می داشتند. 

 “چه می فروشی؟”پرسیدم: 

 و این را طوری گفت که انگار واضح ترین جواب در دنیاست.“ غذای پرنده.”

( به توانایی اش در تهیه کردن هرنوع نیاز خانگی افتخار Martin Corriganجوانکی ایرلندی به نام مارتین کوریگان )

لی، قوطی قاشق چنکال، یخچال، هرچیزی که می خواستی. فرد دیگری وارد مغازه شد و اعالم کرد: می کرد. ظرف سفا

سپس دوربین دو چشمی زیبایی را که درون کاغذ ضد روغن پیچیده شده “ می خواهی؟ پول ندارم.دوربین دو چشمی ”

 “یک پنج دالری.”بود در آورد و گفت: 

آدم خوبی بود “ ( نرو.Baxterشرطی که این جا بنوشی. به مغازه بکستر ) به یک شرط. یک پنج دالری به”من گفتم: 

 که لکنت زبان داشت. من دوربین را خریدم و او سه دالر را فورا در مغازه خرج کرد. 

یادم می آید یک بار با یک گلدان ایتالیایی زیبا به خانه رفتم که وقتی خریدها را به خانه می بردم کتی دیوانه می شد. 

تی بعدها در یک مغازه آن را دید. ده دالر قیمت گذاری شده بود. مشکل این بود که من برای گلدان خودمان در میخانه ک

یک روز من با کاپشنی جیری که در تن بسیار زیبا خودنمایی می کرد مغرورانه وارد بیست و پنج دالر پرداخت کرده بودم. 

 خانه شدم.

 “قیمت؟”کتی پرسید: 

 “هفت پوند.”اکی از رضایت پاسخ دادم: با لبخندی ح
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پس آن را آویزان کردم. دو هفته بعد قرار بود برای جشن کوچکی به خانه خواهر کتی برویم. وقت پوشیدنش بود. مقابل 

آینه ایستاده ام و کاپشن را ستایش می کنم. می دانید یک مرد چگونه تقال می کند تا آستین ها صاف بایستد. این کاری 

من انجام دادم و آستین ها درست در دستان من ماند! مقابل آینده با کاپشنی بدون آستین ایستاده ام. درحالی که  بود که

 کتی از خنده غش کرده بود. کاپشن حتی یک وصله هم نداشت. “ او را می کشم”من فریاد می زدم 

( قرار دارد. بیلی آدم Billت من بیل )روی دیواری در اتاق اسنوکر )نوعی بازی بیلیارد( من عکسی از بهترین دوس

مخصوصی بود. حتی نمی توانست یک فنجان چای درست کند. یک روز برای غذا خوردن بیرون رفتیم، وقتی به خانه 

شغول نبود. کدام گوری بود؟! بیلی ماش برگشتیم به او گفتم که کتری را روی اجاق بگذارد. بیلی برای پانزده دقیقه 

 ( بود تا بفهمد چگونه چای درست می کنند.Annaا )صحبت با همسرش آن

 The Towering) یک شب آنا تکه ای کباب )استیک( را در اجاق گذاشته بود در حالی که بیلی فیلم جهنم در حال ترقی

Infernoیت ن( را نگاه می کرد. آنا دو ساعت بعد به خانه بازگشت و دید دود سرتاسر آشپزخانه را فراگرفته است. با عصبا

فکر کردم دود از ”بیلی با صدای بلند پاسخ داد: “ خدای من، اجاق را خاموش نکردی؟ دودها را ببین.”فریاد کشید: 

 بیلی فکر می کرد دود جلوه ویژه ای از برج درحال سوختن در فیلم است. “ تلویزیون بیرون می آید.

اغ می شوند. او با عنوان بیلی شناخته نمی شد. همه او همه در خانه بیلی جمع شدند، مانند پروانه هایی که جذب نور چر

( دو پسرش و همینطور آنا برای Stephen – Darren( صدا می زدند. استفن و درن )McKechnieرا مک ککنی )

بیلی دیگر با ما نیست اما هنوز هم او را با تمام سرگرمی هایی او اهمیت دارند و به پسرهای من بسیار نزدیک هستند. 

 با هم داشتیم به یاد دارم.که 

 Tommy(، تامی هندری )Duncan Petersenدوستان مخلص زیادی از آن زمان دارم. دانکن پیترسن )

Hendry( و جیم مک میالن )Jim McMillan از چهارسالگی در پرورشگاه با من بودند. دانکن لوله کش بود و )

یلی زود بازنشسته شد. محل کوچک و زیبایی در کلیرواتر ( کار می کرد و خGrangemouthدر گرینجموث ) ICIبرای 

(Clearwater .فلوریدا دارد و سفر کردن را دوست دارند. تامی که مشکالت قلبی داشت هم مثل جیمی مهندس بود )

( که به John Grant( از همسر بیمارش مراقبت می کند. جان گرنت )Angus Shawدوست چهارم انگوس شاو )

هستم در دهه شصت میالدی به آفریقای جنوبی مهاجرت کرد. همسر و دخترش تجارت عمده فروشی  او خیلی نزدیک

 را اداره می کنند. 

شکاف عمیقی بین من و بچه های گوان به وجود آمد. آن ها  ( را ترک کردمHarmony Rowوقتی هارمونی رو )

 Mickرفتم. میک مک گوان ) Drumchapel Amateursفکر کردند من اشتباه کردم که تیم را ترک کردم و به 

McGowan که هارمونی رو را اداره می کرد هیچ گاه با من حرف نزد. خیلی سرسخت و سخت گیر بود. میک مک )

هنگامی که رفتم مرا کال کنار گذاشت. اما من و بچه های گوان یک چشم. او یک طرفدار باورنکردنی هارمونی رو بود و 
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سالگی به خوشگذرانی )رقص( می رفتیم. همه ما در آن زمان دخترهایی برای دوستی  31یا  43گوان هم چنان تا سن 

 داشتیم.

( نقل مکان کردم. آن ها Simshill( ازدواج کردم و به سیمزهیل )Cathyباالخره زمان جدایی فرا رسید. من با کتی )

با من در  4391تا  4391و دانکن بین سال های  دوستی رو به تباهی بود. ارتباط نوبتی شده بود. جانهم ازدواج کردند. 

کوئینز پارک همبازی بودند. هنگام مدیریت وقت کمی برای کارهایی جز ضروریات شغل تان دارید. در سنت میرن اینطور 

نم ترک ک 4319اما زنجیرهای ما کامال از هم گسسته نشده بود. تقریبا دو ماه قبل از این که من آبردین را در سال نبود. 

دانکن به من تلفن زد و گفت بیست و پنجمین سالگرد ازدواجش در اکتبر را جشن خواهد گرفت. آیا من و کتی دوست 

داشتیم برویم؟ به او گفتم که خیلی مشتاقیم. آن اتفاق نقطه عطفی در زندگی من بود. همه بچه ها آن جا بودند و سالگرد 

انواده ما دو باره تشکیل شده بود. همه ما مردان بالغ بودیم. ماه بعد از آن ازدواج دانکن همه را دور هم جمع کرده بود. خ

 اتفاق به یونایتد رفتم و پس از آن برای همیشه دوستان نزدیک هم بودیم. 

سالگی می رسید راه ها کمی جدا می شود اما همه آن ها با هم ماندند. تنها من بودم که زندگی  31یا  43وقتی به سن 

ی داشتم. زندگی من به هیچ عنوان کناره گیری نبود، بلکه شیوه ای بود که آشکار شده بود. دو میخانه را اداره کمی متفاوت

 نوبت آبردین رسید.  4391می کردم و مدیریت سنت میرن را برعهده داشتم. سپس در سال 

( می آمدند Cheshireدر چشایر )آن دوستی ها در منچستر یونایتد تقویت شد. آن ها برای مهمانی و سرود به خانه من 

 با حس اغراقو تمام خاطرات گذشته زنده می شد. همه آن ها خوانندگان خوبی بودند. نوبت من که می رسید، شراب مرا 

خواننده و بازیگر  – Frank Sinatraآمیزی از توانایی های آوازی خودم بر می انگیخت. من و فرانک سیناترا )

برای  Moon Riverمی شدیم. شکی نبود که می توانستم در ذهنم بازگردانی خوبی از ترانه  شانه به شانه  آمریکایی(

ه من شما به خان”شنوندگان به اجرا بگذارم. دو کلمه که می خواندم اتاق را خالی از جمعیت می دیدم. شکایت می کردم: 

 “ما مشغول تلویزیون تماشا کردن هستید.آمدید و از غذای من خوردید اما وقتی من در اتاق کناری آواز می خوانم ش

مردم خالص و خوبی هستند. بیشترشان بیش از چهل سال است که “ به آن گوش نمی دهیم. چرند است.”پاسخ می آمد: 

ازدواج کرده اند. خدایا آن ها به من توهین می کنند. آن ها مرا می کوبند. آن ها از آن دوری می کنند چون خیلی شبیه 

آن ها با من بزرگ شده اند. ولی آن ها حامی هم بودند. وقتی می آمدند ما آن ها موجودات یکسانی هستند. من هستند. 

تالش زیادی ”برای پیروزی می رفتیم. اما اگر مسابقه ای را با شکست پشت سر می گذاشتیم با دلسوزی می گفتند: 

 “ی کردید.تالش زیاد”می گفتند: “ مزخرف بود.”نه این که بگویند: “ کردید.

دوستان من در آبردین نزدیک و صمیمی ماندند. نکته ای که در مورد اسکاتلند فراگرفتم این بود هر چه به شمال می 

روید مردم ساکت تر می شوند.  شکل گرفتن دوستی زمان زیادی می برد اما ریشه ها عمیق تر شکل می گیرد. گوردون 

(، آلن مک را Les Dalgarnoمی آید، با وکیلم لز دالگارنو )( با ما به تعطیالت Gordon Campbellکمپل )

(Alan McRae( جورج رمسی ،)George Ramsay( گوردون هاچن ،)Gordon Hutcheon.) 
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و من بیشتر به شغلم در یونایتد وابسته می شوم، زندگی اجتماعی من رو به تحلیل می رود. بیرون رفتن های شنبه شب 

زمینی را که بازی در آن ساعت سه شروع شده بود ترک می کردم ها را متوقف کردم. فوتبال برای من خسته کننده بود. 

هزینه موفقیت بود: هفتاد و شش هزار نفر در ساعت یکسانی به خانه می و تا پانزده دقیقه به نه به خانه نمی رفتم. این 

( Ahmet Kurcerرفتند. میل آخر هفته را بیرون گذراندن. اما من دوستی های محکمی را پیدا کردم: احمت کرچر )

(، تیم Marius(، ماریوس )Mimmo(، میمو )Sotirios(، سوتیریوس )Alderley Edgeمدیر هتل آلدرلی اج )

(Tim( رون وود ،)Ron Wood( پیتر دان ،)Peter Done( پت مرفی ،)Pat Murphy( پیت مورگان ،)Pete 

Morgan( گد میسون ،)Ged Mason( هارولد ریلی ،)Harold Raily شگفت آور، همکاران من که البته به من )

دو دوست قدیمی از شهر ( Willie Haughey( و ویلی هافی )James Mortimerوفادار بودند. جیمز مورتیمر )

( در نیو یورک و اکهارد Charlie Stillitano( و چارلی استیلیتانو )Martin O'Connorمن بودند، مارتین اوکانر )

را از درون مان بروز می دادیم ( در آلمان، همگی مردمان خوبی بودند. وقتی انرژی  Eckhard Krautzunکراتزون )

 یم. شب های خوبی را بیرون می گذراند

( که سرمربی سیتی بود دوست شدم و او کمی Mel Machinدر اولین سال های حضورم در منچستر با مل ماکین )

بعد از این که ما را پنج بر یک شکست دادند اخراج شد. دلیلی که من به یاد می آورم این بود که مل به اندازه کافی نمی 

 Johnجان لیال )می کردم مدت ها پیش ساک به دست می شدم. خندد. من هم اگر آن منطق را در یونایتد ایجاد ن

Lyall سرمربی وستهام کمک بزرگی به من بود. من همه بازیکنان در انگلستان را نمی شناختم و از سیستم کشف )

داد.  یبه جان تلفن می زدم و او گزارش هایی در مورد بازیکنان مورد نیاز من ارائه مبازیکن یونایتد نیز مطمئن نبودم. 

من ”من خیلی می توانستم به او اعتماد و تکیه کنم. برای گفتن این نکته که یونایتد خوب بازی نمی کند می گفت: 

 “الکس فرگوسن را در این تیم نمی بینم.

من الکس فرگوسن را در آن تیم ”جاک واالس، سرمربی آتشین مزاج سابق رنجرز یک شب در هتلی به من گفت: 

اوطلب این آدم ها برای نصیحت هایشان د“ نمی بینم. بهتر است الکس فرگوسن را به آن جا برگردانی. )منچستریونایتد(

شدند، می دانستند دوستی بر پایه مشاهدات آنان بنا شده است. من آن دوستی ها را بهترین می دانم. بابی رابسون 

وست دیگری لنی الورنس دهم بسیار نزدیک شدیم.  سرمربی انگلستان بود، دوستی با او در ابتدا خیلی مشکل بود اما به

 از آن زمان بود و هنوز هم هست.

اوزه بیو در پرتغال، دوباره ارتباط نزدیکی را بنا نهادیم، وقتی او آن جا با پورتو و یادبود من و بابی رابسون در مراسم 

مقابل  ن رفت. یادم می آید بابی به هتل ما آمد واسپورتینگ لیسبون بود. اریک کانتونا برای اولین بار در آن بازی به میدا

استیو من در مورد تو اشتباه کردم. باید اجازه می دادم در بازی ملی به میدان بروی. ”همه بازیکنان به استیو بروس گفت: 

 “می خواهم به خاطر آن از تو معذرت خواهی کنم.

دانستم در آن زمان آموخته بودم، گاهی اوقات بدون این که بسیاری از چیزهایی را که در اواخر دوران مربی گری ام می 

بدانم دارم یاد می گیرم. در مورد ذات انساس بسیار پیش از آن که به یونایتد بروم آموختم. مردم بازی را درک نمی کنند، 
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بود که  کمپل بازیکنیدنیا نمی داند چطور آن را انجام می دهی. گاهی اوقات باید خودت را با واقعیت منطبق کنی. دیوید 

او مانند یک آهو می دوید اما نمی توانست خرگوشی را به دام بیندازد. من بین دو برای من در سنت میرن بازی می کرد. 

 و پس از آن رفت.“ تو داری می درخشی! آفرین!”نیمه داشتم به طرف او می رفتم که در باز شد، پدرش به او گفت: 

( بودیم. اشتباه ما این بود که اخبار هواشناسی را چک Cowdenbeathکودنبیث ) یک روز با استرلینگ شرقی در

نکردیم. زمین مانند آجر سفت بود. بنابراین برای خریدن دوازده کفش بیس بال به کودنبیث رفتیم. در آن روزها استوک 

یلی روی شانه ام احساس کردم. ب نداشتیم. سوت پایان نیمه اول زده شد و ما سه بر صفر عقب بودیم. در نیمه دوم دستی

ر خدا! به خاط”من گفتم: “ الکس می خواهم پسرم را به تو معرفی کنم.”رنتون، هم بازی سابق من بود. او به من گفت: 

 “بیلی ما سه بر صفر داریم می بازیم.

ت را به داخل زمین همان روز، فرانک کانر، مردی با طبع جهنمی، تصمیمی از داور را بر خالف نظر خود دید و نیمک

یم یک آن تصم”فرانک با عصبانیت جواب داد: “ چه کار می کنی؟! شما سه صفر جلو هستید!” من گفتم: پرتاب کرد. 

 این احساساتی بود که پیرامون من جریان داشت. “ توهین بود.

بازیکن فوق العاده و  (Jimmy Johnstone) و دعوایش با جیمی جانستون (Jock Stein) داستانی از جاک اشتاین

عیاش افسانه ای یادم می آید. یک روز عصر جاک، جیمی را به عنوان مجازات از بازی بیرون کشید. جیمی نمی خواست 

 و لگد محکمی به“ حرامزاده یک پای گنده.”در یک بازی اروپایی خارج از خانه بازی کند. جیمی که بیرون آمد گفت: 

در ”ید و جاک به دنبال او بود. جیمی به رختکن رفت و در را قفل کرد. جاک فریاد زد: جیمی در تونل می دو نیمکت زد.

جیمی در را باز  “در را باز کن به تو اخطار می کنم.”جاک گفت: “ نه تو مرا خواهی زد.” و جیمی پاسخ داد: “ را باز کن.

: و جیمی در پاسخ گفت“ از آن جا بیا بیرون.” می کند و مستقیم داخل وان حمام که داغ داغ است می پرد. جاک فریاد زد:

 و در زمین بازی در جریان است. “ نه من بیرون نمی آیم.”

مدیریت فوتبال پر از چالش های تمام نشدنی است. قسمت بزرگی از آن خوانش سستی انسان هاست. اتفاقی را به یاد 

ویی بپرند. داخل قایق های پارگساری تصمیم گرفتند دارم که تعدادی از بازیکنان اسکاتلند پس از یک شب تفریح و می

( ربود و جزر و مد وی را در حالی که آواز می خواند با خود برد. Wee Jinkyجیمی جانستون پاروها را از وی جینکی )

 وقتی خبر به سلتیک پارک رسید و جاک اشتاین مطلع شد که گاردساحلی جینکی را در دهانه کالید از یک قایق پارویی

نمی توانست خود را غرق کند؟ ما برایش مراسم یادبود می گرفتیم، از اگنس مراقبت ”نجات داده است طنزگونه گفت: 

 “می کردیم و من هم همچنان موهایم را داشتم.

انگلستان را در ومبلی شکست  4319جاک آدم مضحکی بود. یادم می آید در زمانی که با هم در اسکاتلند بودیم در می 

و پس از آن برای رویارویی با ایسلند به آن کشور سفر کردیم، جایی که حسابی به خود رسیدیم. در شبی که وارد دادیم 

در ضیافت شام حضور پیدا کرد. میگو بود و ماهی قزل آال و خاویار. جاک گنده هیچ گاه نوشیدنی ایسلند شدیم، کادر فنی 

در آن بازی نوشد. ب نوشیدنی سفید وزی مان مقابل انگلستان یک لیواننمی خورد اما من به او پیشنهاد کردم که برای پیر
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مقابل ایسلند به زحمت با یک گل پیروز شدیم. عملکرد تیم فاجعه بود. پس از بازی جاک رویش را به سمت من برگرداند 

 “ دیدی؟ این به خاطر تو و آن نوشیدنی سفیدت بود.”و گفت: 

تند مزاجی به من کمک کرد،  اهم را در سال های اول حضور در یونایتد گم کردم.علیرغم داشتن این همه تجربه، من ر

چون اگر عصبانی می شدم شخصیت من نمودار می شد. رایان گیگز هم خلق و خویی دارد اما خلق و خوی مالیم تر و 

ت رد تا اقتدارم را ثابآرام تری. خلق و خوی من ابزار مفیدی بود. به خوبی با شرایط یکی شدم. اخالقم به من کمک ک

 کنم، به بازیکنان و کادرم گفت من کسی نیستم که با وی در افتند. 

همیشه آدم هایی هستند که می خواهند با شما طرف شوند، شما را به مبارزه بخوانند. وقتی من کارم را شروع کردم، جتی 

اب )ب که داماد یکی از مدیران تیم ک تیمدر اولین روزهای حضورم در استرلینگ شرقی، مواجهه واضحی با مهاجم نو

 داشتم. بود  شاو(

( به من اطالع داد که تمام خانواده اش برای گذراندن یک آخر Jim Meakinیک روز یکی از بازیکنانم، جیم میکین )

بازی به شن” جیم پاسخ داد: “ منظورت چیست؟”هفته در ماه سپتامبر به مسافرت رفته اند. این یک رسم بود. گفتم: 

خب پس بگذار بگویم چه می شود، شنبه بازی نکنی الزم نخواهد بود برای ”من هم در جواب گفتم: “ نخواهم کرد.

پس جیم شنبه به میدان رفت و پس از بازی به سمت بلکپول حرکت کرد تا به خانواده “ برگشتن به خودت زحمت بدهی.

 اش ملحق شود. 

( Carlisleفکر می کنم در کارلیسل )“ مربی ماشین من خراب شده است.”من زنگ خورد و طرف گفت: دوشنبه تلفن 

صدایت را به خوبی نمی شنوم. شماره ات را ”بود. جیم با خودش فکر می کرد من احمق هستم. به سرعت پاسخ دادم: 

 “برنگرد.”سکوت. من گفتم: “ بده با تو تماس خواهم گرفت.

الکس ”این ناراحتی برای هفته ها ادامه داشت. رئیس باشگاه می گفت: از دست من ناراحت بود. باب شاو مدیر شرکت 

نه ویلی. او تمام شده است. داری ”لطفا باب شاو را از روی دوش من بردار. بگذار جیم به بازی کردن برگردد. من گفتم: 

ویلی  “تعطیالت بروند؟به من می گویی که می توانم با آدم هایی کارم را انجام دهم که تصمیم می گیرند چه وقت به 

 “ مشکل را درک می کنم اما سه هفته کافی نیست؟”جواب داد: 

الکس ”( دنبال کرد. کنار من ایستاد و غرزنان گفت: Forfarیک هفته بعد او مرا تا سرویس های بهداشتی در فورفار )

کار  چه”ت مرا بوسید و گفت: و او صور“ قبول.”پس از کمی کمث گفتم: “ کمی درک و فهم در بدنت داری.لطفا! اگر 

 “تو داری مرا در سیک رویس بهداشتی عمومی می بوسی.”من گفتم: “ می کنی مردک پیر دیوانه!

به  Paisley Expressمرحله بعدی کارآموزی من بود که به سنت میرن رفتم. در اولین روز عکسی در  4391اکتبر 

واجد شرایط ”چاپ رسید. در عکس کاپیتان تیم پشت سر من ژست گرفته بود. دوشنبه او را به نزد خود خواندم و گفتم: 

ش را پرسید دلیل“ انتقال آزاد هستی اگر می خواهی از آن استفاده کن. اینجا جایی برای تو نیست. دیگر بازی نخواهی کرد.
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شتن به من می گوید تو یک بازیکن با تجربه یا بالغ نیستی.  اگر من به دنبال برای یک تازه کار شاخ گذا”و من گفتم: 

کاپیتان می گردم بالغ بودن مهم ترین شاخصه است. کاری که انجام داده ای بچگانه و مدرسه ای بود. تو باید تیم را 

 “ترک کنی.

جاک گنده در مورد بازیکنان به من گفت:  همان طور کهشما باید سوزن خود را فرو کنید و اقتدار خود را نشان دهید. 

 “هیچ گاه به بازیکنانت عالقه پیدا نکن، چرا که آن ها به تو خیانت خواهند کرد.”

در آبردین مجبور بودم با تخلف ها و سرپیچی های زیادی دست و پنجه نرم کنم. مچ گیری های زیادی انجام دادم. بعد 

آن ها با معصومانه و بی گناهانه ترین حالت ممکن می حد مرگ می خندید. از هر اتفاق به عکس العمل های آنان تا 

 “من؟”گویند: 

 بله تو -

 اوه رفته بودم دوستم را ببینم. -

 واقعا؟ سه ساعت؟ برای دیدن دوستت رفتی و این قدر ژولیده )مست( هستی؟-

ن هم فرانک مک گریوی ت میر( و جو هارپر چندین بار مرا آزمایش کردند. در سنMark McGheeمارک مک گی )

پانزده هزار نفر از هواداران را برای بازی در جام حذفی به ورزشگاه فیرپارک کشاندیم و  4399در سال بود. یک شنبه ای 

ما را از دور مسابقات حذف کرد و نام مرا به فدراسیون فوتبال ( Motherwellدو بر یک بازی را باختیم. مادرول )

تنها به خاطر این که گفته بودم داور چندان داور قدرتمندی نیست. آن شب تلفن خانه به صدا در آمد. اسکاتلند فرستادند 

نمی خواستم قبل از بازی به تو بگویم چون می دانستم دیوانه ”( بود و گفت: John Donachiدوستم جان دوناکی )

 “میخانه دیدم.خواهی شد اما من جمعه شب فرانک مک گریوی را در حالی که مست بود در 

 “نه، فرانک خانه نیست. کاری از دست من بر می آید؟”به خانه اش تلفن زدم. مادرش جواب داد: 

 “لطفا به فرانک بگویید هروقت به خانه آمد به من تلفن بزند. من تا زمانی که او به من تلفن بزند بیدار خواهم ماند. -

 ای بوق کوتاه می آمد فهمیدم از تلفن سکه ای استفاده می کند. دقیقه بود که فرانک تلفن زد. چون صد 44119ساعت 

 خانه هستم. -

 صدای بوق تلفن سکه ای می آید. -

 باه ما در خانه تلفن سکه ای داریم.  -

 راست می گفت، اما من باور نمی کردم او از خانه تلفن می زند.

 جمعه شب جا بودی؟ -
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 یادم نمی آید. -

انه واترلو بودی. میخانه واترلو جایی بود که تو آن جا بودی. تو مادام العمر محروم شدی. پس من می گویم. در میخ -

ساله های اسکاتلند نداری. من تو را محروم می کنم. دیگر نمی توانی در  34دیگر برنگرد. تو دیگر جایی در تیم ملی زیر 

 شتم. و تلفن را گذا“ زندگی ات حتی برای یک بار دیگر به توپ ضربه بزنی.

 “فرانک من اهل نوشیدنی نیست. اشتباه گرفته اید.”بعد مادر فرانک با من تماس گرفت:  صبح روز

 د.بروید از خودش بپرسیاین گونه فکر نمی کنم. می دانم هر مادری فکر می کند پسرش بهترین پسر دنیاست.  -

 برای سه هفته محرومیت مادام العمر فرانک ادامه پیدا کرد و تمام بازیکنان دباره آن پچ پچ می کردند. 

( سرنوشت لیگ را مشخص می کرد. به دستیارم Clydebankبازی سرنوشت سازی پیش رو بود. مسابقه با کالیدبنک )

دارم. یک هفته قبل از بازی باشگاه در انجمن  ( گفتم که برای این بازی به فرانک نیازDavie Provanدیوی پرووان )

من با کتی آن جا قدم می زدیم که ناگهان فرانک از پشت یک ستون بیرون پرید و عاجزانه گفت: شهر در پریزلی بود. 

 “فقط یک فرصت دیگر به من بدهید.”

هره من خدشه دار شود به تیم این یک هدیه بهشتی بود. با خودم فکر می کردم چگونه می توانم او را بدون این که چ

برگردانم و ناگهان او از پشت ستون بیرون می پرد. به کتی گفتم که در خاللی که من با فرانک سختگیرانه صحبت می 

 Tonyتونی فیتزپاتریک )“ به تو گفتم، تو مادام العمر محروم شده ای.”کنم به قدم زدنش ادامه دهد. به فرانک گفتم: 

Fitzpatrickرئیس یک فرصت دیگر به او بده. من مطمئنم که خوب رفتار ”هد این ماجرا بود جلو آمد و گفت: ( که شا

 “می کند.

ی مانند و برای ملحق شدن به کت“ فردا صبح بیا با من صحبت کن. االن زمان خوبی نیست.”با صدای بلند به او گفتم: 

جه سه بر یک بردیم و فرانک در آن بازی دو گل به ثمر دیدار برابر کالیدبنک را با نتیفاتحان جنگ وارد تاالر شدم. 

 رساند. 

در مواجهه به جوانان شما مجبور هستید تا حس مسئولیت پذیری را ایجاد کنید. اگر آن ها می توانند هوشیاری بیشتری 

ا شروع بکه یک از مزیت هایی را به انرژی  و استعدادشان اضافه کنند فرصت های شغلی بهتری پاداش خواهند گرفت. 

مربی گری ام به دست آوردم این بود که می توانستم تصمیم بگیرم. هیچ گاه از تصمیم گرفتن نترسیدم، حتی به عنوان 

 “تو اینجا بازی می کنی، تو برو آنجا.”یک بچه مدرسه ای هم که تیمی انتخاب می کرد به بازیکنان دستور می دادم: 

یکی از اولین سرمربی های من(  – Willie Cunnighamگر ویلی کانیگام )عادت داشتم که به آن ها می گفتم که ا

واقعا ”من با او در مورد تاکتیک ها صحبت می کردم و می پرسیدم: .“ تو یک مزاحم لعنتی هستیمیدانی ”بود می گفت: 

 “مزاحم، تو مزاحم هستی.”او پاسخ می داد: “ می دانی داری چه کار می کنی؟
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یشان می نشستند و به دخالت های من گوش می دادند و با خودشان فکر می کردند که من خودم را بقیه بازیکان سر جا

به خاطر سرپیچی و نافرمانی به کشتن خواهم داد. اما این راهی بود که من می توانستم تصمیم گیری کنم. نمی دانم 

دهنده، یک دستور دهنده، یک انتخاب  این حس و توانایی از کجا می آید اما به عنوان یک پسر بچه من یک سازمان

کننده تیم ها بودم. پدرم کارگری معمولی بسیار باهوش بود اما رهبر خوبی در زمینه های مختلف نبود. بنابراین من شبیه 

 والدینم نبودم.

در آن سوی مسئله قسمت دیگر من قرار داشت که می دانم گوشه گیری من بود. پانزده ساله که بودم برای تیم بچه 

آن روز مدرسه ای های گالسکو بازی می کردم. بعد از گل زدن به تیم بچه مدرسه ای های ادینبورگ به خانه آمدم. 

گ می خواهد با تو صحبت کند. جواب من هر دو نفرمان بهترین روز زندگی من بود. پدرم به من گفت که یک تیم بزر

 “چت شده؟ )=چه مرگته؟!(”پدرم گفت: “ فقط می خواهم بیرون بروم. می خواهم به سینما بروم.”را شگفت زده کرد: 

می خواستم خودم را جدا کنم. نمی دانم چرا. تا به امروز نمی دانم چرا آن کار را انجام دادم. مباید روی پای خودم می 

شرایط بی نظیری است ”ایستادم. پدرم به من افتخار می کرد و ازمن راضی بود. مادرم می رقصید و می گفت: 

مدرسه ای های ادینبورگ شاهکار بود. اما من مجبور بودم به  پدربزرگم داشت دیوانه می شد. گل زدن به تیم بچه“پسر.

 الک تنهایی های خودم پناه ببرم. 

 Willieبا منچستریونایتد آغاز کردم ویلی مک فول ) 4319از آن روز تا به امروز فاصله زیادی است. وقتی کارم را در سال 

McFaul( سرمربی نیوکاسل بود. منچستر سیتی جیمی فریتزل )Jimmy Frizzell را داشت و جورج گراهام )

(George Graham آرسنال را هدایت می کرد. جورج را دوست دارم. مردی خوب و دوستی بزرگ است. وقتی با )

( Sir Roland Smith( در مورد قراردادم مشکل داشتم، سر رولند اسمیث )Martin Edwardsمارتین ادواردز )

دیده عگ برتر می توانست گاهی اوقات باعث پیچیدگی و به وجود آمدن مشکالت ر بود. کمیته لیرئیس کمیته لیگ برت

مائوریس  ن ومن با مارتیرسیدگی شود. یک روز سر رولند پیشنهاد داد که شما باید در انتظار می ماندید تا به مشکل شود. 

بین انگلستان و ایرلند(  )جزیره ای Isle of Manبه جزیره  حقوقی باشگاه(وکیل  – Maurice Watkinsواتکینز )

ه قرارداد خودم را ب”برویم و قرارداد جدیدم را تنظیم کنیم. جورج در آرسنال دو برابر من حقوق می گرفت. به من گفت: 

 “تو خواهم داد اگر می خواهی.

 “مطمئنی ناراحت نخواهی شد؟”من گفتم: 

ن برای من بود. او بسیار قوی بود. مشکل این بود که مارتی بنابراین من با قرارداد جورج به جزیره رفتم. مارتین مدیر خوبی

فکر می کرد تمام پول تا ریال آخر مال خودش است. او همان چیزی را به شما پرداخت می کرد که می خواست. نه تنها 

 به من بلکه به همه. 

( تلفن بزند. او هم تلفن David Dein)وقتی قرارداد جورج را به او نشان دادم باور نمی کرد. پیشنهاد دادم به دیوید دین 

د. نمایش خنده داری بوزد و دیوید که مدیر آرسنال بود انکار کرد که جورج در آرسنال آن رقم قرارداد را دریافت می کند. 
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جورج قرارداد خودش را که امضای دیوید دین پای آن به چشم می خورد به من داده بود. اگر به خاطر مائوریس و سر 

قی یک نکته اخالاسمیث نبود همان روز کارم را رها می کردم و می رفتم. به هرحال به رفتن خیلی نزدیک بودم. رولند 

مانند تمام سی و نه سال حضور من در خط اول جبهه فوتبال وجود داشت: خودت باید از خودت دفاع کنی. هیچ راه 

 دیگری وجود ندارد.
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مترجم: مجتبی فضایلی                                                                                                        فصل سوم  

 

 تغییر موضع از بازنشستگی

 

ه یک توطئ ،  من در حال تماشای تلویزیون روی کاناپه خوابم برده بود. در آشپزخانه١٠٠٢آن شب قبل از روز کریسمس سال 

 ما را تغییر می همگی در حال پی ریزی بود. اتاق مذاکرۀ مرسوم خانوادۀ ما، به صحنۀ مذاکره ای مبدل شده بود که زندگی

نم، سراهمگ پرا می دیدم:هبت  چوب در سهرچهاداد. سردستۀ باند آمد داخل و به پای من ضربه زد تا من را بیدار کند. من در 

 کن صف کشیده بودند.مبستگی ممهکه با حداکثر 

ا سبک سنگین ب "شد. اهیتو بازنشسته نخوما تصیممون رو گرفتیم. "کتی این را گفت.  ".داشتیم جلسه یک اآلن همینما "

اول اینکه اوضاع سالمتت خوبه. دوم "کردن شیوۀ این اعالم دستور، من حس کردم نمی توان در برابر آن مقاومتی کرد. 

ونه تمامی کتی اینگ ".هستی  جوان خیلی وزهن تو صورتهر و سوم اینکه دررو در خانه ببینم.  اینکه منم مجبور نیستم تو

داری حماقت می ". دار و دسته شان متحد بود. بودند او حامی و موافق کامالهم  پسران ما . ولیزد اول را همانها  حرف

ر . تو می تونی یک تیم جدید در منچستداری ارائه برای زیادی ایهاین کار رو نکن. تو چیز"به من گفتند. رپس "کنی پدر،

 سال بیشتر کار کنم! ٢٢این درس عبرت عاقبت پنج دقیقه چرت زدن من بود! نتیجه ش این شد که من  "یونایتد بسازی.

ارتین م یکی از دالیلی که من تصمیم گرفته بودم از جایگاه اول تیم کناره گیری کنم، در واقع واکنشی به یک بیانیه از جانب

از مارتین سؤال شد که آیا پس از اینکه بود.  بارسلوناشهر در  ٢١١١( در سال رمانانلیگ )ادواردز بعد از فینال جام اروپایی 

خوب، ما نمی ": بود داده پاسخ او و داشت خواهد وجود تیم در من برای اهیشغل سرمربی گری دست کشیدم، جایگ من از

 مه این دو دوران را نمی شد با. من از این جواب مارتین خوشم نیامد ".بازبی تکرار بشهخوایم که شرایطی مشابه با مت 

 شدند یم شرایط پیچیدگی به منجر کهها  رسانه انبوه و قراردادها ا،ایجنت ه مثل ییرهاباید فاکتودر عصر من، . کرد مقایسه

نخواهد  مایلت سرمربیگریش، دوران پایان از پس یطیشرا چنین تجربۀ بار یک با معقولی انسان چهی .کردید می دخیل را هم

 خود درگیر هـدوبار را خودم مهـحتی کوچکترین شانسی در این که من بخوا. کند مشکالت این درگیر را خود دوباره داشت

 .نداشت وجود بکنم فوتبال ستد و داد یپیچیدگی های یا و بازی ها

 

 در جادویی شب آن از پس و میشههم از سرمربیگری کناره گیری کنم؟ چهـ دلیل دیگری بود کهـ من تصمیم گرفته بود

 جام در زیاد من ایهنا )فینال برابر مونیخ( این حس وجود داشت که من به قلۀ کاری خود رسیده ام. تا پیش از آن تیمبارسلو

مان بودم )کنایه از رسیدن به رنگین ک ایهانت این دنبال به میشهه من و رفتند نمی پیش قهـرمانان لیگ مانه یا اروپایی

 را سؤال این خودتان از کنید، می پیدا دست خود زندگی دفه...(. وقتی که شما به  ناپیداست مبدأ در که موعودی شتهب
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. وقتی که مارتین ادواردز بیانیه ش در مورد خیر یا کنید پیدا دست قله و فراز این به مهباز توانید می آیا که پرسید می

. و کرد خطور من نهاولین کلمه ای بود که به ذ "ملهیاوه و م"ز معضالت شبه دوران مت بازبی را بیان کرد ،جلوگیری ا

"شصت سالگی سنی خوب برای بازنشستگیه.": بود این یافت راه من نهدومین تفکری که به ذ  

اینکه  مت بازبی را شکل داده بود، فکرو تشبیه  مهناراحتی از مارتین که تو: لولیدند می کرم مثل من نهلذا سه فاکتور در ذ

 ٢١. من از سن که قابل نادیده گرفته شدن نبود، ٠۶ عدد عدد، آن و کنم، پیدا دست اروپا رمانیهشاید نتوانم دوباره به جام ق

 .سالگی سرمربی  بودم

سالگی، یک  ٠۵. در سن ه ایدفکر می کنید که گویا به اتاقی دیگر وارد شد. می تواند تأثیری ژرف داشته باشد ٠۶رسیدن به 

: سالگی شما با خود می گویید ٠۶ولی در . سالگی را حس نمی کنید ٠۵ ولی سن. نصف یک قرن. زمان کلیدی رخ داده است

شما متوجه می شوید که . این اتفاق برای شما می افتد "سالم شده! ٠۶. من سالگی رو حسش می کنم ٠۶یا مسیح، من "

لی وسال ندارم. اآلن من این حس را نسبت به سن و )در سن(. ه است، یک تفاوت از نظر عددی ایجاد شد نیهیک تغییر ذ

یک مانع برای اینکه من حس جوان . شد می محسوب کار ادامۀ برابر در من نهذ در نیهسالگی یک مانع ذ ٠۶آن زمان ،

. ودمخودم را تغییر داد، نسبت به سالمتی خ این تفکرات حس من نسبت به آمادگی جسمانی. بودن برای ادامۀ کار داشته باشم

 یم و ام کرده کامل را خودم ایهرؤیا سلسلۀ اکنون که کنم حس که بود داده را توان این من به اروپایی جام در رمانیهق

. خشیدباین امر، کاتالیستی بود که افکار من برای بازنشستگی را سرعت می . کنم گیری کناره اهرؤیا کامل تحقق حس با توانم

 خودم با نم کرد، توصیف باشگاه جدید سرمربی ایه شانه روی ندههولی وقتی مارتین من را در قالب یک شبح و سایۀ آزار د

 "!عجب حرف مضحکی" گفتم کنان غرولند

ین الی بودن عم مورد در باید نوزهدرجه از موضع بازنشستگی داشته باشم، ولی  ٢٨٠البته که برایم راحت بود که یک چرخش 

 .کردم می بحث اهاقدام با کتی و پسر

 ".من تصمیمم رو به باشگاه گفتمرو برگردم.  فکر نمی کنم که بتونم این مسیر"

شاید "فتم: من گ"بدن؟ رو تصمیم تغییر اجازۀ تهخوب، فکر نمی کنی اونا باید برات احترام قایل باشن و ب": کتی گفت
 ".تا اآلن اون پست رو به کسی داده باشن

کتی  "کارت؟ سر برگردی که بدن رو این فرصت تهفکر نمی کنی که باید ب –لی با کاری که تو به ثمر نشوندی و"
 .پافشاری و تأکید می کرد

. ندمن نیاز داشتم که الساعه اطاعت امر ک. بگوید مهاین چیزی بود که من الزم داشتم رولند در مورد تغییر تصمیم قلبی من 

رسید و باید قرارداد من تابستان به پایان می. لند گفتم این بود که من یک قرارداد جدید نیاز داشتماولین نکته ای که به رو

 گرفتم. خیلی فوری تصمیم را می
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. بود یدهخوا رپذی آسیب شما یهدر سرمربیگری گا. من مانع و بیماری فیزیکی مزمنی نداشتم که از ادامۀ کارم جلوگیری کند

از دوستم  Arena TVمن یک مستند سه گانه در . کرد یدهخوا تعجب کنند می ارزشیابی را شما که ای شیوه از مهخودتان 

یک جنبه . را به یاد می آورم که در مورد استاین، شنکلی و بازبی بود Hugh McIlvanneyمک ایلوانی ( یو یه)یوه

 ریقط به یک، ره و کردند می جلوه بزرگ بسیار ایشانهھباشگا برای مردان این که پرداخت می این به یوهاز مطالعات 

  :به من در مورد مالکین باشگاه و مدیران می گفت( استاین)من به یاد می آورم که جاک بزرگ شدند.  تحقیر و خرد خاصی،

 اهن آنما کارگرا .کنن می اداره رو باشگاه که ستنهاونا . ما مثل  اونا نیستیم. به یاد داشته باش الکس، ما مثل اونا نیستیم"

 .رعیت و ارباب بود، اهاین تمایز بین ما و آن. داشت حسی اینگونه میشههجاک بزرگ  ".ستیمه

 و مسخره بود. کاری که در سلتیک با جاک استاین کردند، صرف نظر از ناخوشایند بودن، کاری مضحک 

ل بی! کند اداره را اهش خواستند که استخرجام در سلتیک کسب کرده بود و از ۵١. بپردازد اهاز او خواستند که به ادارۀ استخر

تی آغاز ح. کرد رشد به شروع او در دلخوری و رنجش نتیجه در و نشد دعوت لیورپول مدیرۀ یئته به گاه یچهشنکلی نیز 

 Tranmere روورز ترنمیر ایهبازی تماشای یا آمد، می یونایتد منچستر ایهکرده بود به این کار که به تماشای بازی

Rovers. ، در زمین تمرینی قدیمی ما کلیفThe Cliffاورتون زمین در مینطوره بود، شده دهه، مشا. 

: یهه احساس رنجش می کنید، احساس بی پناک اییهزمان ستنده باشید، داشته خوبی رزومۀ و پیشینه چه که نیست مهم

الی رابطۀ ما ع. بود ترینهمن رفتار شد باگرچه در چند سال آخر من در کنار دیوید گیل، آن اساس و پایۀ شیوه ای که با 

به فکر  (با افکارتان و ترس خواصی) خودتان باید میشهه شما و ست،ه سرمربیگری در شکست از ترس میشههولی . بود

 بودم، کارم ردفت در من که بود اییهروز. نباشید اهتن افکارتان با ولی یدهبد را رچیزیه ستیده حاضر یهگا. خودتان باشید

 مکرد می آرزو یهگا. است شلوغ سرم کردند می فکر که چرا بزند را من اتاق در که آمد نمی کسی و ر،هظ از بعد کی در

ک فنجان چای با ی": دوست داشتم میک فیالن یا رنه مولنستین بیایند داخل اتاق و بگویند. در روی تق تق ضربۀ یک برای

رمربیگری در س. بشوم اهوارد فضای آن: که بتوانم با او صحبت کنمباید می رفتم و خودم دنبال کسی می گشتم  "چطوری؟

 و است لوعش مهم ایهولی بقیه فکر می کنند که شما سرتان با کار. تماس نیاز دارید. شما به باید با این انزوا روبرو شوید

 .شود نزدیکتان کسی که یدهخوا نمی

آکادمی جوانان، منشی . مردان شدند می روانه من دیدن برای ردمم از ثابتی موج که شد می رهبعد از ظ ٢تا اینکه نزدیک 

آمدنشان لذت بخش بود چرا که آمدنشان بدین معنی  میشههبازیکنان تیم اصلی، که ، و Ken Ramsdenکن رَمسِدِن 

 من به هک بازیکنانی به نسبت میشههمن . خانوادگیشان مشکالت با رابطه در یهبود که به شما اعتماد داشتند، حتی گا

 کردن بیان برای یا بود، می خستگی برای مرخصی روز یک شان خواسته اگر حتی داشتم، مثبت رویکردی کردند می اطمینان

 در قرارداد.یک مشکل 
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اگر یک بازیکن از من یک روز مرخصی می خواست، حتما باید دلیل خوبی برای این کار می داشت ،چرا که چه کسی می 

ون چ. کردم می اعتماد اهمن به آن. کردم می قبول میشهه من د؟هتمرین در یونایتد را از دست بد یک جلسه)عمدا(  دهخوا

چون مادربزرگ من فوت ": دادند می جواب اهو آن "ی؟هنه، و اصال چرا یک روز مرخصی می خوا" پرسیدید می اهاگر از آن

 .کنیم یداپ حلی راه تا کنم کمک که خواستم می میشههاگر مشکلی وجود داشت، من . آنگاه شما در دردسر می افتادید ".کرده

 Les کرشاو لس از عبارتند مه ایشهمثال. الکس فرگوسن بودنددرصد )مثل(  ٢٠٠من مردمی داشتم که به اندازۀ 

Kershaw،  جیم رایان Jim Ryan و دیو بوشل ،Dave Bushell .به من که بود افرادی ترینهاو یکی از ب 

از آنجایی که من فوتبال انگلیس را به خوبی نمی . من طبق توصیۀ بابی چارلتون وی را به خدمت گرفتم. گرفتم خدمت

فوتبال بابی کار کرده بود و برای کریستال پاالس . لس در مدرسۀ بودند اهق العاده گرانبفو بابی ایهنماییهشناختم، را

 که بود دهنظر بابی این بود که لس عاشق این خوا. بود کرده کار ونبلز تری و امهگرا جرج با مچنینه. استعدادیابی کرده بود

 حرف از دست اهگ یچه. بسیار مشتاق. او بانشاط بود. ذا من وی را با اشتیاق به خدمت گرفتم. لکند کار یونایتد منچستر برای

 استعدادیابی گزارشات و اراخب آخرین تا گرفت می تماس من با رهبعد از ظ ۶.٢٠ ساعت شب، یکشنبه رهاو . کشید نمی زدن

 "!تلفنی؟پای  نوزه": کتی پس از یک ساعت می آمد و می گفت. دهد اطالع من به را

ک او ی. مرد پرتالشی! چه کرد می بیشتر را زدنش حرف سرعت او کنید، قطع را لس حرف خواستید می که مهلحظه ای 

سال انگلیس را اداره می کرد و من  ۵٢ زیر ایهکه مدرسه  دیو بوشل یک مدیر بود. پروفسور شیمی در دانشگاه منچستر بود

میک فیالن یکی از بازیکنان من با ما بود.  ٢١١٢جیم رایان از سال ه خدمت گرفتم. وقتی که جو براون بازنشسته شد او را ب

عنوان مربی در سال  ترک کرد و دوباره به ۵٢١١بود که به دستیار ارزشمند من مبدل شد، به جز دوره ای که ما را در سال 

او پسر بازیکن و سرمربی سابق باشگاه، . پل مک گینس از زمانی که من به باشگاه آمدم با من بودبه ما ملحق شد. ١٠٠٠

 .من او را مربی آکادمی کردم. ویلف مک گینس بود و خودش نیز بازیکن بوده است

ه با بازیکنان بسیار صمیمی شد و جلسات تمرینی را خوب اجرا او از این منظر ک. لذا من این سمت دستیاری را به برایان دادم

 .آورد لیسانگ به را یهتماشا کند و خیلی از آن دانش و آگا را آ سری ایهاو به ایتالیا رفته بود تا تیم. می کرد خوب کار کرد

 ".که چه کار داری می کنی امیدوارم بدونی": ما را به مقصد بلکبرن ترک می کرد، من به او گفتم ٢١١٨وقتی که او سال 

تم از در مورد آرشی من نمی توانس "چیه؟نظر تو ": پرسند می سؤال بقیه میشههوقتی که یک مربی تیم را ترک می کند، 

 سرمربیگری برای که کردم نمی فکر نیز برایان برای مینطوره. کند مقابله رنجرز ادهپیشن)رقم(  با که مهمارتین ادواردز بخوا

تو باید  :چیزی که من به استیو گفتم این بود. مختص سرمربیگری، شکی در این مورد نیست: استیو مک کالرن. باشد خوب

 . میشهه. این اساس کار بود. رفت یهتضمین حاصل کنی که به باشگاه صحیح، و رییس و مدیر صحیح خوا

یۀ جذب توص. وشهیک مرد باریک بین و باه. . خارق العادواقعا عالی. کارلس کیروش، یکی دیگر از دستیاران من، عالی بود

ارائه کرد، در برحه ای که ما جستجو برای بازیکنان بیشتری از نیمکرۀ جنوبی  Andy Roxburghاو را اندی راکسبرگ 
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 یک به شدبا قادر که کسی مچنینه و داشتیم، نیاز شمالی اروپای ایهرا آغاز کرده بودیم و شاید به یک مربی ورای از ملیت

یقای او مربیگری افر. کارلس خارق العاده بود. اندی خیلی واضح و درست بود( توصیۀ. )حرف و کند صحبت دیگر زبان دو یا

گرفتم.  نظرش تماسبرای جویا شدن ( بازیکن سابق فرگوسن) فرچن کوئینتون با روز یک من لذا داشت، دههجنوبی را بر ع

 ".شون همه سطحی ره":دهکوئینتون پاسخ می د "کنی در چه سطوحی؟ فکر می". "خارق العاده ست"کوئینتون پاسخ داد 

 ".اومد دهاین به کار من خواخوب. ":من با خودم فکر کردم

لس کارودم منتظر او بودم. برای صحبت با ما آمد، من در حالی که لباس تمرینم را پوشیده ب ١٠٠١وقتی که کارلس در سال 

 مانهه آنقدر تحت تأثیر قرار گرفتم کاو بود. این ادب و معصومیت خصیصۀ . ه بودخیلی معصومانه و بی آالیش لباس پوشید

او را می توان نزدیک ترین فرد به وظایف سرمربیگری در منچستر یونایتد . دادم ادهتیاری را به وی پیشندس پست موقع

 اش وظیفه اصال که پذیرفت می را ییاهاو مسؤولیت خیلی از کار. قلمداد کرد در حالی که عنوان سرمربی را یدک نمی کشید

 .کند دخیل اهآن در را خود نبود

 : و وقتی که من در جنوب فرانسه در تعطیالت بودم کارلس با من تماس گرفت ١٠٠٢یک روز در سال 

با شما د فقط بای": کرد تکرار او بود؟ او دنبال یهدر مورد چه می توانست باشد؟ چه باشگا. "من الزمه که با تو صحبت کنم"

 ".صحبت کنم

 .پرواز کرد و من نیز با یک تاکسی به فرودگاه نیس رفتم و آنجا ما یک گوشۀ دنج پیدا کردیم Nice نیس رهلذا به ش

 ".شده داده مادرید رئال سرمربیگری ادهبه من پیشن"او گفت: 

 قعا داری یک باشگاه خوب رو ترک میدوم اینکه وا. اول اینکه نمی تونی زمینش بزنیز رو به تو بگم. الزمه که من دو چی"

 ".ولی می تونی برای کل طول عمرت در منچستر یونایتد باشی. شاید نتونی بیش از یک سال در رئال مادرید دوام بیاری. کنی

 "(.سرمربیگری مادرید)فقط حس می کنم که چالش و رقابت بزرگیه. می دونم":کارلس گفت
 – گفت یهاخو ،تو بشه برنده رو رمانانهگر بکنم، و سال بعد رئال مادرید لیگ قکارلس من نمیتونم منصرفت کنم، چون ا"

 "واره کابوس شغلی این گم، می تهولی فقط ب. اآلن من می تونستم اونجا باشم

م تا کرد به اسپانیا پرواز. من گفتم که نمی تواند این کار را بکند . من به اوسه ماه بعد، او می خواست که مادرید را ترک کند

نمی توانی از مادرید خارج شوی، تا آخر بمون، : تو پیام من این بود. خوردیم ارهن مهدر آپارتمانش با او مالقات کنم و ما با 

من . تگش دهدستیاری استخدام نکردم چون مطمئن بودم که کارلس بازخوا. آن سال من و سال بعد دوباره به من ملحق بشو

 دانستم یم که چرا بگیرد صورب انتصابی خواستم نمی ولی پذیرفتم، مکاریهد خوب را به جیم رایان و میک فیالن ،دو مر

ت، با یسن خوب مادرید در اوضاع بگوید تا بگیرد تماس من با کارلس اینکه قبل فتههمن حدود یک . برگردد شاید کارلس

ه داده بود و و من در شرف دادن این سمت ب مارتین مرا تحت تأثیر قرار. مارتین یول برای پست دستیاری مصاحبه کرده بودم
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ببین، من مجبورم یک مدتی این ": او بودم، که تماس از جانب کارلس صورت پذیرفت، و مرا مجبور کرد به مارتین بگویم

 دهم.  نمی توانستم دلیلش را برای مارتین شرح ".بذارم اهپست رو ر

اینکه ما روحیۀ  امکان نداشت از فکر. نگذاشت اولدترافورد به قدم دارد نشد تسلیم به رغبت یونایتد که تفکر این با تیمی یچه

دقیقۀ پایانی  ۵٢جلو می بود می دانست که در  ٢-١یا ٠-٢سرمربی رقیب، اگر . خود را از دست دادیم حریف آسوده خاطر شود

( حریف یک سره کردن کار)کردن گلو قصد پاره  . با رفتن بهداشت وجود میشههاین فاکتور ترس . زد یمهما به آب و آتش خوا

آیا شما می توانید در برابر این فشار : کردیم می مطرح نذهان ؤال را در او روانه کردن سیل نفرات به داخل محوطه، ما این س

 .دتندانس می را این اهو آن. تاب بیاورید؟ ما در اوج حمالت بی رحمانۀ خود شخصیت واقعی دفاع تیم مقابل را محک می زدیم

می داد، شما لذت یک پیروزی  ولی وقتی جواب. داد نمی جوابهمیشه  .شد می تبدیل شکاف به باریکی روزنۀ و هر رخنه 

به ندرت پیش می آمد که ما در حالی که دنبال گلزنی . داشت را ارزشش ریسک این همیشه.کردید می کسب را نگامرهدی

قب می ل یک توپ رو به عاختیم، بازی ای که لوک چادویک وقتی به دنبایک بار ما در لیورپول ب. بودیم، گل دریافت کنیم

 یم مستقر دفاع در را زیادی بازیکنان م هادر برابر ما تی. تمامی بازیکنان دیگر در محوطۀ حریف بودند. شد هم آمد اخراج

  .شد می سخت دیوار این شکستن برای ما کار که کردند

: گفتم فصل یانتها در که مانطوره ولی. اسپورز به نظر می آمد که گور ما کنده شده باشددر پایان نیمۀ اول در بازی برابر 

ر به ثمر رساندیم تا برندۀ بازی باشیم، دما پنج گل  ".است جامعه جمعیت داشتن نگاه آرام کار ترینبه در زمان وقوع بحران"

بر، فابین در اوکت. در آن برحه ما مشکالت دروازه بان داشتیم ین حال. با احالیکه ورون و دیوید بکام نیز در زمرۀ گلزنان بودند

در خانۀ لیورپول شکست خوردیم، بازی  ٢-٢در خانه برابر بولتون و  ٢ -١ چنینهم.بارتز دو گل بد و مضحک دریافت کرد

فرانسوی ، دروازه بان نوامبر ۵١. در خانۀ آرسنال در ای که فابین در آن برای مشت کردن یک توپ بیرون آمد ولی ناموفق بود

نست توپ توابرای یک توپ گیری از دروازه بیرون آمد و ن سپس و کرد، گلزنی ماو ه که داد پاس نریها ما مستقیم به تیری

 .٢ -٢: بود یهانر را جمع کند و باز این

. بازی ۴٢ما ظرف  در خانه به چلسی باختیم، پنجمین شکست لیگ ٠ -٢ ما که جایی نبود،بهتر  شروعش ١٠٠٢دسامبر سال 

بود تیم  اندی کول در ژانویه قرار)اوله گونار سولسشر زوجی خوب را با فان نیستلروی تشکیل داد . شد بهتر اوضاع از آن نقطه

رابر بلکبرن، فان ب ٢ -١در پیروزی . به صدر جدول رسیدیم ١٠٠١نو در ، و در اوایل سال (را به مقصد بلکبرن ترک کند

 امتیاز اختالف در صدر جدول لیگ برودیم  ۴ با ما ژانویه انتها در و کرد، گلزنی متوالی بار یندهمنیستلروی برای 

 .نکشیدم کنار من نهایتدر . من تغییر تصمیمم اعالم شد ١٠٠١سپس در فبریۀ 

را پیروز بازی  ۵٢بازی از ٢٢. ما کرد پیدا بهبود آوری حیرت طرز به ما فرم شد، سازی شفاف بازنشستگی مسئلۀهمینکه 

جا من آن قدر از رسیدن به آن. پیدا کنمدر گالسگو راه  ١٠٠١ سال در قهرمانانمن مایل بودم که به فینال لیگ . شدیم

لی ن حقیقت را انکار کنم ومن در آن زمان سعی کردم ای. بودیم رفتههتل هم  دنبال به شهراطمینان داشتم که حتی در این 

 .برایم عقده شد پارک پدنهم در تیم هدایت انگیزۀ
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 مترجم: علی شعبانی                                                                            چهارم                           فصل 

 

 

 شروعی تازه

 

، من سرشار از انرژی تازه بودم. گویی روز اول من در این شغل بود. تمامی تردیدهایی 2002با شروع فصل جدید در سال 

که به واسطه بازنشستگی معهود من ایجاد شده بود، از بین رفته بود و من آماده بودم تا پس از اولین فصل بدون جام از 

ترکیب تیم را کمی دگرگون کنم. مقاطعی که با خود تغییرات عمده می آورند همیشه مرا هیجان زده می  ،8991سال 

 .در دست دارمکنند. می دانستم که بنیان محکمی برای ساختن تیمی از برنده ها 

نج تا را به داشتیم، دوره ای که در آن از شش قهرمانی ممکن لیگ، پ 2008تا  8991ما دوره ای طالیی بین سال های 

در ابتدای آن دوره شش ساله، ما جوانان خود را  دست آوردیم و یکی از دو قهرمانی اروپای من در آن دوره به دست آمد.

نمی "که گفته بود: آستون ویال مقابل  3-8پس از باخت  هنسنآلن به تیم اصلی تزریق کرده بودیم. علی رغم جمله 

 هام، گری نویل و پل اسکولز مبدل به بازیکنان ثابت شده بودند.بک دیوید "توان با بچه ها چیزی برد.

 تیم را ترک کند. من فکر کردم که یاپ استامپس از کسب سه عنوان لیگ ما مرتکب اشتباه شدیم و اجازه دادیم که 

ت. اما سمیلیون پوند مبلغ مناسبی است و اعتقاد داشتم پس از عمل پاشنه پایش سطح بازی او کمی افت کرده ا 8.61

این اشتباهی از طرف من بود. بگذارید از این فرصت استفاده کنم و این شایعه که فروختن او مربوط به اتهامات او در 

اتوبیوگرافی اش در قبال من بود را رد کنم. اگرچه بالفاصله پس از شنیدن این مسئله با او تماس گرفتم اما فروختن او 

رده ک پی اس وی آیندهوون ،ابش ما را متهم به تماس با خود بدون اطالع باشگاهشربطی به این قضیه نداشت. او در کت

 بود.

رین اما این مسئله کوچکت "چه فکر می کردی که این حرف ها را زدی؟"من بالفاصله با او تماس گرفتم و از او پرسیدم: 

دارد که ارتباط  سعی رمنماینده تیم نقشی در تصمیم من نداشت. چندی از این گفتگو نگذشته بود که به من خبر رسید 

میلیون پوند برای او پیشنهاد داده بودند. من پاسخ دادم که تمایلی برای فروش ندارم. هفته پس از  82برقرار کند. آن ها 

میلیون پوند رسید.  8.61من قصدی برای فروش نداشتم تا اینکه پیشنهاد به  دریافت کردیم. التزیو آن، ما پیشنهادی از 

ش بودیم. بهرحال، زمان ثابت کرد که آن ا ساله بود و ما نگران روند بهبود او از مصدومیت آشیل 30ر آن زمان یاپ د

 تصمیم شروع فصلی مصیبت بار بود.

اینکه مجبور شدم این مسئله را در پمپ بنزین به اطالع یاپ برسانم پایانی تلخ را برای من رقم زد، زیرا می دانستم که 

ی ن یکخوبی است که بازی کردن برای باشگاه را دوست دارد و طرفداران نیز به او عشق می ورزند. ایرم و محتاو مرد 

از لحظاتی بود که کهولت سن و فراموشی کار دستم داد. من تالش کرده بودم که دو روز پیش از پایان مهلت نقل و 
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او شده بود و  دیگر دیری که با تلفن همراه او تماس گرفتم، انتقاالت در تمرین تیم این مسئله را به اطالع او برسانم. زمان

 پمپ بنزینی در بین راه بود، بنابراین مالقات ما آن جا صورت گرفت. در راه خانه اش بود.

را به صورت آزاد به خدمت بگیرم. من همیشه او را تحسین می کردم و به نظرم باید  لورن بالنمی دانستم که می توانم 

گرفتم. او بسیار با آرامش بازی می کرد و توانایی آغاز حمله از عقب را داشت. من  ها پیش تر به خدمت میاو را سال 

شود. فروختن یاپ قضاوتی اشتباه از سوی  وز براونو جان اوشی فکر می کردم که تجربه او می تواند باعث شکوفایی 

 سالگی، در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا. .3من بود. او در نهایت مقابل ما نیز بازی کرد، در سن 

 دریو فردینانمدافعین وسط همواره بخش بزرگی از برنامه ریزی های من در مربی گری را به خود اختصاص می دادند و 

نال آن به فی ، در زادگاهم می رسیدیم. رسیدنگالسگوبود، سالی که ما باید به فینال  2002ان خرید بزرگ من در تابست

م ا سال برای من بسیار خاص می بود، بازی در زادگاهم مقابل رئال مادرید، در جایی که من اولین فینال اروپایی زندگی

 کوبید.را در هم  آینتراخت فرانکفورت 3-7را تماشا کردم، در شبی که رئال 

بازی می کردم که به من این اجازه را می داد که از در  کویینز پارکمن آن روز در جایگاه دانش آموزان بودم، زیرا برای 

جلویی وارد شوم و به آن قسمت زمین بروم. من سه دقیقه پیش از پایان بازی ورزشگاه را ترک کردم تا بتوانم با اتوبوس 

ا در صبح بعد از آن باید به سرکار می رفتم. به این دلیل تمام شادی های پس از بازی را از دست به خانه بازگردم. زیر

دادم، که برای فوتبال آن سال ها عجیب و غیر عادی بود. رئال رژه ای بزرگ با کاپ ترتیب داد و رئالی ها با شادی می 

نامه ها عکس های آن شب را چاپ کردند با خود گفتم: رقصیدند. من تمام آن را از دست دادم. وقتی صبح بعد از آن، روز

 "لعنتی، من دیدن تمامش را از دست دادم."

پس از بازی های بزرگ، ما مایل ها از ورزشگاه نفر پر شده بود. برای اجتناب از شلوغی  821000آن شب با  همپدن پارک

گاه تس می شدیم. سه یا چهار مایل تا آن ایسبه سمت پایانه اتوبوس ها حرکت می کردیم و از آن جا سوار یک اتوبو

اه ر ورزشگاه به مایل ها می رسید. گیرمان می آید. صف اتوبوس جلو فاصله بود، اما حداقل خیالمان جمع بود که اتوبوس

فرستادن تیمی با پیراهن منچستر یونایتد  به کامیون ها پرداخت کنی و عقب آن ها سوار شوی. پنس .دیگر این بود که 

 پیروز شد. 8-2ر زمین مقدس همپدن پارک خاطره ای رویایی می بود که مقدر نشد. رئال آن فینال را د

 ل از آن دوگانهسال قبآرسنال به یونایتد به عنوان دستیار من بود.  کارلوس کیروشاتفاق بزرگ دیگر آن سال، پیوستن 

بنابراین مسایل زیادی ذهن مرا به خود بود لند اخراج شده و روی کین قبل از جام جهانی از اردوی تیم ملی ایر را برده بود

د، از زمین بازی اخراج ش ساندرلنددر بازی با  جیسون مک اتیرپس از اینکه روی به خاطر درگیری با  مشغول کرده بود.

ماه او را از  4را انجام دهد، عملی که  جراحیش من او را به خاطر مشکل مزمن مفصل ران از تیم مرخص کردم تا عمل

تا  نبولتومیادین دور نگه داشت. درست چندی بعد از آن ما دوره ای از نتایج بد را تجربه کردیم، از باختن در خانه به 

 بازی اول خود شدیم و در جدول نهم بودیم. در این زمان .برد از  2. ما تنها موفق به کسب لیدزباخت خارج از خانه در 
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من دست به قمار بزرگی زدم و چندی از بازیکنان را مرخص کردم تا عمل های جراحی بر روی شان انجام شود، به این 

 کمک کنند. ماامید که با انرژی ای تازه به تیم بازگردند و در نیمه دوم رقابت ها به 

این شغل این است که وقتی اوضاع درست ، خنجرها برای ضربه زدن به من از نیام درآمده بودند. طبیعت 2002در سپتامبر 

عالوه بر آن، من بده بستانی با مطبوعات نداشتم که حاال بتوانم بر پیش نمی رود افکار عمومی به تو حمله خواهند کرد.

و هیچ وقت برای شان  روی حمایت آن ها حساب باز کنم. من هیچ گاه ارتباط اجتماعی چندانی با خبرنگاران نداشتم

ود. ب میل آن ساندیآن هم گاه گداری. باب خبرنگار روزنامه  باب کسصی مهیا نکردم، شاید به استثنا خبری اختصا

بنابراین اهالی مطبوعات دلیل خاصی برای دوست داشتن یا حمایت از من در روزهای سخت نداشتند. دیگر مربیان در 

ه اط برای شان زمان بیشتری را می خرید، اما این مسئلبرقراری ارتباط دوجانبه با مطبوعات موفق تر بودند. شاید این ارتب

 تا ابد ادامه نمی داشت. همواره نتایج هستند که تعیین می کنند گیوتین بر سر چه کسی فرود خواهد آمد.

هنگامی که تحت فشار مطبوعات هستید ابتدای آن دوره بسیار مشکل است. هر وقت که دوره ای ضعیف می داشتیم 

وانید به می ت "زمانت به پایان رسیده است، فرگی؛ وقتش رسیده که بروی."نامه ها را تجسم می کردم: همیشه تیتر روز

در می آورد. تیترهای بی شماری  یشما را از پا آن بخندید اما هیچ وقت نباید دچار هیجان عصبی شوید، زیرا هیستری

ه به موفقیت هایی که در طول این سال ها داشتیم در مدح من در طی این سال ها چاپ شده است، زیرا مطبوعات با توج

نمی توانستند از چاپ آن ها اجتناب کنند. اما وقتی نابغه خوانده می شوید، باید تحمل این را هم داشته باشید که گاهی 

 احمق خطاب شوید.

وقت  ؟ من هیچچرا وقتی که نتایج بدی کسب کردی روزنامه بخوانی"جمله ای داشت که همیشه می گفت:  مت بازبی

و او در دوره ای زندگی می کرد که رسانه های عمومی این چنین گسترده نبودند. مت همیشه بر روی  "را نکردم. این کار

 امواج تحسین و تخریب سوار بود، بی آن که اهمیت چندانی به هیچ کدام دهد.

زمین تمرین را حریمی مقدس نگاه داریم.  این بود که ،اصلی که همیشه، چه در اوج و چه در حضیض به آن معتقد بودیم

در نهایت این تکرار و  تالش مان در آن جا، تمرکزمان بر روی کارها، و استاندارد انجام تمرینات مان هیچ گاه افت نکرد.

پیوستگی تالش ها اثرش را در روز بازی نشان می داد. با چنین رویه ای، وقتی یک بازیکن یونایتد چندین نتیجه بد را 

تجربه می کند، از آن متنفر می شود. حتی تحمل یک باخت دیگر برایش غیر قابل تحمل می شود. حتی بهترین بازیکنان 

هم مدت کوتاهی با شک و تردید درگیر بود. اما اگر  کانتونانیز گاهی اعتماد به نفس شان را از دست می دهند. حتی 

 ر روی دیگر بازیکنان گروه و تخصصدانند که می توانند ب فرهنگ حاکم بر زمین تمرین درست باشد، بازیکنان می

 اعضای کادر فنی حساب باز کنند.

 ود.ب دیوید بکهامتنها بازیکنی که من مربی اش بودم و به هیچ عنوان تحت تاثیر اشتباهاتش قرار نمی گرفت 

ذره ای کم کاری داشته یا بد عمل کرده است. او می توانست بدترین بازی ممکن را داشته باشد و همچنان باور نکند که 

او تو را پس می زد، می گفت که اشتباه می کنی. او به شکلی باورنکردنی زیر چتر حمایتی خود بود. نمی دانم این خصلت 
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 توسط اطرافیانش به او القا شده بود یا نه. اما او هیچ وقت اعتراف نمی کرد که بازی بدی داشته است و هیچ گاه قبول

 نمی کرد که اشتباهی در بازی مرتکب شده است.

باید این خصوصیت او را تحسین کنید. به نوعی این رفتار او ارزشمند بود. مهم نبود که چند اشتباه )از دید من، نه دید او( 

که از  انجام داده است، او همچنان توپ را در بازی طلب می کرد. از اعتماد به نفس او هیچ وقت کاسته نشد. در حالی

ترین  فشار افکار عمومی از قویدست دادن مقطعی اعتماد به نفس برای همه فوتبالیست ها و اکثر مربیان طبیعی است. 

 زره ها نیز عبور خواهد کرد.

برای سیتی، مسابقه  8-3: پیروزی برگذار شد مین رودحضیض ما در نوامبر سر رسید، در آخرین دربی ای که در ورزشگاه 

توپ را از او برباید و زمینه ساز گل دوم شود. شاون گوترتعلل کرد و همین مسئله باعث شد تا  گری نویلای که در آن 

بعد از آن بازی من روحیه بازیکنانم را زیر سوال بردم، گزینه ای که به ندرت از آن استفاده می کنم. رختکن تیم وقتی 

دوست قدیمی من و طرفدار سرسخت سیتی  ،کیت پینری بازید جای مزخرفی برای بودن است. قبل از بازی، دربی را م

ن که از م "حاال که این آخرین دربی در مین رود است، پس از بازی برای یک نوشیدنی به باال می آیی؟"به من گفت: 

 "اگر ببریم، می آیم."شهامت درخواست او لذت برده بودم، گفتم: 

واگذار کردیم، در حال سوار شدن به اتوبوس بودم که تلفن همراهم به صدا درآمد.  8-3ابراین پس از این که بازی را بن

یا یک همچین جمله ای.  "گم شو."پینر روی خط بود. او پرسید که کجا هستم و چرا باال نمی آیم. من جواب دادم: 

 "م ببینم.ا دیگر نمی خواهم تو را در زندگی"

 پس از آن برای صرف نوشیدنی به باال رفتم. "بازنده بد، خودتی؟"ر حالی که می خندید گفت: پینر د

آن روز تقاطعی بزرگ برای ما بود. من فکر کردم که هواداران آن روز "در پایان فصل گری نویل درباره آن روز گفت: 

 "علیه ما شعار خواهند داد.

از بازیکنان صادق باشد. آن ها احمق نیستند. تا جایی که از یک بازیکن  برخی مواقع یک مربی باید با هواداران، بیش

مشخص در انظار عمومی انتقاد نکنی، اخطار دادن به تیم ایرادی ندارد. ما همگی می توانیم در تقصیر شریک باشیم: 

 جمعی باشد.بیان شود، می تواند نشانگر قبول کردن مسئولیت  مربی، کادر او و بازیکنان. انتقاد اگر درست

تحت فشار نتایج ضعیف، ما روش بازی خود را عوض کردیم. به جای توجه به درصد مالکیت توپ، ما توپ را بیشتر و 

سریع تر به جلو حرکت می دادیم. با حضور روی کین، نگه داشتن توپ ساده بود. من از لحظه ای که او قدم به باشگاه 

من این جمله را به کادرم و بازیکنان گفتم. گردش توپ آیینی قدیمی  "هد.او هیچ وقت توپ را لو نمی د"گذاشت گفتم: 

تنها تلف کردن زمان است. ما در حال از دست دادن وجه نفوذی خود بودیم. با  ،در یونایتد است. اما مالکیت بدون نفوذ

 ما تنها نیاز داشتیم که او را تغذیه کنیم. ،در خط حملهفن نیستلروی بازیکنی همانند 

یل در خط میانی تشککین و ورون، اسکولز در پست مهاجم دوم استفاده کردیم، اما عموما ترکیب ما از  دیگو فورالنا از م

. در چپ گیگزبکهام در راست و  می شد. ورون نقشی آزاد داشت و اسوکولزی نیز زیاد به داخل محوطه یورش می آورد.
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ما استعدادهای معرکه ای داشتیم. اسلحه های گل زنی ما عالی بودند. فن نیستلروی در جلوی دروازه بی رحم بود. بکهام 

 گل به ارمغان می آورد، اسکولز حتی بیشتر از او. 80هم فصلی 

ت. او و یک مربی اس نیز در پست هافبک میانی درخشان ظاهر شده بود. فیل همانند یک رویا برای فیل نویلهمچنین 

هم پیمانانی وفادار و کامل برای من بودند. تنها چیزی که آن ها می خواستند بازی کردن برای منچستر یونایتد  نیکی بات

بود. آن ها هیچ وقت نمی خواستند که باشگاه را ترک کنند. زمان مناسب برای اجازه دادن به این نوع بازیکنان برای 

 که می بینید شما بیش از کمک کردن باعث عذاب و آسیب زدن به آن ها هستید. ترک باشگاه موقعی است 

این گونه بازیکنان بین وفاداری مطلق شان و نوعی ناراحتی که از بازی نکردن به اندازه کافی در تیم اصلی پیدا می کنند 

ی کرد. ات داشتیم نقش مهمی بازگیر می افتند. این موقعیت برای هر کسی سخت است. فیل در زمانی که ما نیاز به ثب

تپه  فیل، از تو می خواهم که تا باالی آن"او فردی منظم بود. او یکی از بازیکنانی بود که می توانستی بهشان بگویی: 

قط اره باشه رییس، ف"و تنها جوابی که از ایشان می شنیدی این بود:  "بدوی سپس برگردی و این درخت را قطع کنی.

 "کجاست؟

من چند تایی از این نوع بازیکنان داشته ام. فیل همه کار برای تیم انجام می داد. او تنها به تیم فکر می کرد. اکثر اوقات، 

اگر او قرار بود که نقشی محدود داشته باشد تا تیم موفق عمل کند، او راهی پیدا می کرد که خود را خوشحال کند. در 

تا با من حرف بزند که ببیند نظرم درباره نقش روز به روز در حال کمرنگ شدن فیل نهایت اما، روزی گری نزد من آمد 

 چیست.

 "، او واقعا انسان خوبی است.من نمی دانم که چه کنم"من به گری گفتم: 

همان طور که می بینید، فیل به اندازه گری رک  "مشکل همین است. او نمی خواهد که نزد تو بیاید."گری جواب داد: 

 ن گرا نبود.و برو

آمد. ابتدا من متوجه جولی در اتوموبیل جولی من فیل را برای صحبت به خانه ام دعوت کردم. او به همراه همسرش 

را صدا زدم تا او را به داخل مشایعت کند. اما وقتی کتی بیرون رفت، جولی  کتینشدم. پس از اینکه او را دیدم همسرم 

ما نمی خواهیم منچستر یونایتد را ترک کنیم. ما بودن در "ریه می کرد گفت: شروع به گریه کرد. او همان طور که گ

کتی برایش یک فنجان چای آورد ولی او نمی خواست که به داخل خانه بیاید. فکر می کنم که  "باشگاه را دوست داریم.

 او نگران بود مبادا بغضش دوباره بشکند و همسرش را سرافکنده کند.

ود که با نحوه ای که من از او استفاده می کردم، به او بیشتر ضرر می رساندم تا سود. او پذیرفت. حرف من به فیل این ب

او به من گفت که نیاز دارد تا به تیم دیگری رود. من به او اجازه دادم که هر طور که می خواهد این مسئله را با همسرش 

 در میان بگذارد.

تو که قرار نیست به او بگویی که برود، مگر نه؟ تو نمی توانی اجازه "ن گفت: وقتی آن ها خانه را ترک کردند، کتی به م
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 "دهی افرادی مانند آن ها این جا را ترک کنند.

 "کتی، این به خاطر خودش است. نمی فهمی؟ این مسئله مرا بیش تر از او عذاب می دهد." -

پست  1ند. او دوبرابر آن می ارزید، زیرا او می توانست در میلیون پو .36به او اجازه دادم تا با مبلغ کمی جدا شود، تنها 

برای تان بازی کند، در هر کدام از دفاع های کناری و تمام پست های هافبک. حتی فکر کنم او در دفاع وسط هم برای 

 مصدوم شدند. جوزف یوبوو  فیل جاگیلکااورتون به میدان رفت، وقتی که 

تیم نیز به همان اندازه دردناک بود، هرچند نیکی هیچ مشکلی برای دفاع از خودش  برای ترک نیکی باتاجازه دادن به 

 و انسانی عالی بود. او حتی برای سایه تان هم می جنگید. گورتوننیکی پسرکی پررو و شیطان بود. اهل محله  نداشت.

ق آن بودم. و من به او می این نیکی بود. من عاش "چرا من بازی نمی کنم؟"نیکی داخل دفترم می آمد و می گفت: 

از خانه،  گاهی اوقات، خارج "نیکی، تو بازی نمی کنی چون من فکر می کنم اسکولز و کین بهتر از تو هستند."گفتم: 

ن به م یوونتوسمن او را به جای اسکولز در ترکیب قرار می دادم. برای مثال در بازی نیمه نهایی لیگ قهرمانان مقابل 

استفاده کردم. اسکولز و کین هر دو دو اخطاره بودند و نمی توانستم ریسک از دست دادن هر دوی جای اسکولز از بات 

آن ها در فینال را تحمل کنم، هرچند در نهایت هر دوی آنان فینال را به دلیل محرومیت از دست دادند. من اسکولز را 

ابی بکارت گرفت. در نهایت من نیکی را به  به جای بات به میدان آوردم، نیکی مصدوم شده بود و پل هم در نهایت

 میلیون پوند. چه خرید خوبی برای آن ها بود. 2فروختم.  نیوکاسلدر  رابسون

مقابل نیوکاسل  3-1کم کم از آسمان تیم ما رخت بر بست. ما موفق شدیم  2002ابرهای نگون بختی در انتهای نوامبر 

ی پنالتی ای در باز –بازی طول کشیده بود تا اولین گل اش را برای ما به ثمر برساند  27که  دیگو فورالن پیروز شویم.

را قطع کرد و دروازه  جیمی کرگربود. او ضربه سر رو به عقب  لیورپولمقابل  8-2عامل مهمی در برد  – مکابی حیفابا 

و باز هم فورالن گل سرنوشت ساز را زد. آن بردیم  8-2را  چلسیو  0-2را باز کرد. ما سپس آرسنال را  یرزی دودک

 زمستان، ما در تمرینات مان به سختی بر روی شکل دفاعی تیم کار کردیم.

در خانه مغلوب آرسنال شدیم. این همان بازی ای بود که رایان گیگز توپ  2-0، در دور پنجم جام حذفی 2003در فوریه 

جام  خب گیگزی. تو بهترین گل تاریخ"فرستاد. به او در این باره گفتم:  را از جلوی دروازه خالی با پای راستش به آسمان

 "حذفی را زدی و حاال فکر کنم از دست دادن بهترین موقعیت تاریخ این جام برای گل زدن را هم به آن اضافه کردی.

 او به اندازه ابدیت وقت داشت. او حتی می توانست با توپ به داخل دروازه رود.

 8992را به شدت خشمگین کرده بود، اثری عمیق بر روی رابطه من با یکی دیگر از اعضای کالس آن بازی که م

گذاشت. با وجود در کار بودن چسب زخم، زخم آن بهبود نیافت. کفشی که من در حالت عصبانیت پرتاب کردم مستقیم 

 به سمت دیوید بکهام رفت و ابروی او را شکافت.

ای دوره در انته به لیورپول، ما به دیگر رقیب بزرگ مان در آن دوره برخوردیم. لینگ کاپکارپس از واگذار کردن فینال 

، آن ها خطری قابل توجه بودند، اگرچه 2003مربی گری من، لیدز یونایتد دیگر در لیست رقبا جایی نداشت اما در بهار 
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ز صحبت کنم. رقابتی که به شکل آزاردهنده ای بردیم. من باید چند کلمه ای درباره رقابت ما با لید 8-2آن بازی را ما 

 بسیار شدید بود.

رسی موقتی من به عنوان مربی منچستر یونایتد انتخاب شدم، درباره دربی با سیتی و بازی های حساس مقابل حریفان 

ته یک دسای در رقابت ه ، لیورپول و اورتون خبر داشتم. اما از خصومت موجود بین یونایتد و لیدز مطلع نبودم.سایدی

 و لیدز رفته بودیم. دیداری که لیدز در آن بازنده شد. کریستال پاالسو من به تماشای دیدار  آرچی ناکسسابق، 

دقیقه  20به پایان رسید. اما نیمه دوم سراسر با برتری و موقعیت های لیدز همراه بود.  0-0بازی در نیمه اول با نتیجه 

لیدز گرفته نشد و هواداران با فریادهایشان ورزشگاه را به لرزه درآورده بودند. یک هوادار  مانده به پایان بازی، پنالتی واضح

 "تو، آره با توام حروم زاده منچستری."لیدزی شروع به فریاد زدن بر سر من کرد: 

دی متص آرچی جواب داد که از مسئله اطالعی ندارد. بنابراین "آرچی، این خشم به خاطر چیست؟"من به آرچی گفتم: 

حفاظت نزدیک تر را صدا زدم. جایگاه مدیران در ورزشگاه لیدز کوچک است و هواداران از همه سو شما را احاطه کرده 

اند. پاالس ضدحمله ای ترتیب داد و گلی به ثمر رساند. در این هنگام دیگر تماشاگران واقعا به خروش آمده بودند. آرچی 

اما من اصرار کردم که بمانیم. پاالس گل دیگری به ثمر رساند. پس از آن گل،  از من خواست که ورزشگاه را ترک کنیم

دوست جدید ما با ظرفی که در دست داشت مرا مورد اصابت قرار داد. میزان نفرت و آزار خارق العاده بود. به آرچی گفتم: 

 "بیا از این جا بزنیم بیرون."

 

من در مورد لیدز به تو "، در این مورد پرسیدم. او گفت: نورمن دیویس روز بعد، من از مسئول تدارکات مان در آن زمان،

 "گفته بودم. تنها نفرت خالص بین ما حکم فرماست.

 "از کجا نشات می گیرد؟" -

 "دهه شصت"+ 

از طرف مسئولین، "داشت که عادت داشت داخل اتوبوس بیاید و مانند جارچی ها اعالم کند:  جکلیدز دربانی به نام 

پیش  این بار خوب"و من زیر لب می گفتم:  "را گرامی می دارم. االند رودبازیکنان و هواداران لیدز یونایتد، مقدم تان به 

 "خواهد رفت.

ن می گذاشتند و در عین حال حجم نفرت ساطع شده از جمعیت برخی از هواداران کودکان شان را بر روی شانه های شا

در لیدز، آن ها در نیمه دوم حسابی ما را تحت فشار قرار داده  8998شگفت انگیز بود. در نیمه نهایی لیگ کاپ در سال 

در آفساید به نظر می  متر 9با فرار خود نتیجه را به سود ما رقم زد. او  لی شارپدقیقه مانده به پایان،  2بودند. اما تنها 

در نزدیکی تونل ورزشگاه بود. بسیاری از مردم فکر می کنند که اریک شباهت  اریک هریسونمن در زمین بودم،  رسید.

زیادی به من دارد. یک هوادار لیدزی قطعا چنین نظری داشت. زیرا او را به باد کتک گرفت. او فکر می کرد که در حال 
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الند ابه شدت تهییج شدن. غریوشان به آسمان بلند شده بود. اما چیزی راجع به جو خشن  کتک زدن من است. هواداران

 وجود دارد که من آن را می پسندم. رود

، که لیدز به گفته مالکش در دوران رویایی خود بود، من حس کردم که بنای باشگاه بر روی زمین پیتر ریدزدیلدر دوران 

ه آن ها چه دست مزدهایی به بازیکنان پرداخت می کنند، زنگ های خطر برای محکمی بنا نشده است. وقتی شنیدم ک

 31000، در حدود دوقتی به آن ها لی شارپ را فروختیم، فکر کنم آن ها دستمزدش را دو برابر کردن آمد. من به صدا در

 پوند.

، آن ها با یکی از معمولی ترین تیم 8992در سال  آلن اسمیت، هری کیول، دیوید بتی.اما آن ها تیم خوبی ساخته بودند. 

 ینسونهوارد ویلکهای تاریخ قهرمان لیگ شدند، اما تیم بسیار مصمم و با اراده ای داشتند. و به شکل ماهرانه ای توسط 

و خبرهایی که به گوش می رسید حاکی  ست جانسن،به آن ها پیوست،  دربیهدایت می شدند. یک دهه بعد، جوانی از 

پوندی برای دستمزد ارائه داده بودند. پیشنهاد لیدز اما حدود  21000او و مدیر برنامه هایش پیشنهادی  از این بود که

 پوند قابل افزایش بود. 41000-40پوند بود، که تا  31000

من یک تاجر منچستری را به  ی شما را در دام می اندازد.زباشگاه ها از اشتباهات شان درس نمی گیرند. احساسات با

 "؟هستم، نظرت چیست بیرمنگام سیتیمن در فکر خریدن باشگاه "خاطر می آورم که روزی نزد من آمد و از من پرسید: 

 88نه، نه. آن ها فقط "او پاسخ داد:  "اگر صد میلیون پوند برای ریسک کردن داری، برو جلو و بخرش."من گفتم: 

 "میلیون پوند بدهی دارند.

اما تو استادیوم شان را دیده ای؟ تو به یک استادیوم جدید احتیاج داری، با شصت میلیون و به چهل میلیون احتیاج  "-

 "داری که آن ها را به لیگ برتر بیاوری.

افراد سعی می کنند که اصول معمول تجارت را بر فوتبال اعمال کنند. اما فوتبال چوب یا آهن نیست که به آن شکل 

 جموعه ای از عوامل انسانی است. تفاوت در این جاست.دهید، م

به دلیل  سامی هیپیامقابل لیورپول، در بازی ای که  0-4ما پیش از پایان فصل، بازی های مهمی را در پیش داشتیم. برد 

اخراج شد، قبل از بازی مهم ما در برابر رئال مادرید بود. در اولین بازی مقابل  1متوقف کردن فن نیستلروی در دقیقه 

در  ، دوبار، برای رئال گلزنی کردند. در بازی برگشت ورائولو  لوییز فیگورئال، نیستلروی تنها گلزن ما بود. اما آن سمت 

حماسی ای بود. آن طور که تعریف می شود، پس از دیدن کت گذاشتم. بازی برگشت بازی خانه، من بکهام را روی نیم

 رونالدوبرنده شدیم.  3-4تشویق شد تا سهم خود از فوتبال را داشته باشد. آن بازی را ما  رومن آبراموویچاین بازی بود که 

 برزیلی در آن بازی هت تریک کرد.

امتیاز با  1توانستیم  2003در می  چارلتونمقابل  8-4دول عقب بودیم، اما با برد اگرچه ما در مقطعی نه امتیاز از صدرج

آرسنال در صدر فاصله ایجاد کنیم. فن نیستلروی با هت تریکش در آن بازی مجموع گل هایش در آن فصل را به عدد 
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ما گل سیدن به ما داشته باشد، اتا بتواند شانسی برای ر داشتهایبری رساند. آرسنال احتیاج به برد مقابل لیدز در  43

ما مقابل اورتون، دیوید  8-2به ما کمک کرد تا خیالمان ازاین بابت هم راحت شود. در برد  مارک ویدوکادقایق پایانی 

فصل قهرمان  88بکهام در آخرین بازی اش برای باشگاه، از ضربه آزاد دروازه اورتون را گشود. ما برای هشتمین بار در 

 "ما جام خود را پس گرفتیم."بازیکنان می خندیدند و می رقصیدند و فریاد می زدند:  شده بودیم.

 

 ما لیگ را پس گرفتیم اما با بکهام وداع کردیم.
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 مترجم: امیررضا عباسی                                       فصل پنجم                                                         

 

 ریو

 

ماهه ریو فردیناند اتفاقی بود که هسته مرکزی منچستریونایتد را لرزاند. و خشمی را برای من به همراه داشت  8محرومیت 

 که تا کنون فروکش نکرده است. من با قوانین دوپینگ مشکلی ندارم اما اعتراض من روند تست گیری از ریو است. 

بازیکن ما برای دادن تست به صورت  4بریتانیا وارد کرینگتون شد و  مامورد تست گیری وزارت ورزش 3002سپتامبر  32در 

اتفاقی فراخواند. ما تمرین معمولی خود را آغاز کردیم غافل از این که آن روز یک روز شوم باری ریو، خانواده ریو و در نهایت 

 باشگاه منچستریونایتد است.

ینگتون را ترک کرد و روز بعد مجددا برای تست گیری به کرینگتون مامور تست گیری در آن روز بدون انجام هیچ آزمایشی کر

 آمد و این در حالی بود که او قوانین را به راحتی نقض کرده بود.

از انجام هر بازی فوتبال محروم شد. هم چنین  3004سپتامبر  3ژانویه تا  30نتیجه آزمایش ریو مثبت اعالم شد و از از تاریخ 

را از دست  3004پوند را به عنوان جریمه پرداخت می کرد و از همه مهم تر او جام ملت های اروپا  00000او می بایست مبلغ 

 داد. 

به نظر من در روز تست گیری مامور تست گیری کار خود را به درستی انجام نداد. او به دنبال ریو نرفت؛ اما به نظر من او 

 می کرد.باید در زمین می ماند و ریو را تا رختکن همراهی 

از دیگر اصول تست گیری تغییر محل تست گیری است. اتفاقی که برای ریو رخ نداد. ما می دانستیم ماموران تست گیری در 

کرینگتون هستند. زیرا مایک استون پزشک تیم این موضوع را به ما اطالع داده بود. زمانی که این پیام به بازیکنان رسید 

چای بودند. در این بین پیام به ریو نیز رسیده بود و در این شکی نیست. اما کافیست شما مایک و ماموران در حال نوشیدن 

به وضعیت ریو توجه کنید. بودن افرادی که شما آن ها را ندیده اید برای شما شگفت انگیز است و شما را دچار استرس می 

 کند.

او هیچ جلسه تمرینی را از دست نمی داد. بازیکنان  ریو دوپینگ نکرده وبود. این موضوع را می شد از چشم هایش فهمید.

دوپینگی معموال از حضور در تمرینات امتناع می کنند. من هم چنان به نحوه تست گیری ریو اعتراض دارم و اعتقاد دارم ریو 

 هیچ ماده ممنوعه ای را استفاده نکرده بود.
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دوپینگ می کنند سخت است. ماریک واتکینس که در آن زمان بازیکنان من مانند فرزندان من هستند و قبول این که آن ها 

 وکیل ما بود اعتقاد داشت هیچ خطری ریو را تهدید نمی کند و ما به راحتی می توانیم ریو را از این بحران نجات دهیم.

 وانست درگری تاو پیش از این توانسته بود از محرومیت اریک کانتونا به علت ضربه کونگ فویی اش بکاهد. یا در مورد دی

 در استمفورد بریج او را پیروز کند. گیری اورا در

دیوید گیل و ماریک با من تماس گرفتند و اعالم کردند  3002ساعت قبل از بازی ما در مقابل بولتون در دسامبر  88اما دقیقا 

این موضوع شوک بزرگی برای ریو قربانی یک توطئه شده است و افرادی ناشناس بر علیه او شهادت های دروغی داده اند. 

من بود. پس از آن من فورا با مادر ریو تماس گرفتم. او زنی پیر و بیچاره بود؛ در آن زمان وی پشت تلفن اشک می ریخت و 

 نگران وضعیت فرزندش بود اما من به او اطمینان دادم ریو برای ما بازیکن بزرگی است و ما به بی گناه بودن او اعتقاد داریم.

انسی برای پیروزی نداشتیم اعتراض به رای کمیته انضباطی و مامور تست گیری نیز فقط شرایط را سخت تر می کرد. ما ش

 ما به راست گویی بازیکنانمان ایمان آوردیم و متوجه این امر فقط برای زمین زدن ما انجام شده است.

ژانویه در شکست یک بر  81ماه در  80و بعد از بیش از  ما در برابر تاتنهام به میدان رفت 8بر  3ریو آخرین بار در شکست 

مصدوم شد و وس براون جای او را گرفت  00صفر ما در مقابل ولور همپتون به میدان رفت. اما در آن آن  بازی ریو در دقیقه 

 و تک گل ولور را شاکنی میلر به ثمر رساند.

ی ما به پیش از خریدن وی بازمی گشت. من با مل ماشین دوستی  من در آن چند ماه نبود او را احساس کردم. چرا که رابطه

 "همین حاال برو و او را بخر! "من را به برنموث برد و با اشاره به ریو به من گفت: 8991دیرینه ای داشتم و دارم؛ او در سال 

 نام او چیست؟ 

 ــ ریو فردینـــــــاند

ن است. مل اصرار می کرد. او دوست صمیمی هری ردنپ نیز بود. هری من می دانستم که وی عضو تیم ملی جوانان انگلستا

در آن زمان سرمربی وستهم بود، جایی که ریو در آن شکوفا شد. من به نظرات مل اعتقادی نداشتم بنابراین به مارتین اد وارد 

ه و قدرتمند، مصمم،فوق العاد "ت:گفتم تا بازی های او را زیر نظر بگیرد. مارتین پس از بررسی های زیادی در مورد ریو نوش

  "بی نظیر.

پس از آن بود که ما پیشنهادی را به وستهم ارائه کردیم اما آن ها در ازای ریو یک میلیون پوند  دیوید بکهام را می خواستند. 

م د داشتیم هدر آن زمان ما یاپ استام و رونی جانسن را در قلب خط دفاع خو اما پاسخ ما واضح بود، دیوید فروشی نیست!

میلیون پوند به  88چنین جوان با انگیزه ای به نام وس بروان را در مرکز خط دفاع خود داشتیم. در همان زمان ریو با قیمت 

 رقیب یورکشایری ما پیوست. و در اولین بازی خود برای لیدز یونایتد فوق العاده ظاهر شد.
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حاال باعث خنده من می شود. خوشبختانه ما او را در آن زمان من در آن زمان از نخریدن وی پشیمان بودم. چیزی که 

نخریدیم و شاهد رشد و او در لیدز یونایتد بودیم. در اصل مدافعان مرکزی جزو ارکان اصلی ترکیب من هستند و من برای 

 ه به راحتی درانتخاب آن حساسیت زیادی را به خرج می دهم و مهم ترین عامل در داشتن پایداری و چابکی است. چیزی ک

 اسیتو براک و گری پالیستر مشهود بود.

 کوین موران بازیکن "زمانی را به یاد می آورم که به نروژ رفته بودم و در آن جا با رون تیس مالقات کردم او به من گفت:

 "اسبق شما را در بلکبرن دیدم.

در میدان بود اما فوق العاده بود و قدرت سرزنی دقیقه  80او تنها  "خب، او چگونه بود؟ رون در پاسخ گفت: "من پرسیدم:

 "این چیز عجیبی نیست. "و من در نهایت گفتم: "باالیی داشت.

اما در ما پس از مدتی یک دفاع وسط مطمئن نداشتیم و این بزرگ ترین دغدغه من بود. من می دانستم که بروک و پالیستر 

ین دارند. یا در صورت مصدومیت و محرومیت آن ها را از دست خواهیم برای همیشه برای ما بازی نمی کنند و نیاز به جانش

 داد. هرچند تالش آن ها بیش از حد تصور بود.

دقیقا یک هفته قبل از بازی با لیورپول بروک از ناحیه همسترینگ آسیب دید. من بالفاصله او را از ترکیب کنار گذاشتم اما  

 ر شروع به دویدن کرد و من را متقاعد کرد تا به او بازی بدهم.او اعتراض کرد و با پای مصدوم دیوانه وا

 او در بازی نیز فوق العاده بود و علیرغم درد داشتن به خوبی ایان راش و جان آلدریج را مهار کرد.

ره بدل شد . یدر حقیقت او و پالیستر فوق العاده بودند. در گام بعد استام به ما اضافه شد و به یکی از بهترین مدافعان لیگ جز

 فردیناند به یکی از بهترین ها در منچستر یونایتد تبدیل شدند. –هم چنین بعد ها زوج ویدیچ 

در حال خریدن فردیناند بودیم. انتقاد های زیادی به ما می شد اما به نظر من هزینه کردن برای  3003زمانی که در سال 

شما بازی می کند کار درستی است. برای مثال ما روی کین را با مبلغ سال  به صورت مفید برای  83تا  80بازیکنی که بین 

سال از او بهره  88میلیون پوند به اولدترافورد آوردیم این رقم در آن زمان یک رکورد به حساب می آمد اما ما توانستیم  10/2

 ببریم و او را به یک اسطوره تبدیل کنیم.

  "تو برای کمک به ما به اینجا آمده ای. "فتم:زمانی که ریو به یونایتد آمد من به او گ

تو باید این کار را انجام دهی چرا که تو برای کمک به ما ساخته شده  "و من در پاسخ گفتم: "من مطمئن نیستم. "او گفت:

 "ای !

یفه شناسی می کرد وظریو ابتدا کمی نامتعارف بود. او عاشق مد و اتومبیل بود. اما چیزی که او را به یک بازیکن کامل تبدیل 

 وی بود.
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زمانی که شما یک بازیکن جوان را در اختیار دارید باید او را راهنمایی کنید البته توجه کردن به راهنمایی های مربی وظیفه 

 بازیکن است و در صورت انجام این عمل آن فرد به یک بازیکن کالس باال تبدیل می شود.

یونایتد بود. گری نویل مصدوم شده بود و اورا و ویدیچ تازه وارد بودند و به  سال درخشش ریو در 3003به نظر من سال 

هماهنگی های الزم نرسیده بودند. در آن زمان ادوین فن در سار و ریو در بازی حساس ما در برابر بلکبرن راورز درخشیدند و 

 با مهار رابی ساواج از دروازه ما محافظت کردند.

داشت. هرچند پالی سریع تر بود اما از توانایی هایش استفاده نمی کرد. او تنبل بود و خوش  ریو خصوصیات کامل پالی را

دقیقه ابتدایی تمرینات مانند مرده ها  80گذران؛ او بدترین بازیکن من در تمرینات و بهترین بازیکن من در زمین بود. پالی در 

 و پالی پسر دوست داشتنی من بود. تمرفتار می کرد اما با همه این تفاسیر من به او اعتماد داش

یک شب من و برایان کید به صورت سرزده وارد خانه او شدیم. در یخچال او قوطی های کوال وجود داشت وکابینت های 

 خانه او مملو از بسته های شکالت و چیپس و... بود.

ورد رییس من بارها به او در م "ه من گفت:او در پاسخ ب "این خوراکی ها دیگر چیست؟ "من به ماری )همسر پالیستر( گفتم:

خوردن این تنقالت به وی هشدار داده ام، اما پالی به حرف های من گوش نمی دهد. او هرهفته به فروشگاه می رود و این 

 "تنقالت را می خرد.

بازیکن  است.( اما واقعا یکگری نیز ادوینس نبود.) مترجم: ادوینس نماد یک موجود بدون اشتباه وفوق العاده در یونان باستان 

خوب و عالی بود همراه با یک استعداد ذاتی. یک پسر دوست داشتنی مانند ریو. او در هر زمان که می خواست توپ را به 

سرعت جا به جا می کرد و پاس می داد. در آخرین فصل حضورش در دنیای فوتبال خراشی برای وی به یادگار ماند تا همیشه 

 و فوتبال فوق العاده اش باشد.به یاد یونایتد 

من به دنبال یک دفاع وسط بودم که بتواند توپ را به زیبایی مانند فرانس بکن باوئر ارسال کند، قابلیت خواندن بازی را داشته 

 باشد و انعطاف پذیر باشد. ریو همه ی این ویژگی های را داشت او تنها یک مدافع معمولی نبود و همین امر باعث شد که وی

 مشتریانی مانند بارسلونا و دیگر تیم ها پیدا کند.

می دانی در فوتبال چه اتفاقی رخ می دهد؟ زمانی که تو در  "نکته مثبت زندگی ریو خوشحال بودن او است. من به او گفتم:

ی کنی نمی نفر بازی م 10000یک باشگاه کوچک اشتباهی را انجام می دهی دیده نمی شوی اما زمانی که در مقابل دیدگان 

 "توانی با آن ها شوخی کنی و آن ها را سخره بگیری.

در اصل یونایتد باشگاه من نیست. یونایتد باشگاه هوادران است و عامل نگرانی و ناراحتی هواداران باید رفع شود. ما باید به 

 هوادران پاسخگو باشیم و آن ها را راضی نگه داریم. 
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مجذوب تلویزیون و مصاحبه و حضور در دنیای ستارگان شده بود. اما پس از دیدار او با  ریو نیز مانند بقیه ستارگان فوتبال

ریو این کارهای مسخره را تمام کن. چه دلیلی دارد که تو به دیدار یک خواننده رپ آمریکایی  ")پی. ددی( من به او گفتم:

 "بروی؟

تم او را کنترل کنم و او را در مسیر درست قرار بدهم. البته در اصل ریو راه دیوید را در پیش گرفته بود که البته من توانس

برخی کارهای ریو نیز جای تقدیر دارد؛ او ساالنه به مراسم های یونیسف می رود و به کودکان آفریقایی کمک می کند که 

 این کار بسیار پسندیده ای است. 

ی فکر نمی کند اما دیدار به ددی یک اشتباه بود چون هم چنین ریو زندگی خود را روی فوتبال گذاشته است و به چیز دیگر

 تبعات بدی را برای ما به همراه داشت.

خود من بازیکن بوده ام. زمانی که یک بازیکن با ستاره ای مانند ددی دیدار می کند از خود می پرسد، چه به سر من می آید؟ 

 د بازیکنان روی به مسائل حاشیه ای بیاورند.آیا من پس از فوتبال فراموش خواهم شد؟ و همین امر باعث می شو

را به  3009با پایان کار من یونایتد تمامی مشکالت ریو برطرف شده بود. اشتباه او روی گل بلمی در دربی خاطره انگیز سال 

اهات یکی بیاد بیاورید. اشتباه فجیع او منجر به گل شد یا عدم مهار تورس در شکست سنگین ما به لیورپول؛ اما پذیرش اشت

 از ویژگی های خوب ریو است. ما اشتباهات ریو را آنالیز می کنیم و این اشتباهات را بر طرف می کنیم.

حاال که او به سال های پایانی فوتبال خود نزدیک می شود. نیاز به یک تغییر دارد او باید از تجربه خود استفاده کند و عالوه 

 بر دفاع موقعیت سازی نیز بکند.

 قش بسیار زیادی در موفقیت های ما داشته است و این باعث افتخار من بود که مهاجمی مانند ریو داشته باشم. ریو ن
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 مترجم: امیررضا عباسی                          فصل ششم                                                                     

 

 دیوید بکهام

 

ناپذیر به نظر می رسید. او مصر بود تا توانایی هایش را به همه نشان از زمانی که دیوید اولین ضربه را به توپ زد، شکست 

دهد و بهترین باشد. من و او کار خود را در یک تابستان آغاز کردیم. ما به عناوین زیادی رسیدیم. موفقیت های زیادی را 

همید یزی را از کسی دور کنید تا بفکسب کردیم و سرانجام خود را به همگان اثبات کردیم. به نظر من گاهی اوقات شما باید چ

آن فرد چقد آن را دوست دارد. زمانی که بکهام به آمریکا و لس آنجلس گلکسی پیوست به نظر من او بخشی از دوران فوتبال 

خود را رها کرد. پس از آن او به سختی برای بازگشت به جایگاه گذشته اش تالش می کرد و اشتیاق بیشتری را برای پیوند 

خود به زمانی که با ما بود را نشان می داد. دیوید در انتقال خود از رئال مادرید به لیگ حرفه ای آمریکا انتخاب های زدن 

زیادی را نداشت. من فکر می کنم او نیم نگاهی به هالیوود داشت و آن را به عنوان حرفه بعدی خود انتخاب کرده بود وگرنه 

ود او به آمریکا برود. او از بازی کردن در تیم های بزرگ باشگاهی و تیم ملی ناامید هیچ دلیل فوتبالی نمی توانست باعث ش

 شده بود و هم چنان که برای بازگشت به تیم ملی می جنگید.

نکته نا امید کننده ای که در مورد او وجود دارد این است که وی نتوانست در سال های آخر فوتبال خود در جایگاه اصلی اش 

 ود.به میدان بر

به  1991من رشد فوتبال او را شاهد بودم. بین اسکولز، گیگز و بکهام قطعا دیوید پسر دوست داشتنی من بود. او در جوالی 

 یاد شد. 99یونایتد پیوست. هر چند بعد ها از او به عنوان یکی از اعضاء کالس 

بلزی در ترکیب اصلی و  493گری نویل، انجام قهرمانی در جام حذفی جوانان همراه بزرگانی چون نیکی بات، رایان گیگز و 

 گل از جمله گل از وسط زمین او به ویمبلدون باعث شد او به جهان معرفی شود. 58به ثمر رساندن 

سال از جدایی دیوید می گذشت. در یک  11زمانی من یونایتد را ترک کردم گیگز و اسکولز همراه من بودند، اما در آن زمان 

 9348ما خبر انتقال دیوید به رئال مادرید را به رسانه ها اعالم کردیم. مبلغ این قرارداد  9114جون  15خ روز چهارشنبه مور

 پوند بود. در آن زمان این خبر مانند بمب در دنیا صدا کرد و به یکی از لحظات به یاد ماندنی باشگاه بدل شد.

او را دوست دارم و فکر می کنم او شگفت انگیز است. اما شما  من هیچ کینه ای از دیوید نداشتم، ندارم و نخواهم داشت. من

 نباید به آنچه خوب هستید قانع شوید.
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دیوید تنها شاگرد من بود که شهرت را به فوتبال ترجیح داد او شناخته شدن در بیرون زمنی فوتبال را به عنوان اولویت اصلی 

برای مثال رونی از شرکت های مختلفی پیشنهاد های زیادی خود انتخاب کرد. شخصیت ها در نوجوانی شکل می گیرند. 

داشت اما او فوتبال بازی کردن را انتخاب کرد. چرا که شخصیت او متفاوت بود یا در مورد دیگری سعی داشتند گیگزی را از 

 ما جدا کنند، و این اتفاقی بود که هرگز رخ نداد!

زیر نظر داشتیم. او به شدت افت کرده بود و ما شایعاتی مبنی بر مذاکرات در فصل آخر حضور دیوید در اولدترافورد ما او را 

 بین او و مادرید می شنیدیم همین عوامل باعث شد ما نهایتا اجازه خروج او را صادر کنیم.

آرسنال آغاز شد، جایی که ما با حساب دو بر صفر نتیجه را به  9114تنش میان ما که موجب آشوبی بزرگ در تیم شد از فوریه 

واگذار کردیم. اشتباه دیوید در آن بازی نابخشودنی بود. بدون شک او روی گل دوم آرسنال که توسط سلیوین ویلتورد به ثمر 

 رسید مقصر بود. او خیلی زود از تعقیب ویلتورد دست کشید و روی گل کامال مقصر بود.

و باید ویلتورد را تعقیب می کرددرحالی که او باور داشت تعقیب اما بعد از بازی او اشتباهش را نمی پذیرفت. من اعتقاد داشتم ا

متر فاصله بود. بین ما ردیفی از کفش ها وجود  91ویلتورد بی فایده بوده است. پس از بازی در رختکن بین من و او حدودا 

ه ردم. آن کفش دقیقا بداشت. دیوید شدیدا عرق کرده بود. من به سوی او رفتم و یکی از کفش ها را به سوی او پرتاب ک

باالی چشم دیوید برخورد کرد. طبیعتا پس از آن ضربه او بلند شد تا به من چیزی بگوید اما بازیکنان او را متوقف کردند. من 

 "بنشین سرجایت. تو تیمت را سرافکنده کردی. حاال هرچقدر که بخواهی می توانی بحث و مجادله کنی. "به او گفتم:

به دفترم فراخواندم و بازی را همراه یکدیگر تماشا کردیم. اما او هم چنان اشتباه خود را نمی پذیرفت. از روز بعد من او را 

 زمانی که وی نشست فقط به من گوش می کرد و هیچ حرفی نمی زد.

ستان ما در مطبوعات او حتی پاسخ مرا هم نداد. روز بعد دا "آیا می فهمی چرا تو را به این جا فراخوانده ام؟ "من از او پرسیدم:

بود. گروه آلیس  جای لنگه کفش روی ابرو دیوید را برجسته کرده بود. در همین روزها بود که من تصمیم برفروش دیوید 

گرفتم و این موضوع را به هیئت رییسه اعالم کردم. این پیامی آشنا برای آن ها بود. لحظه ای که بازیکنان فکر کنند از 

زمانی که مربی جذبه خود را از دست بدهد شما  "، باید باشگاه را ترک کنند. من همیشه گفته ام:سرمربی بزرگ تر هستند

 "باشگاهی نخواهید داشت همه چیز آشفته خواهد شد و این زمانی است که شما در مشکل گرفتار می شوید.

وسن این که شخص مربی فرگ دیوید فکر می کرد از آلکس فرگوسن بزرگتر است. در این موضوع شکی در ذهن من نیست.

باشد یا هر شخص دیگری مهم نیست، در اصل نام مهم نیست جذبه و اقتدار مهم است. شما نمی توانید در رختکن با یک 

بازیکن بحث کنید و پاسخ او را بدهید. خیلی از بازیکنان این عمل را امتحان کردند اما تصمیم گیرنده در یونایتد سرمربــی 

 عی بود که بکهام آن را رعایت نکرد.است و این موضو
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پس از آنکه ما در لیگ قهرمانان اروپا به عنوان صدرنشین صعود کردیم. حریف رئال مادرید در دور حذفی شدیم. در اسپانیا 

 بر 4حرکات دیوید متفاوت بود. از نوع دست دادن با کارلوس گرفته تا دیگر رفتارهایش. به هر حال ما آن بازی را با حساب 

در برنابئو باختیم. اما پس از آن ما باید به مصاف نیوکاسل می رفتیم. به دیوید گفتم علت عدم آمادگی سولشر را جایگزین  1

 گل زدیم و سولشر نیز عالی بازی کرد. 6تو خواهم کرد. در آن بازی ما 

 "ز بازی برگشت ما با رئال من به او گفتم:دیوید قدرت خود را از دست داده بود. او به اندازه کافی خوب نبود. چند روز پیش ا

 "دیوید توجه کن! من با اوله کار را شروع می کنم و تو باید روی نیمکت بنشینی.

 پس از آن او رویش را از من برگردانند و با ناراحتی من را ترک کرد.

با یک ضربه زیبا دروازه  58در دقیقه به جای ورون به بازی رفت و  64اما در شب بازی او فوق العاده بود. دیوید در دقیقه 

رئال را باز کرد و گل برتری ما را به ثمر رساند. هرچند به واسطه هتریک رونالدو در آن بازی نهایتا ما از دور رقابت ها کنار 

 رفتیم.

 دیوید سعی داشت هواداران را به وجد آورد اما بدون شک هدف از این حرکت حمله به من بود.

مادرید محمتل به نظر می رسید. اما اولین پیشنهاد رسمی از سوی مادرید در ماه می به ما ارائه شد. زمانی که ما انتقال او به 

  "رئال مادرید دیوید را می خواهد. "قهرمان لیگ برتر شده بودیم. یک روز پیتر کینان به من زنگ زد و گفت:

 میلیون پوند را در ازای بکهام به ما بدهد. 98حداقل ما انتظار داشتیم رئال مادرید  "خیلی خوب است."من گفتم:

  "رئال پیشنهاد دیگری را ارائه کرده است."پس از آن بار دیگر در حالی که من در فرانسه بودم پیتر به من زنگ زد و گفت:

 "میلیون پوند نخواهم فروخت. 98دیوید را به مبلغ کمتر  "من نیز در پاسخ گفتم:

ما در مقابل چارلتون در اولدترافورد ما قهرمان لیگ برتر شدیم. هم چنین در  1بر  3بود. در پیروزی دیوید هم چنان با ما 

 یاردی دروازه اورتون را باز کرد. 91ما خاتمه یافت دیوید از فاصله  1بر  9آخرین بازی ما در مقابل اورتون که با پیروزی 

نا شدم. دیوید نقش پررنگی در قهرمانی ما در لیگ برتر داشت. بنابراین در همان بازی بود که من با پدیده ای به نام رونی آش

دلیلی نداشت بازی در گودیسون پارک آخرین بازی او برای ما باشد. شاید در آن زمان او هنوز آنقدر تجربه نداشت تا کارهایش 

 را سامان دهد اما هم اکنون به نظر می رسد او در کارهایش نظم و برنامه دارد.

اکنون او مطمئن تر و با کنترل بهتری زندگی خود را پیش می برد، اما وجود یک ستاره دنیای هنر در زندگی او باعث شد هم 

 فوتبال او خراب شود.
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برای مثال پیش از سفر ما به لسترسیتی او کالهی بر سر داشت. زمان شام در رستوران او هم چنان کاله خود را بر سر داشت. 

 "او توجهی به حرف من نکرد. من با تاکید بیشتر گفتم: "دیوید کالهت را از سر بردار، این جا رستوران است. "من به او گفتم:

 اما او از انجام این کار امتناع کرد. "احمق نباش! کالهت را بردار.

اال کالهت را بر اگر همین ح "روز بعد در تمرین پیش از بازی دیوید هم چنان کاله خود را بر سر داشت. من به او گفتم:

 "نداری تو را در ترکیب تیم قرار نخواهم داد!

ازی همه این ب "او عصبانی شد و سرانجام کالهش را از سر برداشت. سر او بدون مو بود. کامال اصالح شده، من به او گفتم:

  "ها به خاطر یک سر کچل بود؟ تو نمی خواستی کسی متوجه سر بدون مویت شود؟

را دقیقا قبل از شروع بازی بردارد تا جلب توجه کند. در این هنگام بود که من فهمیدم تنها مشغله او بازی  او می خواست کاله

 کردن فوتبال نیست و او به تیم ضرر می زند.

گل به ثمر می رساند. بازی با توپ او فوق العاده بود و از همه نظر عالی  18الی  19دیوید در باشگاه عالی بود او هر فصل 

د. اما با رفتارهایش شانس حضور در بهترین ها و تبدیل شدن به یک اسطوره کامل را از دست داد، چیزی که بعدها حسرتش بو

 را خورد.

ساله بود شروع شد. او فکر می کرد علیرغم توانایی هایش در فوتبال نمی تواند به یک بازیکن  94یا  99ماجرا از زمانی که او 

هــی پسر  "شود. این برای من بسیار بسیار نا امید کننده بود و من فقط می خواستم از او بپرسم:در سطح بسیار باال تبدیل 

 "چه کار می کنی؟!

سالگی دیوانه فوتبال بود؛ شما نمی توانستید  16یک پسر کوچک دوست داشتنی بود. او در  زمانی که او به یونایتد پیوست،

و در رویا زندگی می کرد. او می خواست تمام رویاهایش را به واقعیت بدل کند. توپ را از او بگیرید. او عاشق فوتبال بود 

 کاری که شاید اشتباه بود و ما باید او را آگاه می کردیم.

در آن زمان برای من سخت بود که بگویم او اشتباه می کند. او آینده روشنی را برای خود می دید اما بزرگترین اشتباه او زمانی 

رد به یک آیکون و الگو تبدیل شود. او در این امر موفق شد. مردم از او تقلید می کردند و حرکات او را انجام بود که سعی ک

می دادند اما من یک مرد فوتبالی هستم و دوست ندارم بازیکنانم چیزی غیر از فوتبال ارائه دهند. البته شما می توانید به 

د. من یک اسب دارم، همانگونه که اسکولز و مایکل اوون نیز اسب دارند. عنوان تفریح به کارهای دیگری نیز مشغول شوی

برخی بازیکنان عاشق هنر بودند همانگونه که من نیز یک نقاشی بسیار زیبا از کیارن ریچاردسون در دفتر خود دارم اما شما 

 نباید حاشیه ها را وارد زندگی ورزشی خود کنید و خود را در آن غرق کنید.

او دچار  9119ش از ترک اولدترافورد توسط وی، دیوید می بایست در جام جهانی شرکت می کرد. در بهار سال یک سال پی

مصدومیت شد. این یک تراژدی بزرگ بود. مصدومیت او از ناحیه استخوان پا بود، مصدومیتی که دقیقا چهارسال بعد گریبان 
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اما دیوید در عرض چند ماه توانایی حضور در جام جهانی را بدست گیر وین رونی شد. رونی بسیار تالش کرد تا بهبود یابد 

 آورد. 

اما زمانی که انگلستان به ژاپن رسید همچنان نشانه هایی از مصدومیت وی وجود داشت. بعضی بازیکنان به علت اشتیاق 

وید برند. این اتفاق برای دی زیادی که برای حضور درجام جهانی دارند به دروغ به شما می گویند در سالمتی کامل به سر می

نیز افتاد. اما دیوید توانست آنگونه که باید بازی کند. اما اوج ناتوانی او در بازی انگلستان در برابر برزیل در شیزوکا بود. حضور 

نی برای جام او در جام جهانی به خودی خود مرا متعجب کرد، اما نهایتا او نتوانست آن طور که باید خود را از نظر روحی و روا

 جهانی آماده کند. 

مردم از من به دلیل حمایت از انگلستان انتقاد می کنند چرا که من اسکاتلندی هستم. اگر امروز اسکاتلند با انگلستان بازی 

کند من طرفدار اسکاتلند خواهم بود اما من بازیکنان انگلیسی زیادی در تیم خود داشتم و همیشه می خواستم آن ها در تیم 

 لی بدرخشند.م

اگر شما ستاره هایی مانند بکام یا رونی را در تیم خود داشته باشید آن ها همیشه تحت نظر پزشکان تیم ملی انگلستان هستند. 

پزشکان گاهی سر تمرین های ما حاضر می شوند واز بازیکنان تست پزشکی می گیرند و من فکر می کنم این یک توهین 

ه علت اینکه پزشک تیم من اسکاتلندی بود آن ها حساست زیادی روی بازیکنان داشتند. پیش از به باشگاه است اما احتماال ب

رونی در آخرین لحظات به ترکیب انگلستان اضافه شد. از مدت ها قبل مسئوالن تیم ملی نگران وضعیت  9116جام جهانی 

 رونی بودند و مدام حال وی را جویا می شدند.

درصد نباید در آن رقابت ها شرکت می کرد.  111ود چون به او احتیاج داشتند اما به نظر من رونی از نظر آن ها رونی آماده ب

 او اصال آماده نبود.

بادن )محل کمپ تیم ملی انگلستان درآلمان( می رفت. این برای او ناعادالنه بود. او باید استراحت می  –او نباید به بادن 

کرد. اما وین امید انگلستان در آن رقابت ها بود. در ماجرای دیوید من مطمئن بودم او به اوج خود باز می گردد، اما این 

 اطمینان در مورد رونی وجود نداشت.

پیش از فصل، در تمرینات پیش از بازی و در هر زمان دیگری روی فرم بود اما در مورد وین این شک  دیوید در تمرینات

 وجود داشت که او نتواند پس از آن به فرم اصلی خود بازگردد. 

حتی اگر مصدومیت دیوید جدی می شد ما می توانستیم به راحتی او را مداوا کنیم. ما با چادر های اکسیژن توانستیم روی 

هفته به سالمتی  8یا  3کین را برای جام ملت های اروپا آماده کنیم. اما مشکل بکهام زیاد جدی نبود و او به خودی خود طی 

 کامل رسید. 
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ستان نتوانست انتظارات را برآورده کند. آن ها در مقابل برزیل حرفی برای گفتن نداشتند هم چنین انگل 9119در جام جهانی 

 در دور گروهی نیز آن ها موفق نشدند با بازی مستقیم در برابر سوئد کاری را از پیش ببرند.

ساله  91یر م کلورلی را از تیم زبازی مستقیم انگلستان نشئت گرفته از تیم ملی جوانان آن هاست. یکی از دالیلی که ما تا

های انگلستان به یونایتد آوردیم قدرت ارسال توپ او بود. او به خوبی در طول و عرض توپ را در اختیار بازیکنان می گذارد. 

هم چنین کریس اسمالینگ به خوبی توپ را در اختیار می گیرد و حرکت می کند. پست اسمالینگ پستی است که انگلستان 

ساله را  16تا  9ر آن مشکل داشته است. به علت اینکه آن ها مربی های تکنیکی و قابلی ندارند تا بتوانند بازیکنان همیشه د

 هدایت کنند و در اختیار تیم ملی بزرگساالن قرار دهند.

هیچ گاه بازیکن  ناما آن ها چگونه باید جبران کنند؟ بازیکنان کامل هستند و از نظر فیزیکی بسیار خوب هستند، اما انگلستا

 تولید نمی کند. با این ورش آن ها هیچ گاه قهرمان جام جهانی نخواهند شد و این نگران کننده است.

تیمی مانند برزیل بازیکنان جوان می سازد، آن ها با توپ هرکاری می کنند. حرکات نرم و روان آن ها با توپ باعث می شود، 

 ند.مخاطبین به فوتبال آن ها عالقه مند شو

دیوید به خوبی روی تکنیک خود کار کرد. هم چنین بازی تیمی او فوق العاده بود و عالوه بر آن با مخاطبان و هواداران ارتباط 

خوبی داشت و دارد. برای نمونه در جریان انتخاب نشدن او برای تیم المپیک بریتانیا سایت او این موضوع را زودتر از سایت 

 ن اعالم کرد.فوتبال انگلستافدراسیون 

گیــگز و بکهام دو بازیکن در کالس جهانی هستند تو چگونه آن ها را  "زمانی را به یاد می آورم که مل میشن به من گفت:

تکنیک آن ها یک هدیه الهی است اما استفاده از این تکنیک و نگه داشتن  "من در پاسخ او گفتم: "به این سطح رسانده ای؟

  "ست.آن ها در اوج وظیفه من ا

من همراه دیوید تغییر کردم چرا که او این تغییر را می خواست. چشم های او به دنبال توپ بود و این که در زمان ترک یونایتد 

 توسط من او در منچستر یونایتد نبود برای هر دو ما شرم آور است.

. او هیچ داشت نپذیرفتن اشتباهش بوداو می توانست به یک اسطوره بزرگ منچستر یونایتد مبدل شود؛ تنها مشکلی که او 

 استفاده نکرد. "من اشتباه کردم"گاه از جلمه 

سالگی توانست به باشگاهی مانند پاریسن ژرمن بپیوندند ودر آنجا یک بازیکن تاثیر  43اما من او را تحسین می کنم . او در 

 گذار باشد. او این قدرت را از یونایتد به ارث برده بود. 

ریکا یک لیگ مسخره و سطح پایین نیست. در آن جا بازیکنان خوبی وجود دارند من دیوید را در فینال لیگ لیگ حرفه آم

آمریکا دیدم و او را تحسین کردم. او به خوبی تغییر مسیر می داد، حرکت می کرد و موثر بود. دقیقا همان کاری که در فینال 

 بازی نبود اما روی هر دوگل ما تاثیر گذار بود.لیگ قهرمانان اروپا کرد. هرچند او زیاد در جریان 
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اما رمز موفقیت او چه بود؟ پاسخ اول استقامت است. او در هر زمانی به بهترین شکل می دود، سانتر می کند، دریبل می زند، 

 شوت می زند و فوتبال زیبایی را ارائه می دهد. چیزی که هیچ وقت از بین نمی رود. 

 سالگی به زیبایی در لیگ قهرمانان اروپا بازی کند.  45دوری از فوتبال اروپا در سن  سال 8او توانست پس از 

سال سن راهی برای  43با  "گاهی اوقات از من می پرسند چرا دیوید را به یونایتد باز نگرداندم و من درپاسخ می گویم:

چند برای شناخته شدن پاریسن ژرمن بود هر بازگشت وجود نداشت. حضور او درپاریسن ژرمن نیز تنها یک انتقال تبلیغاتی

 دیوید در همان مدت کوتاه هم به خوبی بازی کرد.

 اما نکته غیر قابل انکار عالقه من به دیوید است. 

 

 من او را مانند پسر خود دوست دارم.                                            
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 مترجم: مهیار میرزاپور                                                                                      فصل هفتم          

 

 دوران رکود

 

یکی از ضعیف ترین  3002تا می  3002نسیم تغییرات وزیدن گرفته بود. اما ما هنوز تحت تاثیر قرار نگرفته بودیم. از تابستان 

قهرمان جام حذفی شدیم و دو سال بعد هم جام اتحادیه را به دست آوردیم.  3002دوره های مربیگری من بود. ما در سال 

 ودند که قهرمان لیگ می شدند. اما در آن دوره این آرسنال و چلسی ب

 

مان در لیگ قهرمانان اروپا را بسازند، ما دوران  3002قبل از آنکه رونی و کریس رونالدو هسته اصلی تیم ما در قهرمانی سال 

ند. نسختی را پشت سر گذاشتیم. بازیکنان مختلف و حتی باتجربه ها نمی توانستند بازدهی که از آنها انتظار داشتیم را ارائه ک

دیوید بکهام هم به رئال مادرید رفت و ورون هم به چلسی پیوست. بارتز جای خود را به تیم هاوارد داد و چهره های جدیدی 

چون کلبرسون، جمباجمبا و بلیون به جمع ما اضافه شدند. رونالدینیو هم در ابتدا پیشنهاد ما را قبول کرده بود و قرار بود او را 

 شیم اما ستاره برزیلی در نهایت منصرف شد و به منچستر نیامد. هم در ترکیب داشته با

 

نمی توان واقعیت آن سال ها را پنهان کرد. ما بازیکنانی خریدیم که فکر می کردیم به استاندارد تیمی ما می خورند و برای 

مانی در جام جهانی رسیده بود. ساله ای بود که با برزیل به قهر 32ما مفید خواهند بود. به عنوان مثال کلبرسون بازیکنی 

ورون هم یک ستاره شناخته شده در جهان بود. جمباجمبا هم نمایش خوبی در لیگ فرانسه داشت. چنین خریدهایی موفق به 

نظر می رسیدند ولی من نگران بودم. من از قراردادهای ساده و آسان می ترسم. من از خریدی لذت می برم که شما در جریان 

اد با بازیکن موردنظرتان با چند باشگاه دیگر هم بجنگید چون این رقابت نشان می دهد آن بازیکن واقعا ارزشمند امضای قرارد

است. البته طبیعتا وقتی باشگاه ها در برابر پیشنهادات ما تسلیم می شدند ما خوشحال می شدیم. اما بازیکنان آن دوره به 

 سادگی خریداری شدند. 
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زه بانان مختلفی قرارداد امضا کردیم. مارک بوسنیچ نمونه خوبی است. پیتر اشمایکل در پاییز اعالم کرد آن روزها ما با دروا

آخرین فصل حضور خود در اولدترافورد را تجربه می کند. ما هم به سرعت تصمیم گرفتیم دروازه بانی جدید به خدمت بگیریم 

 و جواب هم بوسنیچ بود. 

 

کردیم. من نماینده ای فرستادم تا تمریناتش را زیر نظر بگیرد. او حرکت خاصی انجام نداد که من ما او را در ژانویه مالقات 

متقاعد شوم می تواند مشکل ما را حل کند. به همین خاطر سراغ ادوین فن درسار رفتم. من با مدیر برنامه های ادوین هم 

 وافق نهایی رسیده است. صحبت کردم اما بعدا متوجه شدم مارتین ادواردز با بوسنیچ به ت

 

شرایط سختی بود. مارتین با بوسنیچ به توافق رسیده بود و من برای توافق او احترام قائل بودم. اما می دانستم این شرایط 

مناسب نیست. بوسنیچ از همان ابتدا مشکل داشت. تمرینات و آمادگی بدنی او زیر استاندار تیمی ما بود. ما سعی کردیم با 

را به سطح بقیه برسانیم و او در برد یونایتد در مقابل پالمیراس در جام جهانی باشگاه ها عالی کار کرد و جلوتر از  تمرین او

گیگز به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. اما در فوریه که با ویمبلدون مواجه شدیم او عملکرد خوبی نداشت. مارک 

 ک. او مثل یک اسب غذا می خورد! به شدت پرخور بود: ساندویچ، سوپ، استی

 

من به او گفتم: محض رضای خدا چرا انقدر پرخوری می کنی؟ ما کلی تالش کردیم تا وزن تو را به حد ایده آل برسانیم. و 

 "گرسنه ام رئیس!"او جواب داد: 

 

ارش چینی است و غذا سفوقتی از یکی از بازی های خارج از خانه بازگشتیم دیدم بوسنیچ در حال صحبت با یک رستوارن 

 می دهد. این بار گفتم: پرخوری تو پایانی ندارد؟ به کاری که می کنی فکر کن. 

 ولی همه این ها بی فایده بود. من نمی توانستم روی او تاثیر بگذارم. 
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م ما. ما رای تیاز دست دادن پیتر اشمایکل فاجعه بود. او بهترین دروازه بان دنیا بود و شخصیت و حضورش یک وزنه بود ب

سریعا باید یک جانشین برای پیتر پیدا می کردیم و من مطلع شدم فن درسار در حال مذاکره با یوونتوس است. متاسفانه ما 

یک فرصت عالی را از دست دادیم و در نهایت مجبور شدم با مدیر برنامه های ادوین صحبت کنم و بگویم ما منصرف شده 

 ایم. 

 

ی خریدیم عالی می شد. فن درسار می توانست تا مدت ها جای اشمایکل را برای ما پر کند. در این صورت به نظرم اگر او را م

دیگر الزم نبود برای خرید ماسیمو تایبی یا بارتز پولی خرج کنیم. البته تایبی دروزاه بان خوبی بود ولی در فرانسه مشکالت 

 شخصی داشت. 

 

د اشمایکل است. اشمایکل فقط تا حدی بهتر از فن درسار بود. من در تماشای بازی بعدها دیدیم کیفیت کار فن درسار در ح

های ادوین گاهی متعجب می شدم که چطور توپ ها را مهار می کند. او مثل یک ورزشکار دو و میدانی خیز برمی داشت و 

ر شروع مجدد هم قهار بود. او تاثیر توپ را می گرفت. فن درسار خونسرد بود و به راحتی با توپ بازی می کرد. البته او د

 مثبتی بر افراد تیم می گذاشت. 

 

اما اشمایکل متفاوت بود. رابطه او با بروس و پالیستر )مدافعان( سینوسی بود. پیتر ناگهان از دروازه خارج می شد و سر مدافعین 

د اشمایکل هم عصبانی تر میش "مانی گنده!برگرد به دروازه ات مرتیکه آل"داد می کشید و بروس هم در جواب فریاد می زد: 

و می گفت من آلمانی نیستم. اما آنها خارج از زمین دوستان خوبی بودند. اشمایکل شخصیت باثباتی نداشت و هر لحظه حال 

 متفاوتی داشت. 

یلی داشت و خفن درسار در مورد عملکرد تیم حساس بود و این حس را در رختکن به بقیه منتقل می کرد. او صدای رسایی 

خوب به بازیکنان در مورد نمایش ضعیف شان هشدار می داد. اشمایکل هم تاثیر مشابهی بر بازیکنان داشت. من خیلی خوش 

شانس بودم که با دو تا از بهترین دروازه بانان جهان در سه دهه کار کردم. البته نباید ستاره هایی چون بوفون و شیلتون را 

 بودند.  0990-3000برای من فن درسار و اشمایکل بهترین دروازه بانان هم از قلم انداخت. اما 
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در دروازه بانی فقط مهارت دروازه بانی کافی نیست. شما باید شخصیت باالیی داشته باشید چون کار شما فقط شیرجه زدن و 

ریونایتد تا در تیمی چون منچستمهار توپ ها نیست. شما باید تیم را هدایت کنید. شما باید شخصیت باالیی داشته باشید 

دروازه بان شماره یک شوید. وقتی یک اشتباه بزرگ در تیم اتفاق افتاد بتوانید شرایط را بازیابی کنید. من بارها بازی های 

او را جذب کنید. مطمئن باش انتخاب "اشمایکل را زیر نظر گرفتم و مربی دروازه بان هایمان، آلن هاچینسون به من گفت: 

 "ی است!درست

 

در ابتدا من در مورد خرید دروازه بان های خارجی مطمئن نبودم. یکی اا اولین بازی های اشمایکل در برابر ویمبلدون بود. 

یک گروه طرفدار دیوانه مدام به او توهین می کردند و عصبانی اش می کردند. او با عصبانیت داد می زد و از مسئوالن کنار 

 ری کنند. زمین و داور می خواست کا

 

من با خود گفتم او هیچ شانسی در اینجا ندارد. داور نمی تواند از میانه میدان بیاید و این صحنه را ببیند. در یک بازی دیگر 

هم وقتی پیتر برای دریافت توپ روی سانتر از کناره بیرون آمد اشتباه کرد تا لی چپمن به راحتی دروازه خالی را باز کند. او 

ل نتوانسته بود با فوتبال انگلیسی سازگار شود. کم کم صدای اعتراض ها بلند شد. اما پیتر فیزیک فوق العاده در روزهای او

ای داشت و شجاع بود. در ضمن خیلی خوب توپ را تقسیم می کرد و بازیکنان را راه می انداخت. تمام این ویژگی های مثبت 

 در آن روزهای سخت به کمکش آمدند. 

 

درسار خط دفاعی ما بارها متحول شد اما اشمایکل با خط دفاعی ثابت بارها به میدان رفت: پارکر، بروس، در دوران فن 

پالیستر، اروین. آنها در تمام بازی ها حاضر بودند. فن درسار مجبور بود با مدافعین مختلف کار کند. این مهارت او بود که می 

 د. توانست با بازیکنان مختلف کار کند و هماهنگ شو

 

در آن دوران پیتر کنیون مدیر ارشد اجرایی باشگاه ما بود و مسئول نقل و انتقاالت. پاتریک ویرا از آرسنال جزو بازیکنان مورد 

عالقه ما بود. من از پیتر خواستم با آرسنالی ها صحبت کند تا شرایط انتقال ویرا را بررسی کنیم. او گفت این کار را انجام داده 

 د که با دیود دین صحبت کردم هیچ اطالعی نداشت. هنوز هم نمی دانم کدام یک مسئول این مشکل بود. اما یک روز بع
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در ضمن همیشه مدیر نامه های مختلف با من تماس می گرفتند و می گفتند موکل آنها می خواهد برای منچستریونایتد بازی 

ه های بزرگ مثل آرسنال و رئال و بایرن بازی کنند. مدیر بربرنامه کند. البته می دانم آن بازیکنان می خواهند برای تمام باشگا

 ها هم چنین رویایی دارند. در همین اثنا بود که ما به ورون رسیدیم. 

 

تیم در حال تغییر و تحول بود. برای سرمربی تیم ساده نیست که این تغییرات را پیش بینی کند. چهار مدافع ما دیگر به پایان 

ند و ما بازیکن جانشینی در اختیار نداشتیم. بعد از آن من تصمیم گرفتم همیشه برای بازیکنان اصلی تیمم راه رسیده بود

 جانشینان خوبی داشته باشم تا با مشکالت این چنینی مواجه نشوم. 

 

تینی کار ن آرژانورون بازیکن فوق العاده ای بود که قدرت بدنی باالیی هم داشت. من باید اعتراف کنم کار کردن با بازیکنا

سختی است. آرژانتینی ها به شدت میهن پرست هستند. البته من با این ویژگی شان مشکلی نداشتم. اما بازیکنانی که برای 

 من بازی کردند هیچ تالشی برای یادگیری زبان انگلیسی از خود نشان ندادند. ورون تنها می توانست بگوید مستر!

 

باهوش و مفیدی بود و موتور محرک تیم به حساب می آمد. پس مشکل کجا بود؟ ما نمی  ولی باید اضافه کرد او بازیکن

توانستیم موقعیت اصلی او در تیم را مشخص کنیم تا بهترین بازی را از او بگیریم. وقتی از او در پست هافبک میانی بازی 

ن سخت بود که او را در کنار اسکولز و کی می گرفتیم به خط حمله اضافه میشد یا به سمت راست و چپ منحرف میشد. واقعا

 به میدان بفرستم. 

 

هرچند او در چند بازی عالی بود اما در ترکیب تیم ما جا نیفتاد. بکهام رفته بود و سن رایان  گیگز باال رفته بود. روی کین و 

وانست س نیاز داشتیم. ورون نمی تپل اسکولز هم دیگر مثل دوران جوانی خود نمی توانستند بدوند. ما به یک نیروی تازه نف

برای ما بازی کند. او بازیکن خاص و منحصر به فردی بود. بازیکنی که اگر یک بازی درون تیمی بین دو تیم زرد و قرمز در 

تیم خود ترتیب دهید برای هر دو تیم بازی خواهد کرد! او هرجا که می خواست می رفت. اگر او صد سال دیگر هم بازیکن 

نمی دانستم کجا باید از حضورش استفاده کنم. ورون یک ژوکر واقعی بود. یکی از دوستان گفت از ورون در مقابل من بود 
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دو مدافع مرکزی استفاده کنم ولی آن گزینه هم غیرممکن بود چون ورون یک پرنده آزاد بود و نمیشد او را در هیچ موقعیتی 

 محبوس کرد. 

 

یک لحظه شما را به بهشت ببرد. او در یک بازی پیش فصل دو بازیکن حریف را کنار  ورون بازیکنی است که می تواند در

خط طولی دریبل زد و پاسی زمینی برای فن نیستلروی ارسال کرد تا گلزنی کند. او در یک بازی دیگر با بیرون پا پاسی فوق 

ک به تک شد. اما در بعضی بازی ها هم کامال العاده برای بکهام فرستاد و دیوید پشت مدافعان حریف با دروازه بان آنها ت

ورون بازیکنی دوپا بود که خوب می دوید و کنترل توپش فوق العاده بود. دید باالیی : محو بود. او هیچ مشکل تکنیکی نداشت

کن شجاعی یداشت و پاس های عالی می فرستاد. اما هرگز در ترکیب تیم جا نمی افتاد. و البته نباید فراموش کرد که ورون باز

 بود و از بازی نگلیسی نمی ترسید. 

البته شایعاتی وجود داشت که ورون با چند بازیکن تیم درگیر شده ولی من بعید می دانم چنین اتفاقی افتاده باشد چون او به 

ا می دیدم رندرت با بقیه بازیکنان صحبت می کرد. او در رختکن تنها بود چون زبان انگلیسی نمی دانست. من صبح سباستین 

و صبح به خیر می گفت و می رفت؛ همین! البته او دو بار با روی کین و گابریل هاینزه درگیر شد ولی قضیه زیاد جدی نبود. 

 سباستین هرگز آرامش تیم را بر هم نمی زد. 

 

ما باید با  99اروپای سال ما می خواستیم سبک بازی تیم را در اروپا تغییر دهیم. دو سال بعد از قهرمانی در لیگ قهرمانانان 

اندرلخت در بلژیک و با آیندهوون در هلند بازی می کردیم. ما هر دو بازی را واگذار کردیم آن هم روی ضدحمالت حریف. 

ما جوابگو نبود. من به همکارانم گفتم اگر نتوانیم توپ را بیشتر در اختیار بگیریم و در خط هافبک  3-2-2سبک بازی سنتی 

اهر شویم دچار مشکالت بیشتری خواهیم شد. بنابراین تصمیم گرفتیم از سه هافبک استفاده کنیم. ورون هم مستحکم تر ظ

 بخش مهم این تغییر و تحول بود. 

 

ولی همین تغییر باعث شد من با بازیکنانی که می پسندیدم به مشکل بخورم. در ادامه من خیلی سعی کردم دی کانیو را به 

تقریبا نهایی شده بود اما بعدا دی کانیو گفت پول بیشتری می خواهد. اما او از جنس بازیکنانی بود خدمت بگیرم. همه چیز 

 که ما نیاز داشتیم. من همیشه بازیکنان محکمی داشتم که مسئولیت اداره بازی در میانه میدان را برعهده داشتند. 
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مه چیز به هم ریخت. ما او را نیاز داشتیم و حضور کارلوس و اما رونالدینیو، بازیکنی که به شدت در پی جذبش بودیم اما ه

کیروش هم می توانست به ما کمک کند. این خرید نشان می داد منچستریونایتد دنبال استعداهای ناب است. من با خود می 

 عامله واقعا عالی بود!میلیون پوند بخریم. خوب این م 09میلیون پوند می گیریم تا رونالدینیو را با  32گفتم بکهام می رود و 

 

وقتی از سفر به آمریکا بازگشتیم هواپیمای ما در نیوفانلند فرود آمد تا سوخت گیری کنیم. من پسربچه ای را دیدم که با پرچم 

ما پشت فنس ها ایستاده بود. ما اجازه نداشتیم هواپیما را ترک کنیم. فقط می توانستیم تا روی پله ها برویم و برایش دست 

 تکان دهیم. 

 

ما به اروپا برگشتیم و به پرتغال رسیدیم. سپس ورون از تیم جدا شد. او به فورچون گفته بود می خواهد به چلسی برود. من 

میلیون پوند بود. من مخالف انتقال ورون  9میلیون پوند برود. پیشنهاد چلسی هم فقط  02اجازه نمی دادم با قیمتی کمتر از 

میلیون پوند به توافق رسیده است. سپس نوبت به بازی ما  02گفت با چلسی برای پرداخت بودم اما کنیون در پرتغال به من 

با اسپورتینگ لیسبون رسید. رونالدو در برابر اوشی. هنوز هم یادم هست که چقدر سر اوشی داد زدم به رونالدو بچسبد و اجازه 

 ندهد او آزدانه حرکت کند. ولی اوشی می گفت نمی تواند! 

 

عد دیوید گیل با من تماس گرفت و گفت کنیون می خواهد به چلسی برود. دیوید گیل مسئولیت او را در باشگاه به یک ماه ب

عهده گرفت و عملکرد فوق العاده ای داشت. به نظرم کنیون مسئولیت های زیادی داشت و در نهایت نتوانست بازدهی الزم 

 بال باید بتواند تمام ماموریت ها را به خوبی به پایان برساند. را داشته باشد. یک مدیر ارشد اجرایی در باشگاه فوت

 

وقتی دیوید گیل آمد حس می کردم اعتماد به نفس کامل ندارد. او یک حسابدار در حوزه تجارت بود. من به او توصیه کردم 

ی ما بود. گیل شد اجرایی برامسئولیت های سنگینی برعهده نگیرد تا سرش شلوغ نشود. و حاال باید بگویم او بهترین مدیر ار

یک مدیر درجه یک بود. او ارزش بازی ما را می دانست و اهداف تیم را می فهمید. و البته باید اضافه کنم گیل خیلی رک 

 بود و همه چیز را راحت با شما در میان می گذاشت. 

 

www.tarafdari.comwww.tarafdari.com



 زندگینامه فرگوسن
 
 

 
 

ستمزد باالیی نداشتم. این نکته خیلی مهمی مارتین ادواردز هم همیشه از من حمایت می کرد اما تا قبل از ورود گیل، من د

 است که قدردان زحمات شما باشند. 

 

 درگیر شدن با مسائل مالی و مدیریتی پس از یک نقل و انتقال بزرگ برای مدیران سخت و پیچیده است. 
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 مترجم: محمد فیروزی                                                                       فصل هشتم                                  

 

 کریستیانو رونالدو

 

ولی از همه بازیکنان خوب دیگری که من سرمربی آنها بودم،  ترین بازیکنی بود که داشتم،ا استعدادکریستیانو رونالدو ب

رایان گیگز و پل اسکولز  توانند به وی نزدیک باشند، دو بازیکن آکادمی ما یعنیگرفته بود. تنها بازیکنانی که می پیشی

بات و الگوی بازی، ثونایتد کمک کردند. آن مدت هستند؛ آن هم به این علت که برای تقریبا دو دهه به ما در منچستری

که به دوران وی با  اما ما وقتی ،رونالدو را در آخر به رئال مادرید دادیم ما جادوگر خود یعنی ،رفتاری، به واقع فوق العاده بود

بازی  ۳۲۳بار برای ما در  ۱۱۱، وی ۳۰۰۲تا  ۳۰۰۲کنیم، همراه با افتخار و قدردانی است. در شش فصل از سال ما نگاه می

کاپ و دو بار قهرمان جام نر قهرمان لیگ برتر، یک بار قهرمابا وی با ما یک بار قهرمان چمپیونزلیگ، سه ،نی کردگلز

 .ماه بعد در فینال رم برابر بارسلونا حاضر بود ۱۳برای ما گلزنی کرد و  ۳۰۰۱حذفی شد. در فینال چمپیونزلیگ 

خود یک  دیدیم و همچنین در ترکیب اصلیخود در کارینگتون میها ما یک استعداد ناب در تمرینات در میان این سال

تبدیل شود و  ،به آن بازیکنی که بود ردیم. ما به رونالدو کمک کردیمکهای آن دهه مشاهده میبازیکن مستحکم را در میانه

میلیون پوند برای وی  ۱۰رئال مادرید  وی به ما کمک کرد که هیجان و ابراز وجود را در منچستریونایتد باز پس بگیریم

ما رئال مادرید هستیم و ما بزرگترین "ئیس آنها بود که به دنیا بگوید:ر زچون این روش فلورنتینو پر دانید چرا؟پرداخت. می

اعالم نیّت آنها در بازی بود که با دنبال  این یک حرکات هوشمندانه از جانب آنها بود و این به شکلی "باشگاه دنیا هستیم.

 .گرفتدن بازیکنان بزرگ سرعت میکر

 

رامون کالدرون، رئیس پیش از پرز، سال پیش از آن ادعا کرده بود که کریستیانو، روزی بازیکن آنها خواهد شد و من کامال 

وی توانستیم جلو آرزمیلیون پوند را مهیا کنند، وی از اینجا خواهد رفت. ما نمی ۱۰به این مساله آگاه بودم که اگر آنها 

 .وی برای بازگشت به ایبریا و پوشیدن لباس سفید دی استفانو یا زیدان را بگیریم دیرینه

های اولیه حضور آنها در هدایت بازیکنانی نظیر رونالدو و دیگر جوانان با استعداد منچستر یونایتد اینگونه است که در سال

تبدیل نشده اند. آنها هنوز در اول راه خود  های جهانیلگوباشگاه، هدایت و رهبری آنها آسان است، زیرا آنها هنوز به ا
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که من و کارلوس کیروش از خودمان  های بزرگ تبدیل شدند، شما باید از خود سوالیکه آنها به سوپر استار هستند. زمانی

 "توانیم وی را در کنار خود نگه داریم؟می تا کی "پرسیدیم را بپرسید که:

، کاری شاهکار انجام سال بازی گرفتی ۵الکس، اگر تو از وی  "این مورد دقیق بود. وی به من گفت:کارلوس کامال در 

 ۵سالگی به یک باشگاه در کشوری دیگر منتقل شود و برای  ۱۱وجود ندارد که یک بازیکن پرتغالی در  دادی. هیچ راهی

 ".شدیک پاداش محسوب می ،به شکلیاینکه ما شش سال وی را در کنار خود داشتیم . سال در آنجا بماند

 

که احتمال  کنم. زمانیلیگ را برده بودیم. من از آن به عنوان یک برد یاد می در آن دوره ما با وی یک جام اروپایی و سه

وی را  دیگری بود من مانند یک مرد به منزل کارلوس در پرتغال رفتم تا میزان عالقه رفتن وی از باشگاه بیش از هر زمانی

بروی.  توانیبعد از آن عکس العمل کالدرون به این مساله، تو امسال نمی"مادرید ببینم. به رونالدو گفتم:برای رفتن به رئال 

دهم به تو شلیک کنم به جای اینکه تو را به او بفروشم. اگر دانم که دوست داری به رئال مادرید بروی اما من ترجیح میمی

 شود که رکورد جهانیپیدا می دهم که شخصیو ما را در این جریان خراب نکنی، به تو قول می کنی به همین شکل بازی

 ".را برای خرید تو پیشنهاد خواهد داد. بعد از آن اجازه خواهم داد که بروی

 

رونالدو را در این  خوبیهای وی در میان گذشته بودم. من به من پیش از آن دیدار این قضیه را با خورخه مندز مدیر برنامه

روشم، کالدرون است. به که در حال حاضر سبب شده وی را به رئال مادرید نف زمینه آرام کردم و به وی گفتم که تنها دلیلی

که  رود و حتی اگر مجبور باشیرود. همه چیز من از دست می، شرافت من به باد میاگر این کار را انجام دهی"وی گفتم:

توانم در حال حاضر اجازه بدهم که از باشگاه جدا شوی. سال افتد، نمیت بنشینی، که مطمئنم این اتفاق نمیروی نیمک

 ".آینده این اجازه را به تو خواهم داد

نگران بودیم که جزئیات این در میان گذاشت. در آن زمان  هاها را به دیوید گیل گفتم که وی هم آن را با گلیزراین صحبت

ی به آنها نگفته است. شد که وی چیزاز عواقب این کار به رونالدو گفتیم و باورمان نمیبه گوش رئال مادرید برسد.  لمهمکا

ای بود که تا به حال با وی کار کردم. وی های رونالدو، بهترین مدیر برنامهبدون شک، خورخه مندز، مدیر برنامه باید بگویم

های مختلف کار با باشگاه دنبال کار بازیکنانی بود که با وی قرار داد داشتند و به خوبیمسئولیت پذیر بود و به بهترین شکل 

 .کردمی

کمی در مورد رفتن رونالدو به اسپانیا اضطراب داشتم و دلیل آن هم مشخص بود، زیرا رئال مادرید رونالدو را از چنگ ما در 

شود. چیزی که در  ترسید جایش در ترکیب خالیوی می کنم. فکر میهای مختلفهای مختلف و آدممهآورد. با مدیر برنامی
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موقعیت گل به وجود  دانم این است که حتی اگر روز افتضاحی هم داشته باشد، در هر بازی حداقل سهمورد رونالدو می

بازی هم پیدا نخواهید کرد  های ویدئو ای، شما حتی یکهای وی نگاه کنید. در کوهی از نوارآورد. بروید به همه بازیمی

 .توان بوده باشدموقعیت گل در هر بازی نا اقل سهکه وی از ایجاد حد

عملکرد  افه کنم مثلها هر چیز مثبت دیگری را اضتوانم به این استعدادای برخوردار است و میوی از استعداد فوق العاده

های اول، مشخص است که کمی بازی درخشان در تمرینات، قدرت، شجاعت، مهارت بازی با دو پا و قدرت سر زنی. در روز

انصافی قرار  ها معموال مورد بیهای وی در فرهنگ فوتبال تئاتری بود. چیزی که در قضاوتآورد. اولین درسدر می

همیشه از نظر منتقدان رونالدو دیده نشده است، سرعت حرکت وی است. تنها گرفت. اما وی تغییر کرد. موضوعی که می

کند بزنید تا وی متوقف شود. تعادل انسال در مورد است که ضربه بسیار آرامی به بازیکنی که با سرعت وی حرکت می کافی

ا در اینگونه حرکات، سبب سرنگونی بلند کردن پا یا مچ پ کنند، آسان نیست. اندکیبازیکنانی که به این سرعت حرکت می

 .رعایت نمی شد انصافهای وی با آن سرعت، شود. در مورد زمین خوردنبازیکن می

کرد و همواره به وی کرد و کارلوس کروش به سختی روی وی کار میروی می تک های اول، قبول دارم که کمیر روزد

 ارج از باشگاه تو را بازیکن بزرگی بدانند. اینکه در یونایتد بازیکن بزرگیکه مردم خ هستی بازیکن بزرگی زمانی":فتگمی

توانند، حرکات بعدی تو ، مردم دیگر نمیدهیهای خود میبه هم تیمی های خوبیها و پاسسانتر نیست. وقتی کافی باشی

 ".را تشخیص دهند. این تفاوت بازیکنان بزرگ از دیگران است

 دانستند که قرار است توپ را نگه دارد. اگر به گلباشند. می هاییدانستند که در مقابل وی باید منتظر چه چیزحریفان ما می

ای وی را مشاهده کنید. ما در حال ضّد حمله بودیم و توانید انتقال منطقهش به آرسنال در چمپیونزلیگ نگاه کنید، میا

ثانیه برای چسپندن  ۲ثانیه به محوطه جریمه آنها رسیدیم. تنها  ۲گ داد و ما در سون رونالدو با پشت پا توپ را به پارک جی

 ،چقدر خوب است. بله دهخواست نشان دبازیکنی بود که میبود. این یک انتقال سریع از  توپ به تور دروازه آرسنال کافی

هستند و  بازیکن بزرگی دارند تا ثابت کنندتعداد دنیا از بازیکنان با اس این چیزی است که وجود داشت؛ نیازی که خیلی

خود را نشان  ه خوبیگیرد، وی بتواند جلو آنها را بگیرد. مهم نیست که چقدر تکل یا خطا روی شما انجام میهیچکس نمی

 ".توانید من را از این بازی بیرون کنید، چون من رونالدو هستمشما نمی"داد و گفت:

هایش را داشت. در ذهن من، وی خودش را در میان بازیکنانی که ه و اعتماد به نفس به استعدادوی این شجاعت فوق العاد

کردند. به وی کمک کردند بازیکنان با وی در تمرینات بسیار خوب رفتار می. در یک نقطه هم سطح وی بودند، باال کشید

بازیکنان در این  "آخ "زد:زند، فریاد میپایش تکل میروی  که کسی که یاد بگیرد. در اوایل حضورش در کارینگتون، زمانی

 ها را انجام دهد. هوش وی بهتواند این کارزدند و وی پس از مدتی فهمید که نمیجور مواقع با مشت به آرامی به وی می
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کات تئاتر گونه وی ها و حرهوشی بود. سریع فهمید که بازیکنان دیگر آنچنان به فریادرونالدو کمک کرد. به شدت پسر با

 .دهند و وی این کار را دیگر انجام نداد و از بازی خود حذف کرداهمیت نمی

برابر بولتون به دست  ۳۰۰۱در فصل گذشته وی چندین بار تمارض کرد اما نه بیشتر از بقیه بازیکنان. یک پنالتی را در سال 

وانتاژ استفاده کند و کامال یک تصمیم غلط از جانب داور بود. مدافع آنکرد که از  آورد که ابدا پنالتی نبود. وی حتی سعی

در . توان رونالدو را سرزنش کرد و این اشتباه داور بودکرد که توپ را بگیرد و رونالدو سرنگون شد. البته نمی حریف سعی

ونالدو پیش از منچستر یونایتد انجام نظیر رئال مادرید و آرسنال در مورد احتمال خرید ر هاییکه باشگاه یهایکنار صحبت

را به آنجا  چندین مربیل بسیار هوشمندانه عمل کردیم. دادند، ما در مقابل اسپورتینگ لیسبون، اولین باشگاه وی در پرتغا

یک بازیکن جوان  شد، گفتبه ما ملحق  ۳۰۰۳که کارلوس در سال  های وی را زیر نظر بگیرند. زمانیفرستادیم تا بازی

گفتم که کدام یک. زیرا چندین بازیکن خوب آنجا بود. وی  را زیر نظر بگیریم. در آن زمانتغالی وجود درد که ما باید وی پر

  م.دانستیز را در مورد رونالدو میپاسخ داد که رونالدو. ما همه چی

ما جیم رایان را برای مشاهده  که کریستیانو مهاجم نوک بود، کارلوس به ما گفت که باید دست به کار شویم و از زمانی

که جیم  مانیز .تمرینات اسپورتینگ لیسبون به آنجا فرستادیم و یک توافق هم با باشگاه پرتغالی برای انجام این کار کردیم

کند. آن هم در کنم باید وینگر باشد اما در نوک خط حمله بازی میوای! چه بازیکنی را دیدم. فکر می"برگشت، به ما گفت:

اسم  ،شودمن زیاد منتظر نماندم و با اینکه در سنّ هفده سالگی خرید یک بازیکن به نوعی قمار محسوب می ".تیم جوانان

آنها گفتند که دو سال دیگر وی را نیاز دارند و ما . وی را به لیست خود اضافه کردیم و با اسپورتینگ شروع به مذاکره کردیم

 .دو سال به ما ملحق شود، حاضریم که یک توافق نامه امضا کنیم که پس از این هم گفتیم در صورتی

شد. در تابستانی که ها محدود به دو باشگاه میهای بازیکن صحبت نکرده بودیم و صحبتهنوز با مدیر برنامهدر آن مرحله 

ان سباستین ورون هم جدا در تابستان رفتیم. پیتر کنیون و خو به یک تور آمریکاییلوس کروش به رئال مادرید رفت، کار

مهیا  ۳۰۰۲شده بودند. ما طبق یک توافق با باشگاه پرتغالی، توافق کرده بودیم که در ورزشگاه جدید آنها که برای یورو 

 .شده بود، با این باشگاه بازی دوستانه انجام بدهیم

ری نویل بود که در آن مسابقه بد کار کرد. گویند که این گبه آنجا رفتیم. جان اوشی مدافع سمت راست بود و مردم دائما می

جان، با وی نزدیک تر یارگیری  ،خدا ا بهتو ر"شدم و به خودم گفتم: می عصبانیرونالدو اولین پاس را دریافت کرد و من ک

 .کن

یا خدا، "گفتند:بازیکنان به من می اش دید. بقیهشد درد را در چهرهدرگیر مصدومیت شانه خود بود که می جان در آن موقع

در چنته  اونگران نباشیم. "ظر داشته گفتم:سال پیش وی را زیر ن ۱۰که انگار از  به آنها به شکلی "!رئیس چه بازیکنی است

 ".ما است
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که  یین. تا زمانیبین دو نیمه به جایگاه مدیران ورزشگاه برو و کنیون را بیار پا"های باشگاه گفتم:ول پیراهنئبه آلبرت، مس

میگرن  شاوشی از دست"گفتم: "واقعاً اینقدر خوب است؟ "کنیون گفت: ".رویماین پسر را به خدمت نگیریم، از اینجا نمی

کنیون با مدیران لیسبون صحبت کرد و از آنها برای صحبت با رونالدو اجازه گرفت. آنها به ما هشدار  "!گرفته است. بخرش

 "!میلیون پوند پیشنهاد بده ۲پس "وند پیشنهاد کرده است. من گفتم:میلیون پ ۱د برای وی دادند که رئال مادری

بود که به وی گفتم  های وی هم آنجا بود. اینجا، جاییرونالدو در طبقه پایین در یک اتاق کوچک نشسته بود. مدیر برنامه

گویم می بازی نخواهی کرد اما این راهر هفته "م:یرم. در مقابل خورخه مندز گفتچقدر دوست دارم که وی را به خدمت بگ

و  ساله هستی ۱۱منچستر تبدیل خواهی شد. هیچ شکی در ذهن من در این باره وجود ندارد. تو  که به بازیکن تیم اصلی

 ".کمی برای تو زمان نیاز است تا جا بیفتی. ما مراقب تو خواهیم بود

ادرش و خورخه مندز برای روز بعد رزرو شده بود. باید آن قرارداد را قطعی یک هواپیمای اختصاصی برای وی، خواهرش، م

خوب است که تو به آینده یک سرمایه گذاری مطمئن  خیلی"دیگر در این باره گفتم: ه شخصیکردیم. در گالسکو بمی

کردم به نام سفید دندان که از کتاب جًک لندن الهام گرفته بود و راجع به رفتن به یک فیلم تماشا می یک شب "!باشی

کالندیک برای کشف طال بود. تماشای یک بازی در صبح شنبه برای من مثل اکتشاف بود. مثل کشف جورج بست یا یک 

 .داشتم سیرایان گیگز یا یک بابی چارلتون. من آن روز در لیسبون چنین احسا

آن بزرگترین موج هیجانی در دوران مربیگری من بود که تجربه و یا در آن شرکت کرده بودم. بعد از آن قضیه پل 

کرد و گاسکویین مصدوم شده بود. ما در گاسکویین است. البته به خاطر مساله دیگری. نیوکاسل برای سقوط تالش می

ها به بازی گرفته بودم. تر بود. من رامی موسس و نرمن وایتساید را در میانهورزشگاه سنت جیمز پارک بودیم که دوشنبه اس

ق درست جلو چشمان ها به صورت موسس کوبید. این اتفاگاسکویین توپ را از میان پاهای موسس عبور داد و با دست بار

 .سریع به لب خط رفتم و فریاد زدمافتد. من می

تالش کردند گاسکویین را متوقف  اسکویین را تحت تاثیر قرار دهند. این دو خیلیکردند که گمی وایتساید و موسس سعی

شما  کنند اما نتوانستند. تابستان آینده ما به سختی به دنبال وی بودیم. با این حال نیوکاسل وی را به تاتنهام فروخت. وقتی

وران مربیگری خود را به یاد خواهید آورد. آن حس بینید، هر ثانیه از دآن سطح از استعداد را درست جلوی چشمان خود می

در خرید گاسکویین داشتیم. بر  اکتشاف پس از بازی برای خرید گاسکویین در من به وجود آمده بود و به خاطر همین سعی

 .عکس وی، در مورد رونالدو، کنیون توانست که معامله را به سرانجام برساند

فروش وی به ما به جای یک باشگاه اسپانیایی، خوشحال شده است. با توجه به بندی احساس کرده بودم که اسپورتینگ از 

رفت. البته بند دیگری میلیون پوند هم باال می ۱۳کرد، این قرارداد تا سقف که فروش رونالدو را تنها به باشگاه ما مجاز می

 .فروش باشد یم، اسپورتینگ اولویت اصلیخواستیم وی را به فروش بگذارهم در قرارداد بود که اگر روزی ما می
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میلیون  ۱۰چند روز قبل از فروش وی به رئال مادرید، به اسپورتینگ گفتیم که آنها اولویت خرید رونالدو را دارند اما باید 

کشیر آغاز کرد،  خود را در رونالدو زندگی وقتی توانستند این مبلغ را پرداخت کنندپوند بپردازند. تعجبی نداشت که آنها نمی

شد حدس زد. فرد بسیار رکی بود آمدند. خوب بود. مادرش بسیار مراقب وی بود، همانطور که می پیششهرش امادرش و خو

مادرش بسیار مفید بود. به شدت مراقب فرزند خود بود. به رونالدو گفتم که لین و باری از باشگاه برای خرید  که این ویژگی

هم برای وی باز خواهند کرد. ما یک خانه جمع و جور  به وی کمک خواهند کرد و یک حساب بانکیاسباب و اثاثیه منزل 

 .در حوالی الدرلی برای وی خریدیم که آنها سریع در آنجا استقرار یافتند

فردیناند،  کرده بود برگشتیم. از آمریکا با هواپیمایی که باشگاه داالس برای ما اجارهاز بازی با اسپورتینگ لیسبون  پس

 "بخریدش، بخریدش"گفتند:کردند و میدو صحبت میگیگز، اسکولز و نویل در تمام راه برگشت در مورد کیفیت بازی رونال

دانند و این احساس را دانست که بازیکنان همه چیز را در مورد وی میکه به زمین تمرینی ما آمد می پس رونالدو زمانی

 ۱۱کنم این قضیه در اولین بازی وی برابر بولتون در روز بودن وی شکی ندارند. فکر میداشت که بازیکنان در خوب 

مدافع سمت  ،، به وی کمک کرد. وی از روی نیمکت بازی را آغاز کرد. مدافعان بولتون بازی را بسته بودند۳۰۰۲آگوست 

هر جوری " اضای توپ کرد. پیش خودم گفتم:راست توپ وی را با یک ضربه دریافت کرد اما رونالدو بالفاصله پس از آن تق

 "بود باالخره، توپ به پایش خورد

ن نیستلروی پنالتی را خراب فیک پنالتی به نفع ما گرفته شد.  یک دقیقه بعد وی در محوطه جریمه به روی زمین افتاد و

ها به آن سانتراز  فرستاد. یکی پ برگشتیکرد اما رونالدو پس از آن با اراده خود به سمت راست رفت، و دو سانتر زیبا را از تو

که توسط دروازه بان دفع شده بود را  توپ را شوت کرد که گیگز توپ برگشتی کهبه نیستلروی پاس داد  اسکولز رسید که

 .وارد دروازه کرد و دومین گل ما را به ثمر رساند

سریع  ترافورد خیلیچشم آنها ظهور کرده است. اولدلو بود که انگار مسیح ج نسوی زمین به شکلیآواکنش هواداران در 

 خواستند را به آنهاریع آنچه میکرد و سرا دیدند که آنها را از روی نیمکت بلند می سازد. آنها کسیهای خود را میاسطوره

 .دادمی

 

توانست با اسطورگی و هیچگاه نمیا .ستتد داشته اایبعد از اریک کانتونا، رونالدو بیشترین تاثیر را روی هواداران منچستریون

 .سریع نمایان شد های کاریزماتیک را داشت اما استعداد رونالدو خیلیکانتونا برابری کند زیرا اریک همه جذابیت

دهد. توپ از پارک به رونی حمالت نشان می وی را در ضد بزرگی ۳۰۰۲گل رونالدو برابر آرسنال در چمپیونزلیگ سال 

برای رسیدن به دروازه حریف تالش  وقتی" گفتم که:سید. همواره به وی میونالدو با سرعتی ویرانگر به توپ ررسید و ر
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 . وقتیدهیهای خود، زمان و سرعت رسیدن به توپ را افزایش میهایت را بلند تر بردار. با افزایش طول قدم، گامکنیمی

، کنینیزم را آرام تر میکمی این مکا بین بدنت نداری اما وقتی چنان هماهنگی، آنهنوز در حال دویدن با سرعت زیاد هستی

اش برابر کاردیف با حرکات سرعتی ۳۰۰۲کاپ  را قبال در فینال اودقیقا این کار را انجام داد.  "کندبهتر عمل می تمغز

دستیار  بردیم. والتر وقتی ۰بر  ۲اضافه شد، با نتیجه ها در مارس به کادر فنی ما دیده بودید. ما آنجا تیم والتر اسمیت که بعد

ره. باور آ"من به او گفتم: "در مورد رونالدو چطور؟ خوب است؟ "های تیم سوال کرد و پرسید:من شد از من در مورد استعداد

امتحان کردن من بعد از آن والتر برای  ".ای استهای هوایی. ضربه سر زن فوق العادهنکردنی است. مخصوصاً در کار

 ".بینیمها چیزی نمیبینیم و در بازیما فقط در تمرینات آن را می گویی ولیتو همیشه از قدرت سر زنی وی می "پرسید:

کرد. من برگشتم و به والتر شنبه آن هفته، برابر بیرمنگام بازی داشتیم که رونالدو با یک ضربه سر فوق العاده گلزنی 

 "دونمدونم، میمی"گفت:

گردد که پس از اخراج شدن رونی بعد از خطا بر می ۳۰۰۱های درام دیگری که با رونالدو داشتیم هم به سال از داستان یکی

روی کاروالیو، به سمت نیمکت پرتغال برگشت و چشمک زد. این قضیه، شانس اینکه این دو هم جدا شوند و هیچگاه قادر 

این بود که رونی در تعطیالت شرایط روحی  ،را افزایش داد. چیزی که رونالدو را نجات دادبه بازی در کنار همدیگر نباشند، 

زدم و از وی خواستم که به من زنگ بزند. وی پیشنهاد داد که مصاحبه را با هم  اس ام اسداشت و من به رونی  خوبی

اعتقاد داشت این  ن میک فیالن را دیدم کهز بعد مرو بین این دو وجود ندارد ترتیب دهیم تا نشان دهیم که هیچ مشکلی

است. اما با این حال، این بخشندگی  اوحق با ها مصنوعی است. دیدم که مساله کمی زیادی بزرگ شده است و این دعوا

تواند به منچستر برگردد. احساس کرد که دیگر نمیرونی بود که رونالدو را تحت تاثیر قرار داد زیرا کریستیانو فکر می

رونی چندین بار با وی تماس گرفت که به رونالدو این  کنندها وی را رها نمیکرد پا جای رونی گذاشته است و رسانهمی

 دهد. این اولین برای نبود که در سطح بین المللی دو بازیکن منچستر درگیر شده بودندرخ نمی اطمینان را بدهد که اتفاقی

داد. دنیس الو هم در ترکیب ، نبی استیلز اولین بازی را برای کشورش انجام می۱۲۱۵ال در بازی اسکاتلند و انگلیس در س

الو اما در پاسخ  ".با آرزوی بهترین ها"به الو بگوید:رود تا به عنوان یک بزرگتر اسکاتلند بود که نبی به سمت وی می

 شودمی ز دست الو عصبانینبی در آن بازی بسیار ا ".خفه شو. انگلیسی فالن و بهمان "گوید:می

دهد. رونالدو تنها به یک بله رونالدو به سمت داور رفت تا رونی را اخراج کند اما این اتفاقات در دنیای مدرن فوتبال رخ می

وی هیچگاه به بازی کردن در منچستر یونایتد در فصل بعد در آن لحظه  کرد: بردن بازی به همراه کشورشچیز فکر می

را مالقات کردیم مشخص بود  او ها حسرت آن را خورد. وقتیبعدشد و وی برگزار می کرد. آن بازی در جام جهانیفکر نمی

ها مربیان به وی گفته بودند که از درگیری که مفهوم کارش را درک کرده بود. آن چشمک زدن معنی بدی پیدا کرده بود

خیره بود که به آنها بگوید رونی را اخراج کردم. از نظر من وی دوری کند و این چشمک وی برای قانع کردن نیمکت ذ

 "اخراجش کردم. اخراجش کردم"گونه ژستی نگرفته بود که بگوید:این
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ما در ویالیی در پرتغال برای ناهار همدیگر را دیدیم. خورخه مندز هم آنجا بود. رونی با وی تماس گرفته بود که برای 

که به منچستریونایتد آمده  ترین بازیکنی هستیتو شجاع"مساله بیاید. به رونالدو گفتم: کمک کردن به رونالدو و حل این

برای بکام افتاده بود را بازگو کردم. وی  ۱۲۲۱که سال  اتفاقی "شجاعت نیست است اما تسلیم شدن و رفتن از باشگاه نشانه

ان مجسم بود. واقعا باید جرات داشته باشید که آنجا های شبانه لندن درگیر شده بود. وی شیطاز کالب در خارج از یکی

ا این شد بازی برگزار شود. ببود که می ترین جاییاولین بازی بکام بعد از آن حادثه برابر وستهام بود که شاید بد درگیر شوید

 "بکام در آن بازی فوق العاده بود. باید از پس این قضیه بر بیایی"حال، من به رونالدو گفتم:

شد. برای شروع رفت بازی با چارلتون بود که در چهارشنبه شب برگزار میبازی بعدی که رونالدو در لندن باید به میدان می

 ".ای پرتغالی حرامزاده. تو"زند:ز هواداران حریف فریاد میا دیدم که شنیدم یکیباید بگویم که بازی را از قسمت مربیان می

دریافت کرد و بعد از رقص پا در کنار چهار بازیکن توپ را به گوشه دروازه فرستاد. آن جوان دیگر از دقیقه رونالدو توپ را ۵

 های وی به رونالدو انگیزه داده استکرد فحشجای خود بلند نشد. شاید احساس می

شوند و ن با هم درگیر میبا رونی کنار آمده بود. این جوانا در فصل جدید داشت و به خوبی رونالدو خوب بود. شروع خوبی

 فایده بود های رونالدو به داور بیشد و به همان اندازه صحبتهای خاص خود را دارند. رونی به هر حال اخراج میدرگیری

تالش کنیم. در سال  ۳۰۰۱توانستیم وی را در تیم داشته باشیم و برای فینال مسکو در سال خیالم راحت شده بود که می

کدام یک "از من پرسید: آنجا بودند. شخصیاسمی شرکت کرده بودم که پیتر اشمایکل و سم االردایس هم در مر ۳۰۱۳

ب، رونالدو فیزیک بهتری نسبت به مسی دارد و در هوا هم بهتر خ "من جواب دادم: "سی؟بازیکن بهتری است. رونالدو یا م

کند آن را سی چیز جادویی در خود دارد که توپ را که لمس میزند و سریع تر هم است. مکند. با هر دو پا شوت میکار می

 "دهد. مثل این است که روی تختی از پر فرود بیاید. آن حس المسه برخورد توپ به پای مسی، ویرانگر استنشان می

ن نیست. به نظر مسی قادر به انجام آ تواند در یک تیم بد هم خوب بازی کند، ولیاشمایکل اعتقاد داشت که رونالدو می

زند. پیتر به این نکته را رقم می اسرارانگیزیرسید، لحظات توپ به پایش می رسید. با این حال مسی وقتینکته معقولی می

اشاره کرد که مسی برای رسیدن توپ به وی، به ژاوی و اینیستا احتیاج دارد. رونالدو هم تا حدودی این احساس را دارد که 

کردم مقایسه این دو غیر شد، احساس میی توپ بدهید. در تمام مدتی که از این دو بازیکن از من سوال میباید دائم به و

 دهدممکن است زیرا هر کدام را که پایین تری از دیگری قرار دهید، حس بدی به شما دست می

د از رفتن وی به مادرید، همچنان با هم در های فوق العاده وی مهم بود، به همان اندازه هم ما بعبه همان اندازه که نمایش

 .ارتباط بودیم. یک نتیجه خوب در یک رابطه گذرا
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 علی شعبانیمترجم :                                                                                                       فصل نهم 

 

 کین

بازیکنی پوالدین و با انرژی، و با غریزه ای عالی برای فوتبال و استراتژی هایش بود. در زمانی که ما با هم  روی کین

با روحیه دادن هایش، بار مسئولیت تزریق انگیزه به تیم را  رویکار می کردیم، او با ابهت ترین شخصیت رختکن بود. 

 از شانه هایم کم می کرد. هیچ مربی نباید چنین کمکی از سوی یک بازیکن را رد کند.

 

من نظر  فرارسید، رابطه ما از پیش یک رابطه فروپاشیده بود. رویو زمان ترک یونایتد از سوی  5002وقتی نوامبر 

ی اتفاقاتی که منجر به پیوستن او به سلتیک شد، دارم. اما ابتدا، باید به این نکته اشاره کنم که چرا او متفاوتی درباره توال

 چنین مهره خاصی برای تیم و قوه محرکه باشگاه بود.

 

فکر می کرد که شما در زمین بار خود را به دوش نمی کشید، او بالفاصله فریادکشان باالی سرتان بود.  روی کیناگر 

یکنان زیادی طعم خشم او را به خاطر آن گناه نابخشودنی چشیده اند و هیچ جایی برای پنهان شدن از او وجود باز

نداشت. من هیچ گاه فکر نمی کردم این بخش بدی از شخصیت اوست. در تمامی دوران حضور من، شخصیت های 

یو بروس، اریک کانتونا: این بازیکنان خواسته قوی تیم، به شکل گیری اتفاقات تیم کمک کرده اند. برایان رابسون، است

 مربی و باشگاه را به اجرا در می آوردند و بر تیم اعمال می کردند.

 

در زمان بازیگری من، مربیان به ندرت در لحظات پر از آدرنالین پس از بازی بازیکنان را مورد پرس و جو قرار می 

 وی خود بازیکنان انجام می شد، عموما در زمان دوش پس از بازی.دادند. اتهام های اولیه و پیدا کردن مقصر، از س

 "تو اون موقعیتو از دست دادی، ..."گاهی حتی زیر دوش کار به دعوا و کتک کاری می کشید: 

 

به عنوان یک بازیکن من همیشه به مدافعین و دروازه بان به خاطر گل خوردن معترض بودم. پس می دانستم اگر 

دروازه حریف خراب کنم، تمامی آن انتقاداتی که نثار هم تیمی هایم کرده بودم، به مانند سیلی به  موقعیتی را جلوی

سویم بازخواهد گشت. این ریسک رک بودن و خود دار نبودن است. امروزه مربیان حرف اصلی را در پایان بازی می 

ی را بستایند، بازیکن دیگری در این کار دخیل زنند. اگر آن ها بخواهند چیزی را تحلیل کنند، انتقاد کنند یا بازیکن

 دقیقه طول می کشد. 02تا  00نیست و یک مربی این کار را انجام می دهد. کل این فرایند معموال 

 

با بقیه تیم بود، زیرا او تالش می کرد تا خواسته اش را روی ، پس از بازی ها، رختکن صحنه جدال رویاما با داشتن 
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به شدت به مجادله  رود فن نیستلرویو  رویبه خاطر دارم یک بار به رختکن آمده بودم و دیدم بر تیم تحمیل کند. 

جرات این را داشت تا مقابل  فن نیستلرویمشغول اند. آن ها در نهایت توسط دیگر بازیکنان از هم جدا شدند. حداقل 

رحمی بود. او وقتی عصبانی بود، حمله می او فرد ترسناک و بی  نداشت. قد علم کند، زیرا هر کسی این جرات را روی

 کرد.

 

هم در این زمینه با من هم اعتقاد است که الگوی رفتاری روی کین وقتی فهمید که  کارلوس کیروشمن اعتقاد دارم و 

از آن جا که برخی از توانایی های او به خاطر  دیگر نمی تواند روی کین سابق باشد، تغییر کرد. ما در این باره مطمئنیم.

سن و مصدومیت های فراوان دیگر مشهود نبود، ما سعی کردیم تا با تغییر وظیفه او، منفعتی دو جانبه برای طرفین 

 داشته باشیم.

 

می ما سعی کردیم که نقش او را عوض کنیم. دیگر او را به فرارهای هجومی تشویق نمی کردیم و درواقع از او 

خواستیم که این کار را انجام ندهد. هر زمان که یکی از هم تیمی هایش صاحب توپ بود، روی توپ را از او طلب می 

قابل تحسین است. آیین ما در یونایتد چنین بود که وقتی یکی از بازیکنانمان صاحب توپ بود، ما  کرد. این کیفیتی

نباید آن کار را انجام می ی در سنی بود که دیگر ور می کردند. همگی حرکت می کردیم و بقیه بازیکنان از او حمایت

 این واقعیت جدید را بپذیرد. داد، اما او نمی توانست

 

فکر می کنم که او می توانست حقیقت را در حرف هایمان حس کند، اما تسلیم شدن در برابر حرف هایمان برای 

زی اش بر روی شور و عالقه اش بنا شده بود. در فصل ماقبل تهدیدی به شمار می رفت. او بازیکنی بود که باغرورش 

اختالف ما، نشانه هایی از ضعف جسمانی در او دیده می شد. او کمی در بازگشت برای ایفای نقش های دفاعی اش جا 

انتظار عمل مفصل ران و رباط صلیبی زانو چگونه می توان از او  می ماند. او دیگر بازیکن سابق نبود؛ اما پس از چند

 که بازیکن سابق باشد؟ ، مخصوصا با سبک بازی درگیرانه او،داشت

 

انرژی ای که روی در بازی ها صرف می کرد استثنایی بود، اما وقتی شما به اواسط دهه چهارم زندگی تان می رسید، 

که باعث موفقیت فهمیدن اینکه کجای مسیر را به اشتباه می روید کمی سخت می شود. شما نمی توانید ذات تان را 

 های فراوان تان شده عوض کنید. برای ما آشکار شده بود که ما دیگر با آن روی کین سابق طرف نیستیم.

 

به واقع راه حل ما این بود که به او بگوییم که در مرکز میدان باقی بماند. او می توانست بازی را از آن جا کنترل کند. 

دیگری این موضوع را می دانست، اما نمی توانست خود را متقاعد کند که از نقش من اعتقاد دارم که او بهتر از هر کس 

 قهرمانانه اش چشم بپوشد.

 

www.tarafdari.comwww.tarafdari.com



 زندگینامه فرگوسن  

   

این پیش زمینه بلند مدت اتفاقاتی بود که منجر به جدایی او از یونایتد و پیوستن او به سلتیک شد. او فکر می کرد که 

است، اما  رایان گیگزن شخصیت افسانه ای جاودانه، است. هیچ کس چنین نیست. نزدیک ترین شخص به آ پیتر پن

داشته است. مشکل مفصل ران او  چند مصدومیت خیلی جدیروی  مصدومیت جدی ای نداشته است.رایان هیچ گاه 

 بزرگ ترین عامل ضعف فیزیکی او بود.

 

ی که به کمپی ، در سفر5002-5002اولین مشکل بزرگ در رابطه ما در پیش فصل رخ داد، قبل از شروع فصل 

واقعا ایده او بود، و سفر تمرینی در پرتغال داشتیم. کارلوس کیروش زودتر برای هماهنگی به آن جا رفته بود، زیرا این 

. واقعا شگفت آور بود. زمین های تمرین، یک باشگاه واله دو لوبوهیا کرده بود. چه امکانات اعجاب آوری برایمان م

 برای بازیکنان مناسب بودند.بدنسازی و خانه های کوچکی که 

 

تمام کادر فنی و بازیکنان در ویالهایشان اسکان یافته بودند. من پس از تعطیالت تابستانه ام در فرانسه به آن جا آمدم. 

من پرسیدم که مشکل چیست. کارلوس  اما خبرهای بدی در انتظار من بود. کارلوس دوران ناخوشایندی با روی داشت.

ی خانه های واله دو لوبو را فاقد استانداردهای الزم می داند و حاضر نیست در خانه ای که به او داده توضیح داد که رو

شده اقامت کند. بنابر گفته های کارلوس، روی خانه اول را به این دلیل رد کرد که یکی از اتاق هایش فاقد سیستم 

ل نمی وبخانه معرکه ای بود. روی آن را ق دیدم،سرمایشی بود. دومی نیز چنین مشکلی داشت. سومی، که من آن را 

 به همراه خانواده اش اقامت کند. کویینتا دو الگوکرد و می خواست در دهکده کناری، 

 

شب اول ما در ایوان هتل باربکیو راه انداخته بودیم. مراسم به شکل زیبایی پیش رفت. روی به من نزدیک شد و به من 

 "روی، بی خیال شو، االن نه. فردا صبح با هم حرف خواهیم زد."گفت که باید با من حرف بزند. من به او گفتم: 

 

 "شده است، روی؟ من به خانه ها نگاه کرده ام، آن ها خوب اند.چه "پس از تمرین من او را به کناری کشیدم و گفتم: 

روی به مانند آتش فشانی فوران کرد و لیست بلندباالیی از مشکالت و شکایت هایش را ابراز داشت که سیستم تهویه 

آمده ایم؟ و بعد راجع به کارلوس شروع به شکایت کرد. اصال چرا ما برای تمرین به این جا  مطبوع یکی از آن ها بود.

این مسئله رابطه او با ما را خدشه دار کرد. من فکر می کنم او در آن تور، کمی این جور مسایل. سراسر انتقاد و بس. 

 امید شده بودم. کارلوس تمام سعی اش را کرده بود که سفر برای همه خوب باشد.ه بود. من از او نامنزوی شد

 

ودم که روی را به دفترم احضار کنم تا حداقل به کارلوس بگوید که بابت وقتی اردوی پیش فصل تمام شد، من مصمم ب

 رفتارش متاسف است. اما روی قبول نکرد.

 

 "تو عوض شده ای."یک بار وقتی من و روی درگیر بحثی شدید بودیم، روی به من گفت: 
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ن در جهان متفاوتی هستیم. ما از روی، من باید تغییر کنم، زیرا امروز مانند دیروز نیست. ما اکنو"من جواب دادم: 

بیست کشور مختلف این جا بازیکن داریم. تو می گویی من تغییر کرده ام؟ امیدوارم که این طور باشد. زیرا اگر تغییر 

یک بحث جدی داشتیم. یک  "تو آن آدم سابق نیستی."او گفت:  "گاه در این شغل دوام نمی آوردم.نمی کردم هیچ 

تو کاپیتان تیم هستی. تو هیچ مسئولیتی در قبال دیگر بازیکنان "او گفتم که خودسر شده ای.  مشاجره واقعی. من به

 "نشان ندادی. انگار از تو خواسته شده بود که در زاغه اقامت کنی. آن خانه ها خوب بودند.

 

پیش  MUTVا ما کاهش نیافت. قطار رابطه ما از آن جا از خط خارج شد. سپس ماجرای مصاحبه ب یاحساس بد بین

 ت به باد انتقاد گرفته بود. ماآمد، که در آن روی برخی از اعضای جوان تیم را به خاطر انجام ندادن وظایفشان به شد

بود که در مصاحبه شرکت کند.  گری نویلداشتیم. آن روز نوبت  MUTVی برای مصاحبه های خاص نظم و ترتیب

ز مسئولین روابط عمومی به من خبر داد که روی کین می خواهد به جای دوشنبه بعد از بازی با میدلزبورو، وقتی یکی ا

اما گویا روی در آن مصاحبه، درباره عملکرد برخی  گری مصاحبه را انجام دهد، این مسئله چندان برایم مهم جلوه نکرد.

تو باید این را "دا در آمد: تلفن خانه ام به صبعد از ظهر،  4بازیکنان در بازی شنبه به شدت انتقاد کرده بود. در ساعت 

 "ببینی.

 

را مدافعی تنبل خوانده بود، تردید خود را از اینکه چرا مردم اسکاتلند این  کایران ریچاردسوندر آن مصاحبه روی کین، 

هزار پوند  050گفته بود، چون شما هفته ای ریو فردیناند شوق دارند، ابراز کرده بود و درباره  درن فلچرهمه راجع به 

دفتر روابط ر می کنید که سوپر استار هستید. دقیقه در برابر تاتنهام خوب بازی می کنید، فک 50ریافت می کنید و تنها د

تماس گرفته بود. پخش آن نوار منوط به تصمیم من بود. من گفتم که فردا صبح آن  دیوید گیلعمومی بالفاصله با 

 نوار را به دفتر من بیاورند تا به آن نگاه کنم.

 

. روی راجع به همه آن ها آلن اسمیت، فن در سارخدای من، باور نکردنی بود. او همه را سالخی کرده بود. درن فلچر، 

چیزی گفته بود. آن هفته بازی نداشتیم و من قرار بود برای سر زدن به مدرسه فوتبال مان به دوبی سر بزنم. آن صبح 

واهش کرد که به آن جا بروم. وقتی به آن جا رفتم، انتظار داشتم که گری نویل از رختکن بازیکنان به من زنگ زد و خ

روی تا آن موقع از بقیه عذرخواهی کرده باشد. من در جایم نشستم. گری اعالم کرد که بازیکنان از نحوه تمرینات 

رختکن داشت و روی تاثیر زیادی بر روی  "شما چی؟"راضی نیستند. من نمی توانستم چیزی که می شنوم را باور کنم. 

من باور دارم که او از این تاثیر برای وارونه کردن ماجرا استفاده کرده بود. ببینید، کارلوس کیروش مربی بزرگی است، 

یک تمرین دهنده بزرگ. درست است، او گاهی برخی تمرینات را بیش از حد تکرار می کند اما این چیزی است که 

 بازیکنان را می سازد: تکرار.
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مرا به این پایین کشانده اید که از تمرین شکایت کنید؟ نمی خواهم حرف بزنید شما دو "آن ها پرخاش کردم: من به 

 و آن جا را ترک کردم. "تا...با چه کسی حرف می زنید؟

 

سپس مسئله ویدیو را پیش کشیدم.  من می دانم که چه اتفاقی افتاده است و"بعد، روی به دیدن من آمد و به او گفتم: 

بخواهی که آن برای چیزی که تو در آن مصاحبه گفتی شرم آور و خنده دار بود. هم تیمی هایت را آن طور بکوبی و "

 "بقیه پخش شود؟

 

پیشنهاد روی این بود که آن مصاحبه را به بازیکنان نشان دهیم و بگذاریم آن ها تصمیم بگیرند. من موافقت کردم و 

شا کنند. دیوید گیل در ساختمان بود اما دعوت من برای شرکت در نمایش را رد کرد. تمام تیم را جمع کردم تا آن را تما

 اما کارلوس و بقیه اعضای کادر فنی شرکت کرده بودند. او فکر کرد که بهتر است این مسئله را به عهده من بگذارد.

 

گفت بله. او به روی گفت که  فن در سارادوین روی از بازیکنان پرسید که درباره چیزی که دیده اند نظری دارند یا نه. 

او در انتقاد از هم تیمی هایش زیاده روی کرده است. روی به ادوین حمله کرد. او فکر کرده است که کیست، او چه 

به دفاع از هم وطنش برخاست، پس روی توجه اش را معطوف به او  چیزی از منچستر یونایتد می داند؟ فن نیستلروی

تو در "او به من گفت:  بدگویی از کارلوس کرد. اما بهترین قسمت اش را برای من نگه داشته بود. کرد. سپس شروع به

در این لحظه، بازیکنان شروع به  "، پای زندگی خصوصیت را به باشگاه باز کردی.مگنیرجریان دعوای حقوق ات با 

 و فن نیستلروی. اسکولز، فورچونخارج شدن کرده بودند. 

 

بدن روی، زبان او بود. او یکی از بی رحم ترین زبان هایی را داشت که می توانید تصورش را کنید. سخت ترین قسمت 

او می توانست با آن زبانش، با اعتماد به نفس ترین انسان جهان را هم به ضعف بیاورد. چیزی که من آن روز در باره او 

ان او به طرز وحشتناکی شروع به تنگ شدن کرد، تا متوجه شدم این بود که وقتی با او در حال جر و بحث بودم، چشم

 جایی که تنها سیاهی چشمانش دیده می شد. واقعا وحشتناک بود و این حرف را یک گالسگویی می زند.

 

من خیلی عصبانیم. او گفت که در زندگی اش هرگز چنین صحنه هایی را ندیده  از اینکه روی رفت، کارلوس دید بعد

او باید برود، "ن صحنه ممکن برای یک باشگاه فوتبال حرفه ای خواند. من به کارلوس گفتم: بود. او آن را بدتری

 "کارلوس. صد در صد. از شرش خالص شو.

 

 "ما باید روی را انتقال دهیم."من تا چهارشنبه بعدی در منچستر نبودم، اما از دوبی با دیوید گیل تماس گرفتم و گفتم: 

ها صحبت کند، که آن ها این مسئله گلیزرکه باید با  تر برای مان باقی نمانده است. او گفپاسخ او این بود که راه دیگ

من با دیوید گیل موافق بودم که باشگاه باید قرارداد روی را تمام و کمال پرداخت کند و بازی یادبودی  را تایید کردند.
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 ل ناعادالنه رفتار کردیم.برایش برگزار کند. هیچ کس نمی تواند ادعا کند که ما با روی به شک

 

تماس  مایکل کندیوقتی از سفر خاورمیانه بازگشتم، دیوید به من اطالع داد که گلیزرها روز جمعه می رسند، و او با 

جزییات به آن  گرفته و زمان مالقاتی با او تنظیم کرده است. ما با مایکل و روی جلسه گذاشتیم و تصمیم خود را با همه

روی بعدها اعالم کرده بود که از اینکه شخصا دوران او در یونایتد را تمام نکردم، نا امید شده است. اما . ها انتقال دادیم

 بعد از آن مشاجره اصلی، کار من با او تمام شده بود. امکان نداشت که بخواهم با او سر مسئله دیگری درگیر شوم.

 

م کردم. می توانستم شوکه شدنشان را در صورت هایشان من به سمت زمین تمرین رفتم و خبر را به بازیکنان اعال

من همیشه بهترین لحظات مربیگری ام را لحظاتی دانسته ام که در زمانی کوتاه، بر اساس حقایقی انکار ناپذیر،  ببینم.

گر من ا تصمیماتی قاطع گرفته ام. کاری که باید برای ریشه کن کردن این بحران می کردم، برایم مثل روز روشن بود.

تعلل کرده بودم یا از تصمیم گیری فرار می کردم، این فرصت بیشتری به روی می داد تا قدرتش در رختکن را بیافزاید، 

در ذهنش اعتماد به نفس بیشتری ایجاد می کرد که رفتارش درست است و زمان بیشتری برای متقاعد کردن بقیه بر 

 ارش اشتباه بود.این باور می داشت. ولی کار او درست نبود، رفت

 

منچستر یونایتد نقش ببندد، روی داد. یکی از بزرگترین « سابق»اتفاقات زیادی پیش از اینکه جلوی نام روی، بازیکن 

بود و بازگشت روی به خانه پس از درگیری و مشاجره اش با میک مک کارتی، سرمربی تیم  5005آن ها جام جهانی 

 ملی جمهوری ایرلند.

 

تلفن همراهم را با خود  ک هفته ای برده بود. برای شام،سالگیم، مرا به تعطیالتی ی 20به خاطر تولد  برادرم مارتین،

را به همراه داشت، و به محض اینکه ما آن جا را ترک کردیم، زنگ خورد. مایکل  یاورده بودم، اما مارتین مال خودن

، سایپانمن آشکار کرد که درگیری و مشکالتی در کندی بود که سعی داشت با من ارتباط برقرار کند. مایکل برای 

تو باید با او "محلی که تیم ملی ایرلند پیش از جام جهانی در آن اقامت داشت، پیش آمده است. مایکل به من گفت: 

من متعجب بودم. نمی توانستم چیزی را که باعث  "حرف بزنی. تو تنها کسی هستی که او به حرفش گوش می کند.

انی در مایکل شده بود را حتی تصور کنم. او داستان درگیری روی با میک مک کارتی را تعریف کرد. این همه نگر

 شماره ای که مایکل از روی به من داد، کیفیت خوبی نداشت. پس به او گفتم که روی به من زنگ بزند.

 

قبال مک کارتی را به ناگاه  روی تمام خشم اش در "به چی فکر می کردی که آن کار را کردی؟روی، "به روی گفتم: 

ه هایت را هر روز به مدرسه بفرستی وقتی آرام باش. یک توصیه از من: تو نمی توانی بچ"تخلیه کرد. من به او گفتم: 

این اتفاق در پس زمینه زندگی آن ها باشد. به خانواده ات فکر کن. این قضیه برایشان وحشتناک خواهد بود. جام 

 "ین به بزرگترین ماجرای تابستان تبدیل خواهد شد.جهانی را فراموش کن، ا
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صحبت کنند و مسایل  بازگردد و با میک مک کارتیاو می دانست که من درست می گویم. من به او گفتم که دوباره 

بازگشت، دیگر کار از کار گذشته  روی موافقت کرد. اما زمانی که شان را حل کنند و به او بگوید که بازی خواهد کرد.

. راه بازگشتی برای روی وجود ماجراهای اتفاق افتاده را شرح دهدبود و میک کنفرانسی مطبوعاتی ترتیب داده بود تا 

 نداشت.

 

به  من از روی به طور کامل دفاع کردم، زیرا او از منچستر یونایتد آمده بود و ما در اینجا استانداردهای باالیی داریم. او

 قابل ، مسئلهبه عنوان کاپیتان تیم، این موضوع کمپی تمرینی رفته بود که استاندارد نبود و لباس تمرینی وجود نداشت.

هر چقدر هم که شرایط در راض را تا چه حد ادامه می دهید؟ این است که اعت درکی برای اعتراض است. اما مشکل

 بود، او مرد حداکثر ها بود. ا او این گونهه آن شکل بروز می داد. امنباید عصبانیتش را ببد می بود، روی جنوبی کره 

 

استثنا نبود. این شغل من بود. به این دلیل نمی توانم به خاطر  هم من همواره از بازیکنانم حمایت کرده ام و روی

شت، عذرخواهی کنم. مواردی که پشت بازیکنانم در آمدم در حالی که دالیل محکمی برای عدم انجام این کار وجود دا

بارها این سوال را از من  کتی "خدای من، به چه چیزی فکر می کردی؟"زمان هایی بود که با خودم فکر می کردم، 

من باید راه حل پیدا می کردم نه اینکه آن ها را مقابل افکار  کنانم جبهه بگیرم.یکرده است. اما من نمی توانم علیه باز

مواقع آن ها را جریمه یا تنبیه کرده ام، اما نمی توانم اجازه دهم این مسایل از رختکن  خرد کنم. البته بعضیعمومی 

اگر این اتفاق می افتاد، این حس به من دست می داد که به یکی از اصول همیشگی ام در مربیگری خیانت  خارج شود.

 نم در مقابل قضاوت شدن های خارجی.بازیکنا از کرده ام: اصل دفاع کردن. در واقع دفاع کردن هم نه، حمایت کردن

 

بازیکنان، قدرت مربی را تحت الشعاع قرار می دهد. در زمان بازیگری من، شما نمی  معروفیتدر فوتبال مدرن، وضعیت 

توانستید حتی یک کلمه راجع به مربی تان بد بگویید. آن لحظه، لحظه مرگ تان بود. در سال های اخیر، من دائما 

ی را می شنوم که از قدرت شان علیه مربیان استفاده می کنند و حتی افکار عمومی و باشگاه نیز از داستان بازیکنان

بازیکن همواره شکایت اش را با هر گوش شنوایی مطرح می کند اما مربی نباید  بازیکن در این راه حمایت می کنند.

 چنین کاری کند، زیرا او مسئولیت های بزرگ تری دارد.

 

و کم کم داشت حس می کرد که مربی  م که روی فهمیده بود به پایان بازیگری اش نزدیک شده استمن فکر می کن

تیم است. او به مانند یک مربی احساس مسئولیت می کرد، و البته از نقطه نظر مربی گری هم، پرخاش کردن به هم 

حبه، ما به روی کمک کردیم تا با جلوگیری از پخش آن مصا تیمی هایت، مخصوصا در تلویزیون کار درستی نیست.

از دست ندهد. اما پس از آن که بحث ما در دفتر من به جاهای باریک کشید، پایان او فرا رسیده  احترامش را در رختکن

 بود.
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تنها چیزی که نمی توانستم اجازه دهم هرگز رخ دهد، از دست دادن کنترل بود، زیرا در اختیار داشتن کنترل، تنها راه 

می دانستم لحظه ای که یک فوتبالیست برای باشگاه تصمیم نند ماجرای دیوید بکام، در فوتبال بود. هما نجات من

بگیرد، لحظه مرگ آن باشگاه است. بازیکنان واقعی این مسئله را دوست دارند، آن ها مربی سخت گیر را دوست دارند، 

 یا مربی ای که به وقتش بتواند سخت گیر باشد.

دارند که مربی شان مرد باشد. بازیکن در مواجهه با مربی اش به برخی مسایل فکر خواهد کرد مانند آن ها دوست 

 .آیا او به ما وفادار است؟3. آیا او می تواند از من بازیکن بهتری بسازد؟ 5برنده کند؟  را .آیا او می تواند ما0اینکه: 

اگر جواب هر سه این سواالت، بله باشد؛ آن ها حتی قاتل  این سواالت، تامالت قابل توجهی از سوی بازیکنان هستند.

من برخی از بدترین عصبانیت ها را در بعد از بازی ها داشته ام و واقعا هیچ گاه  بودن مربی شان را هم تحمل می کنند.

وم می آورد. به این رفتارم افتخار نکرده ام. برخی شب ها، من به خانه می رفتم و ترس از عواقب حرف هایم به من هج

اینکه بازیکنان شاید دفعه بعدی که پا به زمین تمرین می گذارم با من حرف نزنند یا علیه من بشورند یا توطئه کنند. اما 

دوشنبه ها، آن ها از من بیشتر می ترسیدند تا من از آن ها، زیرا دیده بودند که من چگونه می توانم کنترل اعصاب خود 

 بودند این اتفاق بار دیگر تکرار شود.را از دست بدهم و مایل ن

 

روی فرد باهوشی بود. من او را در حین مطالعه چندین کتاب جالب دیده بودم. او می تواند به خوبی حرف بزند و وقتی 

امروز روی " در حال و هوای خوبی باشد، هم نشین دلچسبی است. فیزیوتراپ تیم پیش من می آمد و از من می پرسید:

زیرا این مسئله کل حال و هوای رختکن را تعیین می کرد. او تا این حد در زندگی  "است؟ ه بلند شدهاز کدام دند

 روزمره ما تاثیرگذار بود.

 

با تغییر حاالت آنی او، او یک لحظه می توانست فوق العاده باشد و لحظه ای بعد به مانند یک دشمن. این تغییر در یک 

 چشم به هم زدن اتفاق می افتاد.

 

با بررسی عمیق تر، جدایی از او بهترین اتفاقی بود که می توانست رخ دهد، زیرا بسیاری از بازیکنان از او می ترسیدند و 

از کسانی بودند که از جدایی روی منفعت بردند.  دارن فلچرو  جان اوشیآن بازیکنان پس از جدایی او رشد کردند. 

بازی کنیم، بازیکنان در حین گرم کردن توسط بازیکنان هو شدند،  لیلبا  به فرانسه رفتیم تا 5002وقتی ما در نوامبر 

که بخشی از دلیل آن به خاطر حرف هایی بود که روی در آن مصاحبه زده بود. بیشتر هو ها و بد و بیراه ها به سوی 

 فلچر و اوشی نشانه گرفته شده بود.

 

ن ها دیگر الزم نبود بمباران لفظی او را تحمل کنند، آ فکر می کنم رختکن با جدایی روی نفسی به راحتی کشید.

چیزی که برخی از آنان به آن عادت کرده بودند. به دلیل اینکه سطح بازی او در حال نزول بود، شکافی که از رفتن او 
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ازی من ب ایجاد شد به اندازه ای بزرگ نبود که به عنوان مثال، اگر او سه سال پیش تر جدا می شد، ایجاد می شد.

 "او امروز ستاره میدان خواهد بود."را تماشا کردم و قبل از آن به کارلوس گفته بودم:  رنجرزو  سلتیک

 

او اصال در جریان آن بازی نبود و نقش منفعلی داشت. روی کین دینامیک و مبارزه جو آن جا نبود. او دوره اش در 

روابط ما ی از تمرینات و امکانات آن جا تعریف کرد. را دوست داشت. من با او صحبت کردم و او حسابسلتیک پارک 

کمی آرام تر شده بود. تقریبا دو ماه بعد، من در دفترم نشسته بودم و درباره مسایل تیم با کارلوس بحث می کردم، که 

 من شوکه شده بودم. یکی از اعضای کادر فنی تلفن زد و گفت روی اینجاست و می خواهد مرا ببیند.

او سپس تعریف کرد که اوضاع در سلتیک چگونه است  "می خواستم بابت رفتارم از شما معذرت بخواهم. من"او گفت: 

سلتیک دیدم، می دانستم که او بیش از -و چقدر از اوضاع آن جا راضی است. اما وقتی من بازی او را در دیدار رنجرز

 این ادامه نخواهد داد.

 

یک حقیقت دایمی درباره  م بود، اما اثرات آن هنوز قابل مشاهده نبود.قبل از خروج روی هم تغییرات در حال انجا

منچستر یونایتد وجود دارد: ما همواره قادریم که بازیکنان جدید و نام های نا آشنا را پرورش دهیم و زمانی که روی 

ی رسید و تجربه کسب می کین در حال خروج بود، ما جایگزین را در اختیار داشتیم. فلچر روز به روز بیشتر به بلوغ م

 در حال دست و پا کردن نامی برای خود بود.جانی اوانز را به باشگاه آوردم، از آن سو  جی سونگ پارک کرد؛ من 

اغلب بازیکنان تیم اصلی نمی توانند تغییر نسلی که دور و برشان در حال رخ دادن است را ببینند، زیرا آن ها نمی توانند 

را ببینند. آن ها هیچ ایده ای ندارند که در رده های باالتر و پایین تر چه اتفاقاتی در حال رخ  چیزی فراتر از خودشان

نیز همین طور. دیگران هیچ ایده ای ندارند. آن ها  وس براونو ریو استثنا بودند. شاید  گیگز، اسکولز و نویلدادن است. 

تم ببینم که پایه هایی در حال بنا شدن است. آن دوره از کارشان را در بازی کردن خالصه می دانند. اما من می توانس

نظر کسب جام و عنوان، اصال دوره خوبی برای ما نبود. اما وقتی شما در حال تغییر هستید، باید دوره های با جام کمتر 

 را بپذیرید و به این نکته واقف باشید که تغییر بیش از یک فصل طول می کشد.

 

انی در ر فصل برای تغییر تیم زمان بخواهم، زیرا در منچستر یونایتد شما هیچ گاه چنین زممن نمی توانم سه یا چها

اختیار ندارید بنابراین شما باید به تغییرات سرعت ببخشید و بعضی وقت ها شجاعت به خرج دهید: به بازیکنان جوان 

این مسئله تنها وظیفه نبود، بلکه بخشی از بازی دهید و آن ها را امتحان کنید. من هیچ گاه از این مسئله نهراسیدم. 

و منچستر یونایتد سنت میرن، آبردین شغلی بود که عاشقانه آن را دوست داشتم. این ذات من است. من این کار را در 

 وقتی ما با چنین دوره هایی مواجه می شدیم، به بازیکنان جوان مان اعتماد می کردیم. انجام داده ام.

اسپورتینگ یک روز دیوید گیل به را می پسندید.  اندرسوندر خصوص گزینه های جذب بازیکن، کارلوس به شدت 

رفت تا با اندرسون قرارداد ببندد. جذب آن ها کمی خرج برداشت اما  پورتوجذب کند و سپس به را  نانیرفت تا  لیسبون

ی جوان چگونه می اندیشیم. ما هسته دفاعی خوبی با حضور نشان داد که ما، به عنوان یک باشگاه، در مورد استعدادها
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اجازه  لوییز ساهاگروه مستحکمی در عقب داشتیم. رونی در حال پیشرفت بود. ما به  ردیناند، ویدیچ و اورا داشتیم.ف

تیار را در اخ هنریک الرسنبرای مدت کوتاهی او همیشه دچار مصدومیت می شد. دادیم که باشگاه را ترک کند، زیرا 

 داشتیم که بازی های درخشانی ارائه داد.

در روزنامه ها دیدم که او یونایتد را از و روی بار دیگر تیره و تار شد. من نقل قولی از او  بعد از آشتی دوباره، روابط من

د کارهایی که ادعای او این بود که ما تا آن زمان او را از یاد برده ایم. چگونه کسی می توان زندگی اش پاک کرده است.

او برای باشگاه انجام داده است را فراموش کند؟ مطبوعات به خاطر روحیه پیروزی طلبی و نحوه تزریق انگیزه او به 

فکر می کنید که روی کین "او را به عنوان شبه مربی تیم قلمداد می کردند. آن ها همیشه از من می پرسیدند: تیم، 

که او برای کسب نتیجه به عنوان مربی احتیاج به پول دارد. او همیشه به  بعدها مشخص شد "روزی مربی خواهد شد؟

 دنبال خرید بازیکن بود. به نظر من روی صبر الزم برای ساختن یک تیم را نداشت.

من و روی دوباره بر روی هم آتش گشودیم وقتی او به شدت از عملکرد بازیکنان جوان ما پس  5000-5005در فصل 

خواندم. اگر شما  "منتقدی تلویزیونی"و حذف ما از لیگ قهرمانان انتقاد کرد. من در جواب او را  ازلباز شکست مقابل 

دقیق شوید می بینید که ریش او هر روز سفیدتر و چشمانش  ایپسویچو  ساندرلنددر روزهای آخر او به عنوان مربی در 

خب، او جرات "تلویزیون قرار بگیرند و فکر کنند: هر روز تیره تر می شد. برخی ممکن است تحت تاثیر نظرات او در 

از لحظه ای که او منتقد تلویزیونی شد، می دانستم که او بر روی یونایتد  "این را دارد که از الکس فرگوسن انتقاد کند.

 تمرکز خواهد کرد.

 

ند، زیرا سزاوار آن نبود. بازیکنان بز وین رونیو در رابطه با انتقاد از بازیکنان جوان. او نمی توانست آن اتهامات را به 

بزرگ تر تیم نیز جواب او را می دادند. فلچر و اوشی دو نفری بودند که مورد حمله او قرار گرفتند و در نتیجه توسط 

هواداران ما در پاریس، پیش از بازی با لیل هو شدند. مربی گری او در دو مقطع تنها یک چیز را اثبات کرده است: که او 

 ج به پول دارد. او در ساندرلند خرج کرد و موفق نبود. او در ایپسویچ هم بسیار خرج کرد و ناکام ماند.احتیا

 

در مورد من گفته بود که تنها به خودم می اندیشم و ماجرای  ساندی تایمزاز روزنامه دیوید والش او در مصاحبه ای با 

را به عنوان مصداق ذکر کرده بود. واقعا غیر قابل باور است. آن روز در دفتر من، وقتی که ر جان مگنیر / راک آو جیبرالت

با هم درگیر شدیم، من خشم را در او مشاهده کردم. چشمانش کامال سیاه شده بود. او آن روز هم درباره جان مگنیر 

 ر را درک نکردم.تجیبرالگفته بود. من هیچ وقت عقده وسواس گونه او راجع به ماجرای راک آو 

در توافقی که در آن جمعه به آن دست یافتیم، قرار شد که هیچ کس درباره اختالف ما چیزی نداند. من به آن توافق 

پایبند می ماندم اگر روی آن را پیش تر نقض نمی کرد. وقتی روی در ساندرلند بود، او یونایتد را متهم به توهین و دروغ 

گاه کرد. باشگاه در نظر داشت اقدامات قانونی الزم علیه اتهامات او را اتخاذ کند. روی در گویی پیش از خروجش از باش

جواب گفت که اتهاماتش را پس نخواهد گرفت. احساس من این بود که او به دنبال لحظه ای در دادگاه است تا 

پس توصیه من به دیوید گیل این بود که هواداران را تحت تاثیر قرار دهد. باالخره او برای آن ها هنوز یک قهرمان بود. 
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 اقدام قانونی علیه او را متوقف کند. من فکر می کنم که ما به خوبی شرف و اعتبار خود را حفظ کردیم.

 

 

درصد از سهام منچستر یونایتد بود که در جریان خرید باشگاه توسط  30جان مگنیر: تاجر بزرگ ایرلندی. او مالک حدود 

مالکوم گلیزر واگذار کرد. همچنین همسر او، سو مگنیر و سر الکس فرگوسن مالک مشترک اسب  گلیزرها، آن را به

پس از بازنشستگی این اسب، دعوایی حقوقی بین او و سر الکس فرگوسن بر  مسابقه ای موفق راک آو جیبرالتر بودند.

 سر حق مالکیت این اسب در گرفت.

 

قهرمانی بزرگ در کارنامه اش دارد. او متعلق به سر الکس  9که سابقه اسب نر مسابقه ای موفق راک آو جیبرالتر: 

فرگوسن و سو مگنیر است. نام او بر گرفته از جبل الطارق، جزیره ای متعلق به بریتانیا در جنوب شبه جزیره ایبریا است 

 است. که به دلیل مسایل تخفیف های مالیاتی، کمپانی مادر پرورش دهنده این اسب در آن جا مستقر
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 مترجم: علی شعبانی                                                                                   فصل دهم                  

 عالیق بیرونی                                                         

 

عموم تماشاگران فوتبال احتماال مرا به عنوان یک دیوانه که به ندرت به چیزی فراتر از منچستر یونایتد برای تفریح می 

نگرد، می شناسند. اما با افزایش فشار کار، من برای تمدد اعصاب به عالیق و تفریحات فراوانی روی آوردم تا ذهنم را 

سردابم از شراب خوب لبریز شد. ر شد وپکم کم مشغول نگه دارم. قفسه کتاب هایم   

 

از دیدها نهان بوده است. این دنیایی است که  ،جدا از عالقه من به مسابقات اسب دوانی، بخش های دیگر زندگی من

در ده  ، زمین تمرین مان، پذیرای من بوده است.کارینگتون بعد از پایان مسابقه یا بعد از تمام شدن تمرینات هر روزه در

خر، من خودم را درگیر عالیق دیگرم کردم و این مسئله به من کمک کرد تا یونایتد را به شکل موثرتری اداره سال آ

کنم. من به اندازه سابق سخت می کردم، اما از نیروی ذهنم در موارد متنوع تری استفاده می کردم. خانه محل تجمع 

و فایل های کلکسیون شراب ام. جان اف. کندی همه عالیق من بود، از بیوگرافی دیکتاتورها تا مدارک قتل  

 

شاگرد بودم، تغییر چندانی نکرده است. عقاید مردم با  گوانجهت گیری سیاسی من از زمانی که در کشتی سازی های 

را به عنوان  ی ام، من عقاید ایدئولوژیک متنوعبه دست آوردن ثروت و موفقیت در گذر زمان تغییر می کند، اما در جوان

ی برای دیدن زندگی نجستم بلکه تنها مجموعه ای از ارزش ها و انگاره ها را حفظ کردم.راه  

 

فعال نبوده ام که به هر مهمانی شام حزب بروم یا سر و کله ام در هر کمپین  حزب کارگرمن هیچ وقت به آن شکل در 

به من می گفت لحظه ای که  کتیام.  اما همیشه از نماینده های پارلمان عضو حزب حمایت کردهانتخاباتی پیدا شود. 

تو پایت را در سیاست بگذاری، آن ها تو را همه اوقات خواهند خواست. این انتظار شکل خواهد گرفت که تو حاضری 

تک تک دقایق وقتت را در اختیار آن ها بگذاری. معتقد بودن به اصول سوسیالیسم و حزب کارگر یک چیز است و عضو 

گری. من به عنوان سرمربی منچستر یونایتد چنین وقتی برای برآورده کردن آن درخواست ها فعال آن بودن چیز دی

نداشتم. من رایم را به حمایت از آن ها در صندوق خواهم ریخت و از آن ها به شکل آشکار حمایت خواهم کرد. اما شما 

ار یک نماینده پارلمان عضو حزب خواهید نشسته ام، نخواهید دید. شما من را کن دیوید کمرونمن را در حالی که کنار 

 دید. این نحوه اثرگذاری من خواهد بود.

 

نیز جان اسمیت است. از گوردون براون من همیشه از چپ گراهای حزب بوده ام، این دلیل تحسین من از عملکرد 

نیل همچنین برای  خوشم می آمد. جان اسمیت فقید می توانست یک نخست وزیر خوب برای حزب کارگر باشد.
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کیناک هم بسیار متاسف شدم: انسانی خوب با یک شانس بد. بسیار دوست می داشتم که او را در خیابان داونینگ 1 می 

اصول من به براون نزدیک تر بود اما باید قبول کرد که پیروزی نهایی در صندوق  او روحیه ای پر حرارت داشت. دیدم.

موقعیت هایش درست عمل کرد. همچنین او این  استفاده ازبه دست می آید. او در  ربلها با راه های پوپولیستی تر 

 کاریزما را داشت تا آن را چاشنی آن کند و تا پیش از اشغال عراق، برای مدت ها محبوب باقی ماند.

 

ت وزیران حزب، توسط گزارشگر بازنشسته فوتبال اسکاتلند و فرد مورد اعتماد چندی از نخس آلستر کمپلدوستی من با 

شکل گرفت. او به من زنگ زد و از من درخواست کرد تا مصاحبه ای با آلستر انجام دهم. او آن زمان برای  جیم راجر

هر از چندگاهی نامه می نوشت و ارتباط دورادور کار می کرد. من و آلستر با هم به خوبی کنار آمدیم و او برای من  میرر

داشت و شبکه گسترده ای از آشنایان داشت. او سپس معاون مطبوعاتی تونی بلر شد و داشتیم. او روابط عمومی خوبی 

، در 1991به خاطر نقشش در حزب کارگر، ما به دوستان خوبی تبدیل شدیم. من یک هفته پیش از انتخابات سال 

همراه بودم.  شریمنچستر، با تونی ]بلر[، آلستر ]کمپل[ و  هتل میدلندمهمانی شامی در   

 

خیابان داونینگ محل دفتر رسمی چند تن از مقامات دولت انگلستان، از جمله نخست وزیر و وزیر خزانه داری است. :1  

 

 

اگر بتوانی کابینه ات را در یک اتاق جمع کنی و در آن اتاق را قفل کنی هیچ مشکلی نخواهی "من به تونی گفتم: 

ام هم پیمانان و روابط و آشنایان ژورنالیستی خود را دارند. کنترل داشت. مشکل دولت این است که اعضای آن هر کد

"کردن کابینه قسمت سخت کار خواهد بود.  

تونی پذیرای توصیه من بود. در هر مقامی از قدرت، شکنندگی وجود دارد. اگر شما رهبری یک کشور را به عهده دارید، 

خاصی وجود دارد که من می توانم با آن ارتباط برقرار کنم. من مسئولیت های فراوانی وجود دارد و در کنار آن تنهایی 

ر این گونه شغل ها وجود پس از اتمام کارم، بعد از ظهرها در دفترم می نشستم و هم صحبت می خواستم. اما خالیی د

که مردم نمی خواهند آن را بشکنند. تونی مرد جوانی بود که می خواست وارد چنین عرصه ای شود. دارد  

 

تا ر خاطراتش، نوشته بود که او نظر من را در خصوص برکناری گوردون براون از مقام وزیر خزانه داری خواسته بود. د

جایی که من در خاطر دارم، تونی به طور اخص در مورد گوردون سوال نکرده بود. سوال او درباره فوق ستاره ها و نحوه 

مهم ترین عامل در شغل من، کنترل است. لحظه ای که آنان کنترل تو را »برخورد من با آن ها بود. جواب من این بود: 

اما در آن رابطه خاص از  گفت که با گوردون به مشکل برخورده است او «به خطر اندازند، باید از شرشان خالص شوی.

م.من مشورت نخواست. من توصیه ام را کلی نگاه داشتم، زیرا نمی خواستم درگیر جزییات هر شخصیت شو  

من همیشه به این نتیجه رسیده ام که شما باید راه سخت را انتخاب کنید، چه راه محبوبی باشد چه نه. اگر در مورد 
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یکی از اعضای کادرتان احساس نگرانی می کنید، این احساس به شما می گوید که مشکلی وجود دارد. سر به بالین 

سید، وقتی می توانستم کاری کنم که مشکل از بین برود.به نظر نر گذاشتن با نگرانی هیچ وقت برای من منطقی  

 

ستفاده کنید، اما من فکر نمی کنم برای فوتبالیست ها موثر واقع شود که اکثرا از قدرت راهگشاست، اگر بخواهید از آن ا

تفاده نیز کرده طبقه کارگر هستند. اما کنترل هدف من بود، من می توانستم از قدرتم استفاده کنم اگر می خواستم، و اس

ام، اما وقتی شما به جایگاهی که من در یونایتد کسب کردم می رسید، قدرت به شکل طبیعی به همراه آن می آید. 

تصمیمات بزرگی که شما در این شغل ها می گیرید عموما توسط افراد خارج از مجموعه به عنوان اعمال قدرت دیده 

ف اصلی انجام آن بوده است.کنترل هد حفظمی شود، در حالی که در واقع   

 

جان اف کندی، کارهای سیاسی و تاکستان های فوق العاده به کنار، آمریکا منبع اصلی عالیق ذهنی من بوده است. 

و بازی های توپی مختص آمریکا: این ها روزنه های فرار من از فشار فوتبال بوده اند. وینس لومباردی جنگ داخلی، 

در آشنایی با فرهنگ آمریکا بود. ما یک آپارتمان در آن جا خریداری کردیم که همه  نقطه آغاز سفر مننیویورک 

نقطه ایده آلی برای گذراندن تعطیالت کوتاه مدت بازی های ملی بود.منهتن خانواده از آن استفاده می کردیم.   

 

اولین سفر من به آن جا  تم.آمریکا همیشه مرا شیفته خود کرده است. من مجذوب انرژی آمریکا، وسعت و تنوع آن هس

بردم، برای فلوریدا جام برندگان جام اروپا شده بود. من خانواده ام را به  حفاتآبردین اتفاق افتاد، وقتی  1991در سال 

همان از داالس قتل جان کندی در  تعطیالت. تا آن زمان، البته، آمریکا و تاریخش جای خود را قلب من باز کرده بود.

، اثرش را بر روی من گذاشته بود. با گذشت زمان، من عالقه ای برای کالبد شکافی 1991برش در سال زمان شنیدن خ

 ماجرای قتل او پیدا کردم.

 

من آن روزی که دنیا را تکان داد به خاطر دارم. جمعه شب بود و من در حال اصالح صورتم مقابل آینه بودم، جلوی 

برای رقص به سالن برویم. پدر من، که کمی گوشش سنگین بود، داد زد:  سینک ظرفشویی، پیش از اینکه با دوستانم

و سپس خودم را  "پدر تو کری. احتماال داری خیال می کنی."من جواب دادم:  "درسته که جان کندی تیر خورده؟"

منتقل کرده بودند. پارک لندزخشک کردم. نیم ساعت بعد، خبر پخش شده بود. او را به بیمارستان   

 

در نزدیکی گوان برای رقص رفته بودیم. آهنگ شماره  فالمینگومیشه می توانم آن شب را به خاطر بیاورم، ما به من ه

، در حال پخش بود. جو خاموش و مبهوت بود. به جای "دوست داری که بر روی یک ستاره تاب بخوری؟"آن زمان،  1

 رقص، همگی به طبقه باال رفتیم و راجع به قتل بحث کردیم.
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بود و تاللو خاصی از او ساطع می شد.  قیافه ایرای مرد جوانی مانند من، کندی مایه خیال پردازی بود. او مرد خوش ب

به عنوان او نشان گر این بود که فردی به پویایی و شادابی او می تواند رییس جمهور شود. اگرچه او در ناخودآگاه من 

ترور او از راهی غیر منتظره شکل گرفت. من برای صحبت کردن اجرای معالقه من به  باقی ماند،یک چهره تاثیرگذار 

دعوت شده بودم. برایان کارتملتوسط  استوکدر مراسم شامی در   

 

در آن جمع حاضر بودند و من به خاطر دارم که آن لحظه چنین  جیمی آرمفیلدبه همراه  استن مورتنسنو استنلی متیوز 

در کنار این همه بازیکن بزرگ چه می کنم؟ مطمئنا آن ها ترجیح می دهند که به استنلی فکر می کردم: من اینجا 

 متیوز گوش دهند نه من!

 

من در یونایتد  "وقتی برای تفریح ندارم."در حین شام، برایان از من سوال کرد که تقریحاتم چیست. من جواب دادم: 

زی گلف هم بدم نمی آید و دوست دارم در خانه فیلم تماشا من میز اسنوکری در خانه دارم، از با"غرق شده بودم. 

"کنم.  

اکران در اختیار را زودتر از موعد  فیلم هاپسر من در لندن شرکتی دارد، او همه "او کارتی از جیبش در آورد و گفت: 

"خواستی، به او زنگ بزن. دارد. اگر فیلمی  

 

JFKشب قبل به سینما رفته بودم تا فیلم  ن نم. برایان پرسید آیا آن فیلم را دوست داشتم؟ تا آن زمان مرا تماشا ک 

ما  "من در اتوموبیل پانزدهم آن مراسم بودم."جمع آوری کرده بودم. برایان ادامه داد:  چندین کتاب راجع به آن ماجرا

 آن جا نشسته بودیم و این فرد داشت به من می گفت که در آن ماجرا حضور داشته است.

"ا بودی؟آن ج گونهچ"-  

کار می کردم. من به  تایممهاجرت کردم و برای مجله  سن فرانسیسکوبودم. من به دیلی اکسپرس خبرنگار قبال من "+

که  حضور داشتبرایان در آن هواپیمایی  "تقاضای کار داده بودم و قبول شدم. 89دفتر کندی پیش از انتخابات 

د.در آن سوگند رییس جمهوری را ادا کرده بوجانسون   

 

این آشنایی باعث شد تا بیشتر در موضوع غرق شوم. به چندین حراج مرتبط رفتم. یک فرد از آمریکا که راجع به عالقه 

خوانده بود، برایم گزارش کالبدشکافی قتل را فرستاد. من چند عکس از آن ماجرا را در مطلبی من نسبت به موضوع 

حراجی خریده بودم، و دیگری به من اهدا شده بود. من همچنین دفترم در زمین تمرین نگه می داشتم. یکی را در 

دالر آب خورد. 1333در حراجی خریداری کردم. آن گزارش برایم  امضا شده بود جرالد فوردرا که توسط  وارنگزارش   

 

وایی و شیکاگو، سن فرانسیسکو، هاریکا سفر کردیم، به مبرای سالگرد ازدواجمان به آ 1991وقتی من و کتی در سال 
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رفتیم. نیویورک نقطه پایان سفر ما بود. ما اکثر سال های پس  تگزاسسر زدیم و به دیدن چند دوست در الس وگاس 

من سرعت گرفته بود. بهترین بیوگرافی از جان کندی احتماال  از آن دوباره به آمریکا سر زدیم. پروسه جمع آوری کتاب

است. آن کتاب فوق العاده است. دالک به  رابرت دالکاز  "1991-1911یک زندگی ناتمام، جان اف کندی "کتاب 

پرونده های پزشکی کندی دسترسی داشت و در کتابش بیان کرده بود که چگونه کندی یک معجزه زنده بود. او از 

داشت. آدیسنمشکالت کبدی رنج می برد و بیماری   

 

که در نهایت  خلیج خوک هاجبهه های متفاوتی در حال نبرد بود. حمله ناموفق  دریش، او در سه سال ریاست جمهور

بیمه پزشکی دیگر ماجرای کوبا. بحران موشکی ویتنام و ماجرای تبعیض نژادی، جنگ سرد، تقصیرها به گردن او افتاد، 

ود. راستی یک ماجرای جالب، آیا می مسئله ساز بود، همان طور که امروزه است. فشار کاری بر روی او بسیار زیاد ب

فهمید که روس ها در کوبا حضور دارند؟ زمین های فوتبال. عکس های هوایی از زمین سیا چگونه  1999دانید در سال 

های فوتبالی که کارگران روس در آن فوتبال بازی می کردند این مسئله را لو داد. کوبایی ها فوتبال بازی نمی کردند. 

در اخالق و رفتار یک اروپایی بود و این موضوع را فهمید. هنری کیسینجر  

 

 دیوید هالبرستاماز  "برترین و با استعدادترین"ار ادبی فوق العاده ای آشنا کرد: کتاب ثعالقه من به کندی مرا با آ

کندی گفته  احتماال گل سرسبد آن هاست. این کتاب بر روی دالیل ورود به جنگ ویتنام و دروغ هایی که به برادران

وزیر دفاع و دوست خانوادگی آن ها، به آن ها اطالعات گمراه کننده می داد. او  رابرت مک نامارا،شد تمرکز دارد. حتی 

 پس از بازنشستگی، از خانواده کندی عذرخواهی کرد.

 

جیمز رفتم.  پرینستوندیدن کردم و برای نهار به دانشگاه  گتسیبورگ، من از 0313در تور تابستانی آمریکا تیم در سال 

را تالیف کرده است. من همچنین از ” نبرد آزادی”، مورخ بزرگ جنگ داخلی در آن جا حاضر بود. او کتاب مک فرسون

کاخ سفید نیز دیدن کردم. شیفتگی من راجع به جنگ داخلی از آن جایی شروع شد که شخصی به من کتابی راجع به 

هر دو سوی نبرد، ژنرال های فراوانی داشتند. معلم هایی که ژنرال شده ژنرال های حاضر در آن جنگ هدیه کرد. 

بودند. گرودون براون روزی از من پرسید که درباره چه چیزی مطالعه می کنم و من پاسخ دادم جنگ داخلی آمریکا. 

را دریافت کردم  گری گلگرسخنرانی از  18گوردون گفت که برایم چندین نوار خواهد فرستاد. به زودی نوارهای حاوی 

 که به همراه مک فرسون درباره نقش نیروی دریایی در جنگ تحقیق کرده بود. نقشی که مغفول مانده بود.

 

 مارتین ادواردزسپس پای مسابقات اسب دوانی باز شد، دیگر شوق بزرگ من و دیگر مجرایی برای خالی کردن ذهنم. 

"تو باید یک روز را مرخصی بگیری." مدیرعامل سابق باشگاه، روزی به من زنگ زد و گفت:  
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"من خوبم."من پاسخ دادم:   

پس از پایان کار و در  "تو آخر خودت را می کشی."اما من در نقطه ای از زندگیم بودم که کتی مدام به من می گفت: 

پای تلفن بودم و هر لحظه راجع به فوتبال فکر می کردم. 9خانه، من شب ها تا ساعت   

 

رفته بودیم. و آن جا بود  چلتنهامخریداری کردم. در سی امین سالگرد ازدواجمان، ما به  1999ولین اسبم را در سال من ا

، که پرورش دهنده اسب بود، آشنا شدم. همان شب من به آن ها در لندن برای جان مولهرنکه من با آن مرد بی نظیر، 

سرگرمی  عالقه داری که اسبی بخریم؟ من فکر کنم که"کتی گفتم : شام ملحق شدم. ناگزیر بعد از اتفاقات آن روز، به

"خوبی برایم باشد.  

 

این از کجا به ذهنت رسید؟ الکس، مشکل تو این خواهد بود که می خواهی همه اسب های لعنتی آن بیرون "او گفت: 

"را بخری.  

 

ترم یا تلف کردن وقتم در مکالمات تلفنی پایان اما این مسئله واقعا شیر تخلیه مرا باز کرد. به جای راکد ماندن در دف

انحرافی خوشایند از تجارت طاقت ناپذیر، می توانستم فکرم را معطوف به مسابقات اسب دوانی کنم. این موضوع، 

 قه بیمارگونه ام به شغلمو دقیقا به همین دلیل بود که خود را وارد این عرصه کردم، تا بتوانم از عال فرسای فوتبال بود.

از نقاط برجسته این دوران بود. آن دو مسابقه،  "چه دوست خوبی"با اسب  1درجه برنده شدن دو مسابقه  فرار کنم.

در لیگ قهرمانان شکست  بایرن مونیخبودند. روز پیش از مسابقه اینتری، ما از  اینتری بولو  لکسوس چیسمسابقات 

شده بودم. 1برنده یک مسابقه درجه  لیورپولخورده بودیم. برای یک شب، سرافکنده بودم و فردای آن روز در   

به افتخار کشتی ای که پدرم بر روی آن کار کرد و در ساخت آن سهیم بود، به این نام  را ،کویینزلند استاراولین اسبم، 

تا داشته ام و  13یا  93یم از مالکانی می گفتند که تا به حال اسب برنده نداشته اند. من نامیدم. پرورش دهنده ها برا

که آن را اداره  هری هربرتهستم؛ سندیکا هایکلر اسب دارم. من از عالقه مندان  13اکنون نیز سهمی بر روی حدود 

مه اتفاقاتی که به شکل روزمره می کند، شخصیت جالبی است و فروشنده خوبی نیز است. شما همچنین در جریان ه

 برای اسب هایتان می افتد، قرار می گیرید.

 

راک آو جیبرالتر اسب معرکه ای بود؛ او تبدیل به اولین اسب در نیم کره شمالی شد که موفق شد فاتح هفت مسابقه 

داشتم، او تحت عنوان  ندایرلدر کولمور را شکست. طبق قراردادی که با شرکت  میل ریفمتوالی شود. او رکورد  1درجه 

اسم من در مسابقات شرکت می کرد. به زعم من، طبق آن قرارداد، من نیمی از حق مالکیت اسب را در اختیار داشتم، 

فهم آن ها از قرارداد این بود که من تنها مالک نیمی از جوایز کسب شده هستم. اما این مسئله حل شد. با توافقی که 
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م تفاهم دوجانبه را حل کردیم.بعدا حاصل شد، ما این عد  

 

به خاطر دعوای حقوقی بر سر راک آو جیبرالتر، این احتمال وجود داشت که بین عالیق اسب دوانی من و مالکیت 

باشگاه جنگی رخ دهد. در همان روزها بود که در جلسه عمومی ساالنه هیئت مدیره، شخصی از من خواست که استعفا 

خوبی نداشتم. اما باید بگویم در هیچ لحظه ای، این مسایل باعث نشد که ذره ای از  دهم. در آن لحظه اصال احساس

لس دالگارنو انجام وظایفم به عنوان سرمربی منسچتر یونایتد عدول کنم. من وکیل خانوادگی فوق العاده ای دارم که در 

ی عالقه من در اسب دوانی نداشت، و ساکن است و او کل پروسه را به نیابت از من طی کرد. این مسئله تاثیری بر رو

 من اکنون رابطه خوبی با جان مگنیر، مدیر حقیقی کولمور دارم.

 

آن  مسابقات اسب دوانی، به همراه کتاب خوانی و جمع آوری شراب، به من آموخت که چگونه خودم را خاموش کنم.

ست خورده بودم و نیاز به انجام کار دیگری دوباره به بن ب آن روزها شروع شد. 1991روی دیگر از زندگی من از سال 

فرانک برای منحرف کردن فکرم از فوتبال داشتم. آموختن درباره شراب به من در این راه کمک کرد. من با کمک 

همسایه من و یک کلکسیونر بزرگ هنرهای معاصر، شروع به خرید شراب کردم. وقتی فرانک برای مدتی به کوهن، 

به تنهایی این کار را ادامه دادم. خارج از کشور رفت، من  

 

نمی توانم خود را یک متخصص بنامم، اما در این کار بد نیستم. سال های خوب و شراب های خوب را می شناسم. می 

 توانم یک شراب را مزه کنم و برخی از ویژگی هایش را شناسایی کنم.

 

اخت. اما عموما از راه خواندن کتاب و حرف زدن با و منطقه تولید شامپاین رهنمون س بوردومطالعاتم، مرا به سمت 

بسیار هیجان انگیز بود. من مهمانی  متخصصان و فروشنده ها در حین نهار یا شام به دانشم در این زمینه افزوده ام.

شامی را کنار مجری تلویزیون و نویسنده مسایل شراب، آز کالرک و جان آرمیت، تاجر شراب، گذراندم. کورنی و بارو1 

مهمانی های نهار خوبی برگزار می کرد. صحبت های میهمانان همیشه درباره انگورها و سال هایی بود که من نمی 

 توانستم همه آن ها را به خاطر بسپارم، اما همیشه مجذوب آن می شدم.

 

 1: کورنی و بارو بارهای زنجیره ای شراب معروفی در بریتانیاست.

 

 

گورها بیشتر می آموختم، بهرحال هر چه باشد، در نهایت همه چیز از آن به دست می آید. شاید باید درباره ان  
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بازنشستگی برای افراد جوان "از من در مورد بازنشستگی سوال شد. من به صورت غریزی پاسخ دادم:  0313در پاییز 

کاری، سیستم بدن شما به سرعت از سال سن، با بی 13با  "است، زیرا آن ها کارهای دیگری برای انجام دادن دارند.

 کار خواهد افتاد. باید چیزی از پیش آماده کرده باشید. درست همان لحظه، در روز بعد، نه پس از سه ماه تعطیالت.

 

ساعت کار الزم هستند، زیرا شما باید وضعیت خود را تثبیت کنید و تنها راه انجام  11وقتی جوان هستید، روزهایی با 

ش تا حد ممکن است. بدان ترتیب، شما یک فرهنگ کار کردن برای بقیه زندگی تان ایجاد می کنید. اگر این کار، تال

صاحب خانواده هستید، این فرهنگ به آنان نیز منتقل می شود. پدر و مادر من ثمره کارشان را به من منتقل کردند و 

که سنگ بنای ثبات در را دارید  فرصتانی شما این در هنگام جو من نیز چنین کاری را در قبال فرزندانم انجام دادم.

بقیه مراحل زندگی تان را ایجاد کنید. با باال رفتن سن باید انرژی تان را مدیریت کنید. سالم بمانید. مردم باید سالم و 

اختصاص ساعت را به خواب  9-8قبراق بمانند. غذاهای مناسبی بخورید. من هیچ گاه اهل خواب فراوان نبوده ام، اما 

می دادم که برای من مناسب و الزم بود. برخی مردم از خواب بیدار می شوند و در تخت باقی می مانند. من هیچ گاه 

بیدار می شوم و بالفاصله از جای می جهم. آماده برای رفتن به جایی می  نتوانسته ام چنین کاری کنم. من از خواب

 شوم. من آن جا دراز نمی کشم و وقت نمی کشم.

 

ربع از خواب  و شما خوابتان را داشته اید، برای همین است که از خواب بیدار شده اید. من معموال ساعت شش، یا شش

دقیقه با زمین تمرین فاصله داشتم. این عادت  18برمی خاستم و در ساعت هفت در زمین تمرین حاضر بودم. من حدود 

 من بود. این برنامه هیچ وقت تغییر نکرد.

 

نسل جنگ آمده بودم که چنین می گفتند: تو به دنیا آمدی، این تویی. تو سالم ماندی. تو کتابخانه، استخر و من از 

فوتبال داشته ای. والدینت تمام مدت کار می کردند، بنابراین یا مادربزرگت مراقبت بوده است، یا به سنی رسیده ای که 

 می توانی از خود مراقبت کنی.

این گوشت است، این سیب زمینی هاست، تمام کاری که باید  "ین بود. مادرم به ما می گفت: الگوی کلی برای ما چن

تا زمان رسیدن آن ها، غذا آماده پختن بود. پدرم ساعت یک  "بکنی این است که ساعت چهار و نیم آن را روشن کنی.

همچنین باید خاکسترها را  –بود و این وظیفه تو  –ربع به شش سر می رسید و میز باید تا آن زمان چیده می شد 

بیرون می بردی. این ها وظایفی بود که بعد از مدرسه باید انجام می دادی، ما تکالیفمان را بعدا انجام می دادیم. من و 

 برادرم، ساعت هفت به کارهای مدرسه مان می رسیدیم.

 

 این برنامه ساده، ناشی از نبود امکانات مدرن بود.
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ای شکننده بیشتری داریم. انسان هایی که هیچ وقت در کشتی سازی نبوده اند، هیچ گاه در معدن امروزه ما انسان ه

؛ تعداد کمی کار یدی را دیده اند. ما نسلی از پدرها داریم، پسرهای خودم نیز شامل آن زغال سنگ کار نکرده اند

جام داده ام، انجام می دهند.هستند، که برای فرزندانشان کارهای بیشتری از آنچه من برای فرزندانم ان  

 

آن ها در رویدادهای خانوادگی بیشتری شرکت می کنند. رفتن به پیک نیک با بچه ها یکی از آن هاست. من هیچ 

زمین بازی  "برید بازی کنید، بچه ها."وقت یک پیک نیک را در زندگیم برنامه ریزی نکرده ام. به فرزندانم می گفتم: 

ما در آبردین وجود داشت و بچه ها هر روز با دوستانشان در آن جا به سر می بردند. ما تا سال مدرسه ای در کنار خانه 

دوربین فیلم برداری نداشتیم. آن اولی هم آشغال و بی کیفیت بود. پیشرفت با خودش سی دی ها و دی وی دی  1993

امپیوتر خانه شما بچینند.ها را آورد و نوه هایی که می توانند تیم فوتبال مورد عالقه شان را در ک  

 

من به اندازه کافی با پسرانم وقت نگذراندم. این کار را همسرم، کتی انجام داد. او مادر فوق العاده ای بود. او به من می 

که این پیش بینی او درست از آب در آمد. همان  "وقتی آن ها شانزده سالشان شود، پسرهای بابا خواهند شد."گفت: 

رشد کردند، به هم بسیار نزدیک بودند، آن سه برادر جدانشدنی بودند که بی اندازه مایه رضایت من بود. طور که آن ها 

اما تو آن ها را تر و خشک کردی. اگر من یک "من به او جواب می دادم:  "دیدی گفتم."و کتی به من می گفت: 

"یسی.کلمه بد درباره تو بگویم، آن سه پسر مرا خواهند کشت. تو همچنان ری  

 

پیشگامان: داستان "کتاب کلید موفقیت تنها کار و تالش است.  هیچ رازی برای موفقیت در این جهان وجود ندارد.

می توانست به سادگی کار نامیده شود. کار سخت. مثال های موجود در آن کتاب امثال  مالکوم گلدولاثر  "موفقیت

به راکفلر در آن آمده است که من آن را دوست دارم. خانواده  را بررسی می کند. یک داستان راجعراکفلر و کارنگی 

راکفلر مقید به کلیسا رفتن بودند. یک روز در حین رسیدن گلدان کمک های نقدی به نزد آن ها، پسرش از او پرسید: 

"پدر، بهتر نیست به جای یک دالر برای هر هفته، به آن ها پنجاه دالر برای کل سال کمک کنیم؟"  

 

"چرا، اما ما سه دالر را از دست می دهیم، پسر. سود پول را."پدر جواب داد:   

 او همچنین به مباشرش آموخته بود که چگونه آتشی برپا کند که یک ساعت بیشتر دوام بیاورد. و او یک بیلیونر بود.

 

از آن در من نیز وجود دارد. حتی  بخشی کار سخت راکفلر، روحیه او را اقتصادی کرده بود. او چیزی را حرام نمی کرد.

امروزه، اگر نوه هایم بخشی از غذایشان را باقی بگذارند، من آن را می خورم. من با پسرانم نیز چنین رفتاری داشتم. 

بروم،  دارنیا مارک، جیسون این شعار خانه ما بود. حاال، من اگر سمت غذای  "چیزی در بشقاب هایتان باقی نگذارید."

 آن ها دست مرا قطع می کنند!
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دن خواهد گذاشت. همین ب شما نمی توانید بر کار سخت پیروز شوید. البته کار سخت و استرس، اثر نامریی خود را بر

طور گذر عمر. مخلوطی از این ها عامل مشکل قلبی من بود. روزی در سالن تمرین، وقتی کمربند ضربان سنج به من 

را احضار کردم و گفتم:  مایک کلگرسید. مربی تمریناتمان،  193به  93اه دیدم که ضربان قلبم از متصل بود، به ناگ

"این کمربند مشکل دارد."  

 

تو باید خودت را به یک دکتر نشان دهی. این "کمربند دیگری را امتحان کردیم، نتیجه همان بود. مایک به من گفت: 

نیز بود. مشکل از ریتم نامنظم قلب من بود.  گرام سونساع داد، که دکتر ارج درک رولندزدکتر مرا به  "درست نیست.

روز بعد، همه چیز دوباره عادی  هفت توصیه او این بود که از شوک الکتریکی برای کنترل ضربان قلبم استفاده کنم.

نش می کنم. یک پیروزی بود. در بازی بعد هرچند، ما باختیم و ضربان قلب من دوباره باال رفت. من بازیکنانم را سرز

درصدی داشت، اما حاال من می دانستم  93-83ممکن بود پارامترهای درونی مرا نرمال نگه می داشت. درمان موفقیتی 

 که اقدامات بیشتری الزم است. توصیه این بود که پیس میکری در بدنم تعبیه شود و هر روز از آسپیرین استفاده کنم.

 

هرگز نیم ساعت وقت برد. من عملیات را از صفحه نمایشگر تماشا می کردم. من  0330گذاشتن پیس میکر در آپریل 

تعویض شد. آن ها  0313آن لحظه ای که خون شروع به فوران کرد را فراموش نخواهم کرد. آن دستگاه در پاییز 

همچنان می توانم از هشت سال دوام می آورند. بار آخر من در تمام طول تعویض خوابیدم. به من گفته شده بود که 

 کارهای سابقم لذت ببرم: ورزش کنم، کار کنم و شرابم را بنوشم.

 

از  19اعتراف می کنم که بار اول مضطرب شده بودم. سال ما قبل آن، من چک آپی انجام داده بودم و با ضربان قلب 

من همیشه فکر می کردم که "ود: ، مسئول کفش و لباس ما، به من گفته بآلبرت مورگان آن سربلند بیرون آمده بودم.

ماه پس از این ماجرا، من به پیس میکر نیاز  10آمادگی من عالی بود. اما با این حال، تنها  "تو چیزی به نام قلب نداری.

که این موضوع به من داد این بود که پیر شدن جریمه های خاص خودش را نیز دارد. ما همگی در  داشتم. درسی

. فکر می کنید که شکست ناپذیر هستید. من این طور فکر می کردم. می دانید که روزی در معرض آن قرار داریم

خدا زندگی محکم به صورتتان خواهد خورد و بسته خواهد شد، اما خود را تا آن روز شکست ناپذیر می دانید. ناگهان، 

 افسارتان را می کشد.

 

می پریدم، به هر توپی که می رسید ضربه می زدم و خودم را در در روزهای جوانیم، من دائما کنار زمین باال و پایین 

با گذشت زمان، آرام تر شدم. در اواخر مربی گریم، بیشتر اتفاقات بازی را مشاهده می  هیاهوی بازی غرق می کردم.

ذب کنند. هر کردم تا اینکه در هیجان آن غرق شوم، البته برخی بازی ها همچنان این قدرت را داشتند که مرا به خود ج
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چند مدت یک بار، وجود این گونه بازی ها به من یادآوری می کرد که هنوز زنده ام. این پیام به داورها، بازیکنانم و 

 حریف نیز انتقال می یافت.

 

توصیه من در خصوص سالمتی به طور کلی این است: اگر هشداری دریافت کردید، به آن توجه کنید. به حرف 

خود و غذایی که می خورید توجه کنید. ا دهید. چک آپ ها را به موقع انجام دهید. به وزندکترهایتان گوش فر  

 

عمل ساده کتاب خواندن، فرار معجزه آسایی از هیاهوی زندگی و کار برایم فراهم کرده است. اگر بخواهم مهمانی را به 

کتابخانه ام راه دهم، او کتاب هایی راجع به رییس جمهورها، نخست وزیرها، نلسون ماندال، راکفلر، هنر سخنوری، 

نیکسون و کیسینجر، براون، بلر، مونتباتن 1، چرچیل، کلینتون، آفریقای جنوبی و تاریخ اسکاتلند را مشاهده خواهد کرد. 

، سیاستمدار سوسیالیست اسکاتلندی نیز آن جاست. بخشی از کتابخانه نیز جیمز مکستونکتاب گوردون براون راجع به 

به کتاب های مربوط به کندی دارد. اختصاص  

 

چیزی که مرا جذب می کند، آینده بشر است که به کدامین  من بخشی را به حاکمان و دیکتاتورها اختصاص داده ام.

 سیمون سباگ مونته فیوره؛اثر « استالین جوان»سوی خواهد رفت. برخی از کتاب های این بخش کتابخانه ام شامل 

و « استالینگراد»الورنس ریس؛ اثر « جنگ جهانی دوم: پشت درهای بسته»؛ «هیتلر و لنین دیکتاتورها: استالین،»

می شود. آنتونی بیوراثر « : سقوطبرلین»  

 

1: مونت باتن خانواده ای اشرافی اهل اروپا است که با خاندان های سلطنتی یونان، دانمارک و انگلستان رابطه فامیلی 

 دارد.

 

مطالعات سبک تر من شامل مطالبی راجع به ادموند هیالری1 و دیوید نیون0 می شود. چندین کتاب نیز راجع به دنیای 

 تاریک و خشن گنگسترها دارم: کری1 ها و مافیای آمریکا.

 

من آن قدر در ورزش غرق بودم که ترجیح می دادم کتاب های زیادی راجع به ورزش مطالعه نکنم. اما چندین جلد بر 

روی قفسه کتاب هایم خودنمایی می کنند. در هنگام خواندن بیوگرافی وینس لومباردی1 با نام »وقتی غرور هنوز 

این منم. او درباره من نوشته است. من شبیه لومباردی "دیوید مارانیس، با خود فکر می کردم: اثر « اهمییت داشت

که به شدت آن ارتباط برقرار می کنم این است:  او رقرار می کردم. یکی از جمالتمن با عقده های او ارتباط ب "هستم.

"ما بازی را نباختیم، تنها وقت بازی به پایان رسید."  
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 پایان

 

ادموند هیالری نیوزلندی، اولین فردی بود که قله اورست را فتح کرد.: 1  

پلنگ صورتی و موضوع : دیوید نیون هنرپیشه و نویسنده انگلیسی است. از معروف ترین فیلم های او می توان به 0

 مرگ و زندگی اشاره کرد.

بودند. 93و  83: کری ها  برادران دوقلوی انگلیسی بودند. آن ها از گنگسترهای معروف انگلستان در دهه 1  

یکایی است. موفق ترین دوران مربی گری او، در دوران : وینس لومباردی از مشهورترین مربیان تاریخ فوتبال آمر1

بی پکرز رخ داده است.هدایت تیم گرین   
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 مترجم: سینا تاکایدی                                                                فصل یازدهم                            

 

 فن نیستلروی

 

 "در خانه بودم که پیام کوتاهی بر روی تلفن همراه خود دریافت کردم. متن پیام چنین بود: 0202در شبی برفی در ژانویه 

 "نیاز دارم که با تو صحبت کنم. رود فن نیستلروی. را به یاد می آوری با نه، اما نمی دانم که من

ید قصد دارد به یونایتد او چه می خواهد؟ شا"پیش رفت. کتی چنین پاسخ داد: سال  5این چه بود؟ او  "به کتی گفتم 

 "نه ساده نباش."من به وی گفتم: "بازگردد.

او با من تماس گرفت. ابتدا مکالمه ای کوتاه. او می گفت  "بسیار خوب"نمی دانستم چه رخ می دهد اما به وی پاسخ دادم:

من قصد دارم به خاطر ": چندین مصدومیت داشت و اکنون آماده است اما موفق نشده بازی کند. سپس چنین ادامه داد که

 "رفتار یک سال گذشته خود در یونایتد عذرخواهی کنم.

خودخواهی، در فرهنگ نوین من افرادی را که قدرت عذرخواهی دارند، دوست دارم. همیشه این صفت را تحسین کرده ام. 

انسانها فراموش کرده اند که واژه ی متاسفم نیز وجود دارد. فوتبالیست ها به وسیله سرمربی، باشگاه، رسانه ها، مدیر برنامه 

ت فردی را پیدا کنیم که پس از فتار مناسبی دارند. بسیار مشکل اسها و هواداران احاطه شده اند و تصور می کنند که الزاما ر

 ارد و بگوید که من اشتباه کردم و متاسفم.اشتباهات خود تلفن را بر د

 ردم که بگویم چرا به این راه رفت.رود هیچ توضیح بیشتری نداد اما من باید این فرصت را پیدا می ک

اندیشیدن در مورد روود مرا یاد آن شب زمستانی انداخت که من می دانستم دو یا سه باشگاه لیگ برتری خواهان وی می 

ط خود با نمی دید با من صحبت کند. او می خواست در باشگاهی دیگر بازی کند و نیازی نمی دید رواب باشند اما او دلیلی

 یونایتد را بهبود بخشد. شاید دلیل کنونی وی باالرفتن سن او بود. روود اکنون فرد پخته تری نسبت به گذشته بود.

اولین مشکالت من با روود زمانی شروع شد که او در مورد رونالدو بیش از حد با کارلوس کروش بحث می کرد. تعدادی 

پس از آن روود به سراغ گری نویل رفت. اما گری نویل آماده بحث و تنش رخ داد اما هیچ کدام غیر قابل کنترل نبودند. 

روود در فصل آخر لیون شخص دیگری بود که مورد خشم روود قرار گرفت. این رخداد بود و روود بازنده بازی شد. دیوید ب

 خود به همراه ما با چندین نفر مشکل داشت اما مشکل اصلی وی رونالدو بود.
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ار ضعیف داشت. در پایان فصل گذشته ما توانستیم به فینال جام حذفی برابر آرسنال برسیم. نیستلروی عملکردی بسی

ر برنامه های روود، راجر لینس، به دنبال دیوید گیل رفت و از وی خواست تا روود منتقل شود. مدی چهارشنبه گذشته اش

دیوید گفت که ما شنبه در فینال جام حذفی بازی داریم و این اصال خوب نیست که مهاجم نوک اصلی ما درخواست خروج 

ست و مطمئن نیست تیم بتواند فاتح لیگ قهرمانان بدهد. دیوید دلیل این کار را پرسید و راجر جواب داد که تیم در رکود ا

 اروپا شود.

او اعتقاد داشت که ما با بازیکنان جوانی نظیر رونی و رونالدو نمی توانیم فاتح اروپا شویم. پس از فینال دیوید به سراغ راجر 

 55که هنوز رئال مادرید با رفت و از او خواست که روود را برای مالقاتی با من حاضر کند. موضع ما قدرتمند بود چرا 

این واضح بود و من می دانستم که به همین دلیل او درخواست جدایی داده است. اگر میلیون پوند به سراغ روود نیامده بود. 

او امیدوار بود باشگاهی رئال مادرید با ان قیمت به سراغ روود می آمد دیگر نیازی نداشت برای خروج به ما فشار وارد کند. 

 ایده ای احمقانه. راغش بیاید که بتواند مبلغ مورد نظر یونایتد را تامین کند.به س

به هر حال قرار مالقات ما فرا رسید. روود معتقد بود که نمی تواند صبر کند تا بازیکنانی مثل رونی و رونالدو به اوج برسند. 

نان جوان را رهبری کنی. او همچنان می گفت که نمی اما من به او گفتم که آنها بازیکنان خوبی هستند و تو باید این بازیک

 خواهد بماند. 

ببین، ما در تابستان می خواهیم بازیکنانی جذب کنیم تا خود را به سطح همیشگی برسانیم. ما دوست  "من چنین گفتم:

بور باشیم؛ نه تنها من نداریم بازنده فینال ها باشیم و لیگ را از دست بدهیم. هنگامی که در حال ساخت تمی هستیم باید ص

او حرفهای من را قبول کرد و با  "بلکه بازیکنان نیز باید چنین باشند. این تیم با این بازیکنان تیم قدرتمندی خواهد شد. 

 هم دست دادیم.

بازیکنانی  ما در ژانویه همان سال ویدیچ و اورا را خریدیم. در تمام دورانی که روود در یونایتد بود این دو بازیکن بزرگترین

به فینال رسیدیم به  هنگامی کهبودند که ما خریده بودیم. در جام اتحادیه من به هر قیمتی به لوییز ساها بازی می دادم. 

زی کنی پس من به تو بازی من ترسی ندارم که ساها را بازی ندهم. می دانم که تو دوست داری در فینال ها با"روود گفتم:

  "می دهم.

آنها آخرین ما برابر ویگان بازی را به خوبی کنترل کرده بودیم و دیدم فرصت مناسبی است که به ویدیچ و اورا بازی بدهم. 

آنها باید به  "م به این دو نفر فرصت بازی بدهم.من می خواه"من به سمت روود برگشتم و گفتم: تعویض های من بودند.

را می چشیدند. روود با کلماتی نامناسب مرا خطاب کرد. هرگز فراموش نمی کنم. زمین می رفتند و مزه موفقیت با یونایتد 

 روش طرف او را گرفت. بازیکنان دیگر به او گفتند که مواظب رفتارش باشد.ی باورنکردنی بود که ک
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گر بر نمی اما من می دانستم که این پایان اوست. او تمام پل های پشت سرش را نیز خراب کرد و من می دانستم که دی

گردد. رفتار او روز به روز بدتر می شد. در هفته پایانی ما نیاز داشتیم که برابر چارتون به پیروزی برسیم. با توجه به 

 مصدومیت ساها من مجبور بودم که او را انتخاب کنم اما عالقه ای به انتخاب روود نداشتم. 

انتخاب نمی کنیم، به خانه برو. رفتاری که تو پیش گرفته ای  ما تو را"تاق روود رفت و به وی چنین گفت:کارلوس به ا

 "قبول ما نیست. اصال مورد

چکار می خواهی "ه ای به رونالدو زد و چنین گفت:خود را از دست داده بود. روود در تمرینات ضرب رونالدو به تازگی پدر

او اصال به حرف های خود فکر روش بود. ی وس کمنظور روود پدر رونالدو نبود بلکه کارل "کنی؟ به پدر خود شکایت کنی؟

نکرده بود. رونالدو بسیار ناراحت بود و می خواست با روود درگیر شود و کارلوس به شدت از این وضعیت ناراضی بود. 

د س به حمایت از رونالدو پرداخت. رونالدو یک مرد جوان هموطن وی بود که پدر خود را از دست  داده بود. منطقی بوولکار

ترافورد بود. پس از رفتار های ناشایست، او اکنون هیچ راه نیستلروی برای خروج از اولد اینکه کارلوس از وی حمایت کند. 

 جایگاه و احترامی در تیم نداشت. 

او قابل ترحم بود چرا که تعداد چنین افرادی اندک است. او یکی از بهترین های باشگاه ما و یک گلزن فوق العاده بود. 

مشکل از فصل دوم وی در یونایتد شروع شد هنگامی که قصد تمدید قرارداد او را داشتیم و روود درخواست مبلغ رضایت 

من به این نتیجه منتقل شود. من زمان زیادی در مورد این موضوع تفکر کردم. نامه ای کرده بود که بتواند به رئال مادرید 

رسیدم که ما باید ابزاری برای کنترل فردی مثل نیستلروی را داشته باشیم و این خطر وجود داشت که در همان فصل روود 

 را از دست بدهیم. 

 م که تمامی مشتریان را فراری دهد، حتی رئال مادرید.میلیون پوند را قرار دادیم و فکر می کردی 55به هر حال ما مبلغ 

میلیون را پرداخت کنند حداقل ما پولمان را دو برابر کرده ایم. اگر به  55اگر آنها سال آینده بیایند و "من به دیوید گفتم:

را در اختیار داشتیم و  ل اوسا 4ساله می شود. ما  02ز آن سراغ او نیامدند، ما دو سال دیگر روود را در اختیار داریم و پس ا

او در فصل آخر اما در لحظه ای که روود قرارداد جدید را امضا کرد همه چیز تغییر کرد.  "توانیم به او اجازه خروج بدهیم. می

 عملکرد بسیار خوبی داشت. من فکر نمی کردم که انقدر محبوب بشود. پایان وی بسیار دراماتیک بود.

و می تواند من واقعا این پسر بچه را دوست دارم. ا"هیرنوین را دیده بود چنین گفت:  وی در برادر من مارتین که بازی

من نیاز داشتم تا فعال تر شوم. ما رفتیم تا بازی او را نگاه کنیم اما متوجه شدیم که یک ماه قبل  "بخش مهمی از تیم شود.

 دست به کار شدیم.  0222را زیر نظر گرفتیم و سال  به آیندهوون پیوسته است. این واقعا مرا گیج کرده بود. ما وی
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در یک تعطیالت کوتاه در اسپانیا در تعطیالت بازی های ملی، خبر بدی به دست من رسید. روود در تست های پزشکی 

اجازه ون یباشگاه رد شده بود. او از ناحیه لیگامنت آسیب دیدگی داشت و آیندهوون این را رد می کرد. به هر حال مایک است

رینات خود را در آنجا ادامه داد. پس از آن زانوی روود به شدت جذب وی را نداد. ما روود را به آیندهوون بازگرداندیم و او تم

 زیون پخش می شد. ما باید چه می کردیم؟یآسیب دید و تصاویر فریاد های وی از تلو

افرادی را داشته باشید که از شما حمایت کنند پس از چند ماه می در این روزها، اگر شما "ن به مارتین ادواردز چنین گفتم: م

 "نید از این مصدومیت ها رها شوید.توا

او فن نیستلروی تحت درمان زیر نظر دکتر ریچارد استیدمن در کلرادو قرار گرفت و حدود یک سال از میادین دور بود. 

او هنوز تحرک و او را جذب کردیم.  0220را دیدم ما در سال  اکسپس از اینکه من بازی وی برابر آی توانست بهبود یابد و

سرعت الزم را نداشت. او یک مهاجم سرعتی نبود اما یک مهاجم تمام کننده بود که در محوطه جریمه بسیار خطرناک 

 ظاهر می شد.

اهیم او را به من همچین در خانه با وی مالقات می کردم و به او می گفتم که پس از اتمام مصدومیتش ما می خو

اولدترافورد منتقل کنیم. این پیام مهمی برای او بود چرا که در آن برهه زمانی اعتماد به نفس کافی نداشت و این کار ما می 

 توانستد به بهبود او کمک کند.

نند مهاجمین او یک مهاجم سنتی سبک ایتالیایی بود. او هیچ عالقه ای به انجام وظایف وینگر ها و تکل زدن نداشت. به ما

. یونتوس مهاجمی داشت به اسم پیترو آناستاسی. وی کمک زیادی به تیم نمی کرد تا اینکه به یکباره شروع کرد به 02دهه 

 گلزنی. 

شما باید آنها را آزاد بگذارید تا در محوطه جریمه کار نوعی مهاجم بود که می توانست نتیجه بازی را به تنهایی عوض کند. 

 هند. نیستلروی از این گونه مهاجمین بود. باید برای او موقعیت ایجاد می شد و او یک گلزن تمام عیار بود.خود را انجام د

در واقع او یکی از خودخواه ترین مهاجمینی بود که من دیده بودم. خودخواهی او باعث می شد که بخواهد از هر موقعیتی 

قاتل واقعی در زمین تبدیل شود. او اصال عالقه ای به خلق  کگل بسازد. تفکر منوط به خود او باعث می شد که به ی

موقعیت برای دیگران نداشت. مهم نبود در چه فاصله ای از دروازه توپ را بدست می اورد، می خواست برود جلو و گل بزند. 

 به همین دلیل تنها چیزی که می شد برای وی در نظر گرفت تعداد گل هایی بود که به ثمر می رساند. 

اگر مهاجمان گلزن من را کنار یکدیگر قرار دهیم) اندی کول، اریک کانتونا، فن نیستلروی، رونی( روود از همه نیرومند تر 

ایر است. روود گل های زیبایی به ثمر رسانده است اما اکثرا کلیشه ای بودند، گل در یاما بهترین مهاجم گلزن سولشاست. 
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محوطه شش قدم. اندی کول نیز گل های زیبایی زده است اما اکثرا از نوع دروازه خالی، تک به تک و از فاصله بسیار 

ایی هایش استفاده می کرد. او ذهنی خالق گل های سولشایر بسیار باشکوه بودند. او به نحو احسن از تواننزدیک بوده است. 

و دارای توانایی آنالیز باال داشت. هنگامی که در موقعیت شوتزنی قرار می گرفت، تمام جوانب را بررسی می کرد. او از تمام 

دارای  نواحی تصویر ذهنی داشت. او همواره بازی نمی کرد چرا که سرعت باالیی نداشت. البته او پیشرفت کرد اما از جوانی

 فیزیک قوی نبود.

ر جلسات تمرینی، همواره یادداشت می کرد. این کار به او کمک می کرد تا از شرایط ددر بازی هایی که روی نیمکت بود یا 

او تمام زمین مسابقه را تیم و بازیکنان آگاه شود و بتواند در زمین مسابقه بهترین همکاری را با بازیکنان دیگر داشته باشد. 

 می کرد. بازی برای او مثل یک دیاگرام بود و می دانست چگونه باید حرکت کند. پردازش

یک بازیکن با اخالق بود و هرگز روبروی من قرار نگرفت. در دفتر من هرگز با این خطر مواجه نبود که اوله آن را از جا  اوله

م می داد و این کار او به ما کمک می کرد چرا که در بیاورد تا جایی در ترکیب اصلی من بیاید. او نقش خود را به خوبی انجا

مهاجم توانا مشکل است تا مهاجم مورد نظر خود برای بازی را انتخاب کنی و مهاجم چهارم عمال جایگاهی ندارد.  5در بین 

 مهاجم اصلی داشتیم؛ کول، یورک و شرینگهام.  5پس ما در واقع 

شتر از چیزی است که خودش عالقه به انجام آن دارد. من انتظار داشتم که او ابتدا من تصور می کردم توانایی بازی روود بی

با دیگران نیز همکاری کند و توپ را پخش کند اما دیدم که او قادر به انجام این کار نیست. او مقاومت بدنی خیلی باالیی 

 ریزد. وازه حریف را فرو میالمان راحت بود که اگر به خوبی تغذیه شود به سادگی درینیز نداشت. اما حداقل خ

پس از گذشت سالها ما کانتونا را از دست دادیم، اوله از ناحیه زانو با مشکل جدی روبرو شده بود، تدی شرینگهام رفته بود، 

یورک تمرکز همیشگی را نداشت اما اندی کول همچنان آماده و سرحال بود. ما باید به کول تکیه می کردیم. هنگامی که 

لروی را به تیم آوردم مطمئن بودم که با کول به مشکل بر می خورد چرا که تصور می کرد بهترین مهاجم من فن نیست

دنیاست. من ابتدا از این تصور وی راضی بودم چرا که به وی اعتماد به نفس می داد اما پس از اینکه او را با روود جا به جا 

 می کردم او اصال راضی نبود.

ی با کانتونا نیز نداشت. تنها بازیکنی که با او بسیار هماهنگ بود و رابطه خوبی داشت یورک بود. اندی همچنین رابطه خوب

برای آنها رویایی بود. همکاری و دوستی آنها مثال زدنی بود. هنگامی که یورک به باشگاه آمد آنها همدیگر را  0222ل سا

نها با یکدیگر می دویدند، یک و دو می کردند و تمرین می نمی شناختند اما به زودی با هم هماهنگ شدند. در تمرینات آ

 گل به کمک یکدیگر به ثمر رساندند. 55کردند. زوج بسیار خوبی بودند و فکر کنم 
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سال  52بازی دادن اندی به همراه فن نیستلروی برای کول خوشایند نبود به همین دلیل من او را به بلکبرن فروختم. او 

 0.5سال با قیمت  7به ما پیوست و پس از  0225ه می تواند چند سال دیگر بازی کند. او سال داشت و من می دانستم ک

میلیون پوند به عالوه کیت گیلسپای که یک میلیون بیشتر ارزش نداشت،  7میلیون پوند به بلکبرن پیوست. ما او را با قیمت 

 ز او، بیشتر پول خود را نیز برگرداندیم. بد نبود.سال استفاده کردن ا 7از نیوکاسل خریده بودیم. به هر حال پس از 

روود می خواست مرد شماره یک تیم باشد. بازیکن دیگری که می توانست مشکل تنها بودن روود را حل کند، فورالن بود. 

فورالن  این خاصیت او بود. فورالن هرگز چنین رفتاری نداشت و قراردادن دو فرد با این خصایص، می توانست کارساز باشد.

با زوج خود بهتر کار می کرد البته گل های گرانبهای بسیاری نیز به ثمر می رساند. دو گل در آنفیلد و گل لحظه آخر برابر 

 چلسی. او یک بازیکن خوب و حرفه ای بود.

ید او می سداشتم این بود که خواهرش به صورت غیرقانونی در مایورکا بود و به نظر می ر فورالنمشکل دیگری که من با 

 0زبان صحبت می کرد. ما در ازای  5به دنبال خواهرش برود. او از مکان خود راضی بود و همواره لبخند می زد. به  خواست

که به نظر من بسیار ارزان بود. با توجه به دستمزد وی، هیچ باشگاهی حاضر نبود مبلغ بیشتری میلیون وی را فروخته بودیم 

میلیون پوند است. او در زمین به خوبی حرکت می  05که می دانستیم این بود که قیمت او برای وی بدهد. چیز دیگری 

کرد. قد بلندی نداشت ام باالتنه تنومندی داشت. او یک تنیسور بسیار خوب نیز بود که بین فوتبال و تنیس، فوتبال را 

قیمت دیگو چقدر  "گری گفتم: رط بستم. بهمنت تنیس من روی او شمن این را می دانستم. در یک تورنانتخاب کرده بود. 

  "است؟

 "چرا؟ چرا؟ او بازی می کند؟"گری چنین پاسخ داد:

 "من چطور باید بدانم؟ از خودش بپرس."-

 اما گری کامال با من مخالف بود. موضوع شرط بندی بر روی دیگو نبود. 

 "تو فکر می کنی ما احمقیم؟ اینطور نیست؟"-

 ".به یک 02داشت. من فکر می کردم تو می گویی ارزش امتحان کردن را "-
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 مترجم: سینا تاکایدی                                         فصل دوازدهم                                   

 رقیبی خاص -مورینیو                                         

 

اولین باری که متوجه شدم مورینیو می تواند به عنوان یک تهدید شناخته شود، در اولین کنفرانس خبری وی در انگلیس به 

چه تازه وارد جوان "با خود گفتم: "من آقای خاص هستم."بود. مورینیو اعالم کرد: 4002ل عنوان سرمربی چلسی در سا

 وی نگاه می کردم از کنفرانس خبری لذت می بردم.هنگامی که به  "گستاخی.

 "یک بچه دیگر در رقابت. جوان. ارزش بحث کردن ندارد. ارزش ندارد نگران وی باشم."ندای درونی من چنین می گفت:

 اما او توانایی و اعتماد به نفس کافی برای کار در چلسی را داشت.

آنها با هم مربوط به  آشنایی "او یک پسر بسیار باهوش است."ت:و گفمن در مورد مورینیو با کارلوس صحبت کردم و ا

بهترین شاگرد من  "ن گفت:می شد. ژوزه یکی از شاگردان کارلوس در پرتغال بود. کارلوس چنیهمکاری در اکادمی 

نظر پس از این اطالعات من به سیر پیشرفت او نگاه کردم. پیشرفتی که در پورتو شروع شد و اکنون زیر  "تاکنون.

یچ در چلسی حضور دارد. ژوزه یکی از افراد توانا بود که می توانست بیش از دیگران به این موج پیشرفت خود ادامه وآبرامو

دهد. من می دانستم که رویارویی مستقیم با وی موجب درگیری ذهنی فراوانی می شود. باید راهی دیگر پیدا می کردم که 

 او را مغلوب کنم. 

سال  4بود در حالیکه چلسی و مورینیو  4002جام اتحادیه سال ما تنها یک جام و آن هم  4002ا مه ت 4002از آگوست 

و سرمربیگیری مورینیو، چلسی اکنون  آبراموویچ پس از تضعیف آرسنال، قدرت مالی و مدیریتی پیاپی فاتح لیگ شده بودند. 

 جدی ترین رقیب ما محسوب می شد.

خوبی آماده بودیم. ما همیشه پایانی قدرتمند در بازی ها داشتیم. مورینیو بسیار سرحال بود و  بازی به 83ما برای نیمه دوم 

، او 4002پاییز در  برای یک سرمایه دار کار می کرد با دستمزدی باال که تمامی امکانات در اختیارش قرار گذاشته می شد.

امتیاز صدرنشین شد و برای ما  2مان ابتدا با اختالف روع قدرتمند در لیگ داشته باشد. چلسی از هنیاز داشت که یک ش

 سخت بود به او برسیم. 

هنگامی که در رقابت برای کسب جام از دیگران جلو افتادند، ژوزه مطمئن بود که می تواند به پیروزی های خود ادامه دهد. 

می کردند. چلسی به صورت شگفت انگیزی آنها در نتیجه در بازی جلو می افتادند و سپس روند بازی را به نفع خود کنترل 
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به یک تیم شکست ناپذیر تبدیل شده بود. آنها خیلی بهتر از قبل شده بودند. پس از آمدن مورینیو به چلسی، من در هیچ 

 بریج موفق نشدم چلسی را شکست دهم. بازی در استمفورد

زی با سه مرد در عقب و خط میانی لوزی. بازی در مورینیو در پیش فصل به خوبی روی توان دفاعی چلسی کار کرده بود. با

 مقابل چنین ساختار تیمی بسیار مشکل است.

در لیگ قهرمانان اروپا بود که پورتو مورینیو ما را حذف کرد. در پایان بازی رفت  4002اولین رویایی من با مورینیو در سال 

بار اول است با آنها برخورد می کنم مقداری محتاط ام. البته  در مورد مربیانی که برای رخورد مختصری با او داشتم. امامن ب

جورج گراهام و من هنگامی که گراهام تازه به آرسنال آمده بود دچار تنش شدیم. اما ما بعدا دوستان خوبی شدیم. این قضیه 

به نظر من فردی بود که من وی را همیشه خوش برخورد با آداب برخورد خوب دیدم. او در مورد مورینیو نیز صدق می کند. 

 قصد داشت تمامی حاالت در زمین را تجربه کند و از این کار لذت می برد.

خشم من در آن بازی بیشتر به دلیل شیرجه های بی دلیل و فراوان بازیکنان پورتو بود. من فکر می کنم که او به دلیل 

من م که عصبانیت خود را روی ژوزه تخلیه کنم. خشم من مقداری عقب نشینی کرد. من از او دور شدم. دلیلی نمی دید

بیشتر عصبانی بودم که کین اخراج شده بود. من حتی در مورد حمایت مارتین اونیل که بازی پورتو وسلتیک در بازی پایانی 

 را سوت زده بود از بازیکنان پورتو، نیز مشکوک بودم.

در بازبینی مشخص بود که او قصد داشت خط زمانی بود که روی قربانی ناداوری شد.  رفتاولین واکنش من در بازی 

 دروازه را رها کند. با این کار داور ما ده نفره شدیم و این یعنی اینکه کین بازی برگشت را نیز از دست داد.

ال حمله کردن بودیم. رونالدو مدافع دقیقه پیش از اتمام بازی در ح 2یا  8ر قضاوت بهتری داشت. ما تا وترافورد دادر اولد

 تیم را زد و کمک داور پرچم خود را باال برد اما داور ادامه بازی  را اعالم کرد و پورتو بار دیگر گلزنی کرد.

گفتم. هنگامی که یک تیم شما را حذف می کند مهم است که راهی پیدا کنید و  ن پس از پایان بازی به ژوزه تبریکم

ودی، اما در بازی بعد موفق خوش شانس ب"خود شربت ریختیم و به او گفتم: بهترین هستند. ما در لیوانبگویید که آنها 

 "باشی.

نوشیدنی در چلسی بسیار به درد نخور ترافورد آمد یک بطری از شربت خود آورد و روال را ادامه داد. بار بعدی که وی به اولد

 بود و من هرگز نتوانستم آن را بفهمم. 
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بر شفیلد ونزدی به بازی بر می همراه ژوزه در کنار زمین قدم می زدم. با خودم فکر می کردم که به مانند بازی برامن به 

م و برایان کید در زمین مسابقه برای شادی در کنار زمین به من ملحق شده بود. من افرادی که احساسات خود را بروز یدگر

 می دهد که آنها اهمیت می دهند.این به شما نشان می دهند را تحسین می کنم. 

پیروزی برابر یونایتد در لیگ قهرمانان اروپا برای ژوزه سکوی پرتاب بود. پیروزی برابر سلتیک در فینال اروپا تحسین 

به ترافورد و پس از آن قهرمانی در اروپا نشان از استعداد باالی ژوزه داشت. ت اما شکست دادن یونایتد در اولدبرانگیز اس

من نمی دانم کی بازنشست خواهم شد. این سخت است که سن شما باال برود "به او گفتم:  4003می آورم که سال  خاطر

  "ازنشستگی در وجودتان رشد می کند.چرا که ترس از ب

 "شما بازنشست نمی شوید. مرا به حرکت به جلو در می آورید."-

ا انگلیس بازگردد. او با اینتر فاتح اروپا و با رئال مادرید در اسپانیاو گفت که چالش های دیگری نیز دارد اما دوست دارد به 

 به چلسی بازگشت. 4008ن ئوفاتح اللیگا شد و پس از آن در ژ

من با هرکس که صحبت کردم به من می گوید که ژوزه با بازیکنان خود بسیار خوب است. او در طرح ها و نقشه های خود 

با او آشنا می شوید می فهمید که انسان بسیار دوست داشتنی است. او گاهی رفتار خود  بسیار دقیق است. هنگامی که شما

 را مسخره می کند و به کار های خود می خندد. من بعید می دانم که ونگر یا بنیتز چنین گنجایشی داشته باشند.

ی کار در این باشگاه تالش می ، برا4000دیدن مورینیو که پس از منصوب شدن به عنوان سرمربی رئال مادرید در سال 

کند بسیار فریبنده بود. این یکی از جالب ترین انتصاباتی است که من به یاد می آورم. ترکیب جالبی از سبک ها، نوع 

فلسفه نجا کار کرده است کار سختی برای قبول فلسفه خود به آنان داشت. آهر سرمربی که در  مدیریت و بازیکنان.

. هنگامی که آنها مورینیو را انتخاب کردند، من مطمئن بودم که اگر می خواهند فاتح اروپا شوند ها()کهکشانی  گاالکتیکو

 باید تفکرات مورینیو رو قبول کنند. 

گر بانیان این این مانند هر حرفه دیگری است. شما یک نفر را استخدام می کنید اما به مشکل بر می خورید، شما و دی

ادیوم نشسته اند چنین می برخی از هواداران که در است "می دانستیم این اتفاق می افتد.نید، ما نصبر ک"انتصاب می گویید: 

 ".0-0ببازیم تا  2-5ترجیح می دهم من از این راضی نیستم. برای این پول پرداخت نمی کنم. "گویند: 

او باید  ال سخت ترین دوران و چالش او بود.دیدن دوران مورینیو در رئال مادرید من را به این نتیجه رساند. دوران وی در رئ

اثبات می کرد که موفقیت های وی در پورتو، چلسی و میالن اتفاقی نبوده است. او دو بار با دو باشگاه مختلف قهرمان اروپا 

شده بود. او باید تفکرات خود را در رئال مادرید پیاده می کرد، باید رئال را مانند تفکر خود می کرد؟ بسیار خوشبینانه به نظر 
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تواند از همان ابتدا تفکرات خود را به طور کامل در مادرید پیاده کند. او می دانست که نمی تواند با می رسید که وی ب

فوتبال مدرن موفق شود. بارسلونا به خوبی حمله می کرد و هنگامی که موقعیت را از دست می داد نیز توپ را در اختیار خود 

بار به فینال اروپا راه یابد، بهترین بازیکنان را در  8سال  5در در زمان گذشته هنگامی که رئال توانست نگه می داشت. 

اختیار داشت: زیدان، فیگو، روبرتو کارلوس، فرناندو هیرو، کاسیاس در دروازه، کلود ماکلله به خوبی میانه میدان را کنترل می 

 کرد.

ازیکنانی نظیر بکام، فن نیستلروی و روبینیو را آنها سبک گاالکتیکو را نگاه داشتند، بازیکنان هلندی به تیم اضافه کردند و ب

مورینیو اثبات کرده است موفقیتی اروپایی کسب کنند. به خدمت گرفتند اما پس از فینال اروپا برابر گالسکو دیگر نتوانستند 

زه این کار به که می تواند تیم های بزرگ را به سمت پیروزی هدایت کند اما همواره برای من سوال بود که در رئال هم اجا

 او داده می شود یا خیر.

مورینیو بدون شک یک فرد مصلحت اندیش است. اولین اصل در فلسفه او این است که مطمئن شود تیمش نمی بازد. در 

وانست جلوی ردانش در اینتر بدون شک نمی تگنیمه نهایی فصل گذشته اروپا برابر بارسلونا، مورینیو می دانست که شا

تمام تیم ها این را می دانستند. بارسلونا همواره تالش می کند تا میانه د. درصدی کاتاالن ها را بگیر 25عیت موق برتری

بازیکن در آنجا قرار می دهند، اگر  5بازیکن بازی کنید، آنها  2میدان را به طور کامل از آن خود کند. اگر شما در آن ناحیه با 

با این کار آنها به سادگی می توانند توپ را به هر جهتی  بازیکن افزایش می دهند. 7بازیکن بگذارید آنها تعداد خود را به  2

که می خواهند به چرخش در آورند. شما به دام آنها می افتید و مدام تاب می خورید و در پایان گیج می شوید. گهگاهی نیز 

 ه می گویم. چشم های آدم گیج می شوند.می توانید توپ را تصاحب کنید. به یک چرخ و فلک نگاه کنید و ببینید من چ

بنابرابن ژوزه می دانست که اینتر توانایی مالکیت توپ را برابر بارسلونا ندارد. اما او سالح های خاص خود را داشت. عموما 

. هافبک میانی تیم، استبان کامبیاسو نقشی حیاتی در اینتر داشتتمرکز کردن بر بازیکنان حریف و جایگیری های دقیق. 

اگر مسی آنجا ظاهر می شد، کامبیاسو برابر وی قرار می گرفت. اگر مسی جای دیگری می رفت، کامبیاسو نیز باید به 

همانجا می رفت. این کار شاید به ظاهر ساده بیاید اما در یک تیم بزرگ و هماهنگ کردن اینگونه حرکات بازیکنان با 

تعویض  8دقیقه پایانی  05یکی از بازی های رئال مادرید دیدم که ژوزه در یکدیگر، بسیار موثر عمل می کند. بعد ها من در 

 بازیکن های تدافعی بودند که مورینیو می خواست با ورود آنها از پیروزی تیمش مطمئن شود. 8انجام داد. آنها هر 

سال بار دیگر قهرمان لیگ  50اما تمامی این اتفاقات بسیار بعد از رقابت اصلی ما رخ داد؛ زمانی که چلسی توانست پس از 

یک فصل فاجعه آمیز بدون  4002-5بار دیگر این کار را تکرار کند. اگر فصل  4002ماه بعد در تابستان  04برتر شود و 

م اتحادیه کسب کردیم. تیمی جدید در حال برخاستن بود اما می نمی دانستم هیچگونه عنوانی بود، فصل بعد تنها یک جا

 بار پشت سر هم قهرمان لیگ شویم.  8که ما می توانیم 
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نفر از انها در تیم ماندند اما  8هدف ما این بود که تیم را برای جدایی احتمالی کین، گیگز، اسکولز و نویل بازسازی کنیم. 

کین تیم را ترک کرد. ما می خواستیم گروهی از بازیکنان جوان را با هم هماهنگ کنیم تا بتوانند سال های پیشرفت کنند و 

ازیکنانی چون گیگز، اسکولز و نویل برای تسریع این پروسه استفاده کنیم. اکنون من به برای ما توپ بزنند و از تجربه ب

 گذشته نگاه می کنم و به این کار ما به عنوان یک موفقیت کامل می نگرم. 

ن بازی فصل بسیار بدی را داشتیم و فینال جام حذفی را در پنالتی ها به آرسنال واگذار کردیم. اما من در آ 4002بله ما سال 

در شوت در چهارچوب داشتیم.  40از بازیکنانی چون رونی و رونالدو بسیار راضی بودم. آنها آرسنال را نقره داغ کردند. ما 

مغلوب میالن شدیم.  0-0تیم پایانی لیگ قهرمانان اروپا، ما رفت و برگشت با گل های هرنان کرسپو با نتیجه  02رقابت 

. یک تیم فوتبال مانند یک خانواده است. بعضی وقت ها افرادی از بین ما می روند. گاهی من هیچ ترسی از بازسازی نداشتم

مجبور به این کار هستند، گاهی شما می خواهید آنها بروند، گاهی انتخابی دیگر ندارند و به دلیل باال رفتن سن و 

 مصدومیت های شدید مجبور به ترک کردن هستند.

نان بزرگ بسیار احساساتی بودم. در ان زمان نگاه من تنها به بازیکنانی بود که به پایان خود من در مورد از دست دادن بازیک

 "تیم می رود؟ چقد  دیگر به پایان او مانده است؟کی او از "ای درونی از من سوال می کرد که یک ندنزدیک می شوند. 

 نی داشته باشم.تجربه به من نشان داده بود که باید در پست های حیاتی بازیکنان جوا

مغلوب چلسی شدیم و یک قهرمان جدید در خانه ما شکوفا شد، من هیچ ترسی از اندیشه های  4005هنگامی که ما در مه 

 نداشتم. آبراموویچ 

به لحاظ روانی لحظه ای بسیار بزرگ برای چلسی بود. آنها پس از نیم قرن بار دیگر قهرمان جزیره شده بودند و آینده ای 

ی خود می دیدند. درس مهمی که من گرفتم این بود که ما با بازیکنان کم سرعت نمی توانیم مقابل چلسی قرار روشن برا

ن ما بازیکنان جوانی که بگیریم. ما فصل را بسیار خوب آغاز کردیم و کمترین امتیاز ما برابر لیل در پاریس بود که هوادارا

 نها توانایی تحمل این فشار روانی را نداشتند. کین را گرفته بودند را هو کردند و آ جای امثال

واقعا کشنده بود. روی با موقعیت سازی برای هم تیمی هایش سعی داشت ضعف ما را پنهان کند. ما به شدت از شکست 

 متعجب بودیم و این بدترین نتیجه من برای سال ها بود. 0-0

کین را نیز از دست دادیم. او یک دوست بسیار  4005در همان ماه نوامبر که ما جورج بست را از دست داده بودیم، در نوامبر 

او اعتماد به نفس او از صحبت کردن با شما نگران بود. خوب بود؛ جورج یک فرد با شخصیت اما گاهی نگران کننده بود. 

د. به خاطر می آورم که در ژاپن با او به یک کافه رفته بودیم و او با دوست خود بود پایینی داشت و این شما را نگران می کر

و به سختی صحبت می کرد. جورج می توانست پس از فوتبال یک زندگی خوب داشته باشد. او می توانست بازیکنان جوان 
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کمتر در مورد جورج  که د. چیزیرا آموزش دهد اما به دلیل کمبود اعتماد به نفس نمی توانست در این کار موفق شو

مراسم عزاداری بسیار باشکوه و بسیار هماهنگ از سوی مردم بلفاست بود. به یاد می آورم  شنیدیم هوش بسیار باالی او بود.

ین بازیکنان تاریخ را او یکی از بهتر"می دیدم و با خود فکر می کردم:  که به پدر جورج نگاه می کردم و فردی فروتن

 د فهمید چرا جورج انقدر ساکت است.شمردی ریز نقش از بلفاست، مردی ساکت. می  "ت.ساخته اس

فوتبال در کشور آنها بیشتر جنبه شغلی دارد و مردم به دالیلی از افراد نقص دار خوششان می آید. بست، گاسوینه، جیمی 

ها ناکاملی و سستی را درک می کنند. جیمی یک جان استون. آنها بازتابی از خود را در این اسطوره های ناتمام می بینند. آن

 که همواره شیطنت ها و شرارت هایش شما را مات و مبهوت می کرد. فرد دوست داشتنی بود

در تلفن خود دنبال چه می "شد و همسر وی، جین چنین می گفت: تلفن همراه خود خیره می  جاک اشتاین همواره

زنگ می  مانند همیشه تلفن "د، تلفن به زودی زنگ خواهد خورد.ی خوربه زودی زنگ م"جاک چنین می گفت:  "گردی؟

 "یمی جوان را اینجا پیدا می کنیم.پلیس الناکشایر اینجاست. آقای اشتاین، ما ج"خورد با این مضمون: 

به نوک  بدون شک جورج بست یکی از بزرگترین برندگان جام های اروپایی در یونایتد است. اما ما راه زیادی برای رسیدن

ما برابر ویارئال به دلیل دست زدن با  0-0و در جریان تساوی  4005قله این رقابت ها داشتیم. وین رونی در سپتامبر 

دیوید بکام را اخراج کرده بود.  0993تمسخر برای کیم میلتون نلسن، از زمین اخراج شد. همان کسی که در جام جهانی 

اری مسابقات بود. وقتی اسم او را داخل لیست می دیدید ز بدترین مسئوالن برگزنلسن یکی ا داور مورد عالقه من نبود.

بار به پراهام پل ناسزا گفت. پل می توانست او را اخراج کند اما  00برجای خود میخکوب می شدید. در شرایطی دیگر رونی 

یک انسان وین رونی را کنترل کند و از گویا از تمرکز دوربین ها بر روی خود لذت می برد. در آخر او سعی کرد به عنوان 

رفتار او آزرده نشود. پش از آن اتفاق رونی برای پل احترام بیشتری قائل بود تا نلسن. این همان بازی بود که هاینز پس از 

 درخواست مدیر برنامه هایش مبنی بر خروج، از ناحیه لیگامنت زانو دچار آسیب دیدگی شد.

برابر بنفیکا، رسانه ها فشار زیادی برای خروج من وارد  0-4های اروپایی آن سال با شکست  پس از حذف شدن ما از رقابت

کردند. من ابتدا مقداری عصبانی شدم اما پس از آن موفق شدم که بر این فشار ها فائق شوم. برای مردی در سن من 

ی شوند. این یک قسمتی از فوتبال است تحمل این شرایط مشکل نیست. هرچه افراد مسن تر می شوند با تجربه تر نیز م

ت مستقیم اخراج می شوند. سرمربیان مسن کنار گذاشته می شوند. به بابی رابسون رکه گاهی سرمربیان در لیگ برتر به صو

ماه دوام آورد. مسخره  2نگاه کنید که از نیوکاسل کنار گذاشته شد. سم آالردیس، یک سرمربی اثبات شده، تنها در آنجا 

آیا دوران شما تمام  "روبرو شدن با رسانه ها در جمعه آزاردهنده بود. هیچکدام از آنها به من نگاه نمی کردند و بگویند: است.

 اما این را می نوشتند. آنها تالش می کردند با قدرت قلم خود یک سرمربی را نابود کنند. "شده است؟
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من  "است، من همواره این را گفته ام. یند درستهرچه آنها بگو"با خود می گفتند: حرکت منطق خود را داشت.  هواداران 

می دانستم ما به کجا می رویم. می دانستم که اندکی زمان الزم داریم. زمان زیادی نمی خواستم چرا که در آن زمان راه 

اراده خود  فرار نامحدودی را مفروض نداشتم. من می دانستم که به ساختن یک تیم خوب بسیار نزدیک هستم، من با

من به رونی و رونالدو اعتماد باالیی داشتم. من مطمئن بودم که ساختار استعداد یابی ما بسیار قوی است. حرکت می کردم. 

نتیجه  4002بازیکنانی را پیدا می کنیم که ما را به سطح حقیقی باز می گردانند. فکر می کردم کسب جام اتحادیه در سال 

 خوبی برای ما است.

 9از شکست برابر بنفیکا به فرم خوبی بازگشتیم و با پیروزی برابر ویگان، استون ویال، وست بروم و بولتون به ما پس 

امتیازی چلسی رسیدیم. پس از آن اورا و ویدیچ به ما پیوستند. در خط دفاعی ما هر هفته روی ساختار خود هجومی و 

ایگیری، حمله با توپ و حرکات مهاجمیت علیه مدافعین و شکستن خطوط دفاعی کار می کردیم و بیشتر تمرینات ما ج

شرکت مدافعین در حمله بود. ما حلقه هجومی خود را با دو مهاجم و دو بازیکن عرضی تنظیم کرده بودیم. ما تالش می 

وطه جریمه کردیم توپ را به یکی از مهاجمین برسانیم و او شوتزنی کند. به زودی این اتفاق افتاد، توپ برگشتی که از مح

دور می شد و توپ سوم از نوک ناحیه میانی باز می گشت؛ پس آنها باید به شوت واکنش نشان می دادند و توپ را دور می 

 کردند و سپس سه مرحله در یک مرحله ادغام می شد و توپ به ما می رسید.

فاع کردن عالقه داشته باشند؟ ویدیچ این چنین رویه بازی ما تغییر کرده بود. چند بازیکن میانی می توانید نام ببرید که به د

درصد توپ ها را با سر خود  50می شود گفت که او بود. او دوست داشت به چالش کشیده شود و از سر خود استفاده کند. 

دفع می کند. اسمالینگ نیز شبیه اوست: عالقه دارد دفاع کند. ویدیچ بسیار سمج است. یک بازیکن تسلیم نشدنی. او یک 

 پیش من آمد تا او را در ترکیب خود قرار دهم.  4009صرب مغرور است. او در سال 

 "چیست؟ تذکر دادن؟ منظورت"من گفتم: 

 "و، من می روم، این وظیفه من است.کوزو "او گفت:

جوانان جذب منت بازیکنانی است که ما در یک تورن جستجو برای یافتن استعداد های جوان ادامه داشت. جرارد پیکه یکی از

کردیم. پیش از این در های آکادمی بارسلونا به روی ما با فروش فابرگاس به آرسنال باز شده بود و ما هم قصد خرید پیکه 

را داشتیم. تنها مشکل ما این بود که پدربزرگ پیکه از اعضای هیئت مدیره بارسلونا بود. خانواده جرارد بخشی از تاریخ 

 بارسلونا بودند.

نها چندین بار مربی تیم را عوض کرده بودند، این یک مشکل بود. پیکه یک بازیکن بسیار خوب بود و من بسیار همچنین آ

او یک پاسور بسیار خوب و شخصیتی قوی با روحیه پیروزی ناراحت شدم وقتی به من گفتند می خواهد به اسپانیا بازگردد. 
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از پدر و مادر او مشخص بود. متاسفانه او نمی توانست صبر کند تا جای خانواده او همه افراد موفقی بودند. این قضیه داشت. 

 سال آینده همکاری خوبی داشته باشند. 00یکی از دو نفر ویدیچ یا فردیناند را تصاحب کند. پیکه و اوانز می توانستند در 

، پدر پیکه به هتل ما آمد و به من توضیح به پایان رسید 0-0هنگامی که بازی ما برابر بارسلونا در نیمه نهایی اروپا با نتیجه 

داد که بارسلونا می خواهد پسرش را بازگرداند. همچنین پدر و مادر او دوست داشتند پسرشان به خانه بازگردد. آنها دل تنگ 

ار سر راست پسرشان بودند و پیکه می خواست یار ثابت تیم باشد، او معتقد بود که در بارسلونا بیشتر بازی می کند. اینها بسی

 میلیون یورو بود. 3و مستقیم بود. قیمت او 

باشگاه های بزرگ توان خود را بیشتر می کنند تا مقابل حمالت باشگاه های انگلیسی ایستادگی کنند. آنها هیچوقت دوست 

 پوندمیلیون  5ید نداشتند امثال فابرگاس و پیکه سال به سال اسپانیا را ترک کنند. در انگلیس ما برای هر بازیکن جوان با

هزار پوند بفروشیم؟ ریچارد اکرسلی  500بازیکنی را که موفق نشده است به این سطح برسد به مبلغ  اما چرا بایدخرج کنیم. 

سال  04هزار پوندی به ما داد. ما یک میلیون پوند می خواستیم. ما  500یک مورد جالب بود، بارنلی برای وی پیشنهادی 

کرده بودیم. قانون بند رضایت نامه باید هنگامی به میان بیاید که بازیکن به تیم اصلی راه یابد. من  برای پیشرفت او تالش

 فکر نمی کنم در این هنگام باشگاه نیازی به توضیح دادن داشته باشد.

دمبا و افراد  ما همگی در قضاوت کردن دچار اشتباهاتی شده ایم، من هم این چنین اشتباهاتی داشته ام، در مورد کلبرسون،

رالف  ما یک"گفتند: دیگر. من بر روی رالف میلن قیمت گذاشتم. من آن زمان شتابزده عمل کردم. کادر فنی نیز به من می 

سال با من بوده اند. آنها هیچوقت فراموش نمی کنند.  40تمامی دستیاران من بیش از  "میلن جدید می خواهیم رئیس.

شما ویلیام  " ی بود که به خاطر او مسخره شدم. پاتریس اورا گران قیمت نیز به من گفت:ویلیام پرانیر نیز بازیکن دیگر

له، ما در تمرینات او را ب"من چنین پاسخ دادم: رایان گیگز نیز به خاطر مسئولیت این کار شرمسار بود. "پرانیر را داشتید؟

 "به صورت تمرینی؟ چه مدت؟  "اورا با تعجب چنین پرسید: "داشتیم.

 دو بازی.-

 دو بازی به صورت تمرینی؟-

 بله و بسیار ناموفق بود.-

 اورا متوجه موضوع شد.

اولین کاری که شما با بازیکنان جوان می کنید کمک به آنها برای جایگیر شده است: کار های بانکی، محل سکونت، زبان، 

نقل مکان کردن و کار های دیگر. زبان همواره بزرگترین مشکل است. برای مثال والنسیا مشکل زیادی با زبان انگلیسی 
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س بود. من می توانم فرانسوی بنویسم و بخوانم اما اعتماد به نفس کافی داشت. مشکل اصلی آنتونیو کمبود اعتماد به نف

من گفتم که مدتی در  "فرانسوی شما چطور است؟"این را می دانست و از من پرسید:برای صحبت کردن را ندارم. آنتونیو 

 ید همین کار را انجام می داد. فرانسه کار کرده ام و تالش بسیاری کردم تا به این زبان صحبت کنم. او در انگلیس بود و با

به عنوان یک بازیکن فکر می کنم او بازیکن بسیار شجاعی است. شما نمی توانستید والنسیا را بترسانید. او فردی از محله 

 های فقیرنشین بود. او در زندگی خود سختی های زیادی کشیده بود. 

بود. ما بسیار به مایکل عالقه داشتیم و دیوید گیل  4002یکی دیگر از خرید های من، خرید مایکل کریک در تابستان 

اگر او را با "من گفتم: "روی او چه قیمتی نی گذاری؟"با فروش وی ندارد. دیوید پرسید:متوجه شده بود که تاتنهام مشکلی 

ل لوی شما باید دنی"ارم: همیشه حرفی که دیوید به من زد را به خاطر د "ب کنی خرید بسیار خوبی داشته ای.میلیون جذ 3

 "بیشتر خرج کنید تا ما قبول کنیم.مقداری 

او  "او واقعا یک یونایتدی است. "گفت:ما مدتی چانه زدیم. ما بازی او برابر آرسنال در پایان فصل را دیدیم و مارتین به من 

 میلیون پوند بود. 03ه او میلیون پوند ارزش دارد اما رضایت نام 02واقعا یک بازیکن خوب بود. من تصور می کردم که او 

مایکل یک پاسور بسیار خوب بود و می توانست در کنار اسکولز به خوبی بازی کند. چیزی که در مایکل توجه من را به خود 

جلب کرد این بود که همواره تالش دارد رو به جلو پاس دهد. او دامنه حرکتی باالیی داشت و می توانست روند بازی را 

کنان ما می تواند بسیار مفید باشد. پس از یکه پاس های بلند او را دیدم احساس کردم که با توجه به باز عوض کند. هنگامی

گذشت دو ماه ما به او گفتیم که نمی توانیم دلیل اینکه برای ما گلزنی نکرده را بفهمیم. در تمرینات او به خوبی شوتزنی می 

ر نمی گرفت. ما در آن ناحیه به پیشرفت او کمک کردیم. ما به او آزادی کرد اما در بازی به خوبی در موقعیت شوتزنی قرا

عمل بیشتری دادیم و کمک کردیم از توانایی هایی که از آنها بی خبر است بیشتر بهره ببرد. در اسپارز او بیشتر یک 

 دا کرد.گرداننده بود و باید در عمق خط میانی بازی می کرد. در یونایتد او کیفیت جدیدی در خوب پی

او بازیکن خوبی است. او فردی خجالتی است. او عموما فصل را خوب آغاز نمی کرد و در پایان اکتبر به سطح باالیی می 

رسید؛ چیزی که ما بسیار تالش داشتیم دلیلش را بفهمیم. یک دلیل غیر منطقی با او همراه بود که باعث می شود افراد 

 برند.نتوانند از توانایی خود بهره کافی ب

پس از اینکه من بازنشست شدم مورینیو به چلسی بازگشت، جایی که تنها بازیکن خارجی مورد عالقه من در لیگ برتر در 

 استمفورد بریجآنجا بازی می کرد) خارج از یونایتد(. جیانفرانکو زوال یک اعجوبه بود. من همواره یکی از گل های او در 

برابر خودمان را به خاطر دارم. هنگامی که او پای عقبی خود را آماده شوتزنی کرد اما پیش از شوت مکث کرد. هنگامی که 

ش رو برداشت. برایان زوال برای ضربه آماده می شد بیگ پالی برای متوقف کردن او آمد اما زوال به سادگی او را از پی
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اما من همواره زوال را دوست داشتم چرا که همواره با  "پای خود بایستید؟ شما هست که رویشانسی برای "راسون گفت: 

 لبخند بازی می کرد.
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 مترجم: محمد رضا احمدی                                                                                             زدهمیفصل س

 

 رقابت با ونگر

 

خوش  و وبخ ید. خارج از بازی آرسن ونگر دوستیشما وقتی به میدان جنگ می روید، همان آدمی نیستید که به کلیسا می رو

نشینیم بمی توانیم  من و او مشرب است. او یک همراه خوب با گستره وسیعی از موضوعات مختلف برای صحبت کردن است.

و راجع به شراب و چیز های دیگر در زندگی صحبت کنیم. او در گردهمایی های یوفا همیشه این کار را با سایر مربیان انجام 

می دهد تا به آن ها کمک کند. او در حرفه ما یک عضو وظیفه شناس شناخته می شود. اما وقتی صحبت از تیم او و روز 

 دیگر است.بازی می شود، او کامال یک جانور 

می فهمم. می توانستم تشخیص دهم که به محض به صدا در آمدن سوت آغاز بازی  که آرسن را همیشه احساس می کردم

این قضیه را من در خودم هم می دیدم. اگر یک خصیصه شخصیتی بین ما مشترک باشد، آن نفرت از باختن  او تغییر می کند.

)آن ها واقعا ما را کالفه کرده بودند( از دست دادن با برتی ر سنت میرن باختم ز دراست. وقتی در اوایل کارم به ریث روو

پاتون، مربی ریث روورز خودداری کردم، کسی که دوست و همراه خوبی در دانفرمالین بود. خب برتی هم دنبال من آمد و به 

د و من آن روز اشتباه کردم. این یک من اعتراض کرد. گاهی شما به درس های ظریفی نیاز دارید که بفهمید اشتباه کردی

 این رفتار خوار و به دور از وقار است.نشانه کوچک از این بود که زندگی بزرگ تر با ارزش تر از بازی است. 

به هر حال من و آرسن رابطه دوستانه خوبی داشتیم. ما با هم در تمام این سال ها جان سالم به در برده بودیم و به تالش 

ارائه یک بازی خوب احترام می گذاشتیم. ولی با گذشت سال ها ما با هم درگیری هایی پیدا کردیم. او با اعتراض  یکدیگر برای

 "ضی به یک اعتراض. پس من هم جواب او را اینطور دادم:ابه اعتراض من درباره برنامه بازی ها این قضیه را شروع کرد. اعتر

 کامال حقیقت بود. "چه می داند؟او تازه از ژاپن رسیده است و در این باره 

 تازه آمده وکه  ای یک مربی خارجی رنامه بازی های ما اعتراض می کرد.این آرسن بود که به تراکم زیاد ب ،در دو سال بعد

رده خود را مسخره ک ،می تواند در لیگ ما پنجاه و پنج بازی در یک فصل انجام دهد ر می کند بدون سازگاری پیدا کردنفک

ین لیگ انرژی زیادی می گیرد و خسته کننده است. به همین دلیل است که در فوتبال مدرن برای باال نگه داشتن است. ا

سطح تیم باید آن را تغییر دهید. آرسن یاد گرفت که با این فرهنگ تطبیق پیدا کند. او توانست از شوک اولیه سه بازی در 

 هفته خارج شود.
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ر ابتدا خوب بود، مشکل از زمانی شروع شد ، او به دفتر من آمد. رابطه ما ددترافورد بازی کرداولین باری که آرسنال او در اول

که او با یکی از آرسنال های خوبش به ما باخت. برای او سخت بود که تقصیر را به گردن بگیرد و می خواست رقیب را 

انجام می داد. برای او سخت بود که بپذیرد که ممکن  او اغلب این کار را با اشاره کردن به برخورد های فیزیکیسرزنش کند. 

است حریفش یک شیوه قدرتمند را در برابر مردان او اتخاذ کرده باشد. گاهی تفسیر او از بازی فیزیکی تکل های زیاد بود. او 

 باید این ایده که هیچ کس نباید روی پای بازیکنان او تکل بروند را تغییر می داد.

آرسنال های او را هم دیده ام و به هیجان آمده ام. همیشه دیدن بازی تیم های آرسن را دوست داشته  هر چند من بهترین

ام. بازی برابر تیم های او چالش های جدیدی به همراه داشت که من ساعت ها به آن ها فکر می کردم. همیشه احساس می 

در نزدیکی محوطه خیلی خطرناک بودند. چلسی مشکالت کردم که باید همه چیز را درباره آرسنال بررسی کنم چون آن ها 

ما در ادیگری ایجاد می کرد که ما می بایست از بازیکنان با تجربه استفاده می کردیم، بازیکنانی که همه ترفند ها را بدانند. 

 آن سو، آرسنال همیشه با شیوه درست بازی می کرد.

رکورد های انظباتی را داشتند )از نظر تعداد کارت ها و محرومیت ها( اما آن ها در نخستین سال های آرسن یکی از بد ترین 

هرگز نمی توان گفت که آن ها بازیکنان کثیف یا تیم کثیفی بودند. استیو بولد و تونی آدامز می توانستند جان شما را بگیرند، 

تا کثیف نبودند. نرم و لطیف توصیف دقیق ذا این را همه می دانند. آن ها همیشه مقابلتان سبز می شدند. ولی تیم های او

آدامز را می گویم. بعد آن ها پاتریک ویرا را خریدند، یک رقیب  و تری برای تیم های اوست. آن ها یک گروه مبارز بودند. بولد

لو بود. ف وبزرگ که تلفیقی از همه این ها بود برای مردم. و نایجل ویتربرن، او مایه دلسوزی بود، همیشه این طرف و آن طر

 یان رایت، مهاجم اول آن ها در سال های نخست هم کمی خرده شیشه داشت.

تعجب آور از پل اسکولز مطرح کرد و به خبرنگاران گفت که او یک وجه سیاه هم دارد. هیچ  دآرسن یک انتقا 0202در سال 

هم  هفته با آرسنال بازی کنیم و هیچ ربطی به قرار نبود در آنحتی وجود نداشت که او یکی از بازیکنان مرا نام ببرد.  یدلیل

نداشتیم. آن زمان پل اسکولز ده بار لیگ برتر را برده بود و قهرمان اروپا شده بود و این آرسن ونگر بود که درباره وجه سیاه 

 او نظر می داد، گیج کننده است.

ن با رسآیا افت های شدید شما را غافلگیر می کنند.  بازیکنان شما را غافلگیر می کنند، آن ها با رسیدن به سطحی بسیار باال

باره شکست ها مشکل داشت. فوتبال بهترین و بدترین ها را به مردم نمایش می دهد به رپذیر دپذیرفتن این حقیقت انکار نا

ظه کنترلش حل که احساسات در سطح خیلی باالیی قرار دارند. در یک بازی سطح باال یک بازیکن می تواند در یک لاین دلی

رسنال از این دست لحظات زیاد داشت ولی آرسن متوجه نمی آرا از دست بدهد و از کوره در برود. شما می مانید و پشیمانی. 

. گاهی توضیح هر چیزی در درون آن چیز شد که این شکست و ضعف های درونی گاهی می تواند باعث باخت شما شود

 .است
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همه چیز را می بینند و می فهمند ولی ما بیشتر چیز ها را می بینیم. اگر آرسن می خواهد اصال نمی خواهم بگویم که مربیان 

را  "باید دوباره نگاهی به آن بیاندازم"از تیمش دفاع کند من این طور نیستم، من جمله  "من ندیدم"با بکار بردن جمله 

ت می خرد. کمی بعد یا فردای آن روز فراموش ترجیح می دهم. هر دو یک کار را انجام می دهند ولی دومی برای شما وق

 که توجه را از روی شما بر می دارد. شده است و چیز های دیگری در ملقمه اخبار و حوادث رخ داده است

من در دوران حرفه ای خود هشت بار اخراج شدم و آخرین آن احمقانه ترین آن بود چون من مربی بودم! یکی از بازیکنان 

ب می خوام برم تو زمین و ترتی "ما را در آورده بود و من به نفر سمت راستم که دیوی پرووان بود گفتم: حریف پدر بازیکن

اگر اون دوباره بازیکن ما را هل  "من گفتم: "بشین سر جات و اینقدر احمق نباش. "دیوی به من گفت: "این یارو رو بدم.

دو دقیقه بعد من اخراج شده بودم. در  "من رفتم. خودشه. "کرد، گفتم:و البته که دوباره او کارش را تکرار  "بده من می روم.

م اگر یک روز راجع به این اخراج از کسی چیزی بشنو "رختکن با صدای بلند و کلماتی که یکی یکی ادا می کردم فریاد زدم:

قد داشت و قبال برای ارتش  متر و نودوقتی داور را می زدم فکر کردم کمرش را شکستم. او یک  "همه شما را خواهم کشت!

 بازی می کرد.

را در اتاق طبقه باال خانه ام  0191اولین تقابل من با مربی های آرسنال با جورج گراهام بود. من نتیجه نهایی رقابت قهرمانی 

کل وقتی مای "را هم پیش من نفرست. کس هیچ تلفنی را جواب نمی دهم و هیچ "و در اتاق خواب دیدم و به کتی گفتم:

توماس آن گل را به لیورپول زد و باعث قهرمانی آرسنال شد من از جا پریدم. دو سال بعد آرسنال دوباره قهرمان شد، آن هم 

یک سال پس از بازی در هایبری من  با شکست سه بر یک ما در سالی که ما قهرمان جام برندگان جام اروپا شده بودیم.

 "گفتم: من "تو هم یکی می خوای؟ "انگیز از ویسکی جو دارد. از من پرسید:پیش جورج ماندنم. او یک کلکسیون شگفت 

کدام یک از این ها را برای مهمان  "جورج برای خودش یک بطری باز کرد. با تعجب از او پرسیدم : "من ویسکی نمی خورم.

 "گفتم: "شده هم دارم.هیچ کدام. هیچ کس از ویسکی جو نمی خورد. من این جا بل مخلوط  "او گفت: "باز می کنی؟

 "هم بازنشستگی من است.این  "جورج بلند خندید و گفت: "اسکاتلندی هستی دیگه!

اولین دیدار ما در اولدترافورد یک جنگ بود. بعد از آن بازی جورج توسط یک دوست مشترک متقاعد شده بود که به دفتر من 

ی او در آن زمان سخت بود. وقتی آرسن بعد از دوره کوتاه بروس بیاید. می خواستم این را بگویم که بازی برابر آرسنال ها

 ریوک مربی آرسنال شد من چیز زیادی از او نمی دانستم.

 "ودم گفتم:با خ ".هفکر کنم بیش از اندازه تدافعی باش "اریک گفت: "ونگر چجور آدمیه؟ "یک روز از اریک کانتونا پرسیدم:

پنج مدافع در آرسنال شروع کرد ولی وقتی امروز به تیم او نگاه می کنید نمی توانید حتی و او با کارش را با  "اوه، این خوبه.

 برای یک لحظه گالیه کنید که تیم او دفاعی بازی می کند. مدل اظهار نظر اریک هنوز مرا به خنده می اندازد.

www.tarafdari.comwww.tarafdari.com



 زندگینامه فرگوسن

 

 
 

 .کشید، تا دور دست ها هیچ تیم دیگری نبوددر اواخر دهه نود و ابتدای هزاره جدید این آرسنال بود که ما را به چالش می 

لیورپول و نیوکاسل دوران کوتاهی درخشان بودند. بلکبرن روز های پیروزی خودش را داشت، ولی اگر شما به تاریخچه ما 

 پیش از آمدن ژوزه مورینیو به چلسی نگاه کنید هیچ تهدید جدی و ثابتی جز آرسنال برای تسلط ما بر لیگ پیدا نمی کنید.

چلسی یک تیم خوب برای جام ها حذفی بود ولی آن ها هرگز نتوانسته بودند خود را در اندازه های رقابت برای لیگ برتر 

 نشان دهند.

احتماال آخرین بار هم خواهد بود، چون تاریخچه ای به آن بزرگی برای حفظ وقتی بلکبرن لیگ را فتح کرد ما می دانستیم که 

دن لیگ توسط آن ها برای فوتبال و جک واکر، آدم خیری که آن همه بازیکن خوب به تیم آورد، آن افتخار وجود نداشت. بر

مخصوصا آلن شیرر، خوب بود. آن دوران، دورانی با شکوه برای بلکبرن بود. اما تجربه به شما می گوید که تنها نگران رقبایی 

می  ،و یونایتد برای مدتی طوالنی با هم سر شاخ بودند که تعهدی ریشه دار برای فتح جام ها دارند. وقتی آرسنال دباشی

 دانستید که توپچی ها بر پایه یک تاریخچه و هویتی قدرتمند استوار هستند.

 "در زمین آن ها، در سال یکی مانده با آخرم به عنوان مربی یونایتد من در اتاق هیئت مدیره ناهار می خوردم و با خودم گفتم:

هربرت چپمن را می خواندم و حس می  نوشته زیر مجسمه نیم تنهدر هایبوری من  "الس واقعی.کالس، کبه این می گن 

. موفقیت همواره آن جا بود، از کردم تردید و نوستالژی کمتر از حس استحکام و جسارت برای رسیدن به هدف مهم است

 تا به امروز. 0192چپمن و دوران ت هربر

منافع ساخت یک استادیوم جدید از روی چرک نویس های اولیه بسیار زیاد است. یک رختکن های آن ها افسانه وار هستند. 

ات آرسن جزئیات و خصوصیکاغذ سفید پیش روی شما است و یک ایده. تمام جرئیاتی که شما در رختکن آرسنال می بینید 

بال را بر طرف کرده است. در وسط رختکن یک میز بلند مرمری قرار دارد را بازتاب می دهد. او تمام نیاز های یک تیم فوت

که تمام خوراکی هایشان را روی آن قرار می دهند. بعد از بازی هر کسی یکی از خوراکی ها را قاپ می زند. تجلی دیگری 

 از کالس واقعی. اعضای دیگر کادر فنی محوطه های خودشان را دارند.

نمی توانستم دست از نگرانی بردارم که کیفیت آرسنال چقدر می تواند ما را به تقال بیاندازد. تاریخ به به همین دلیل من هرگز 

درست ترین فرد بود چون  را هم انتخاب کرده بودند. آرسن ما کمک کرد ولی به آن ها هم کمک کرد و آن ها مربی درست

انگلستان را به دست آورده است و تمام تمرکزش را روی آن همیشه می توانید این را حس کنید که او شانس مربیگری در 

بیخیال آن شود. این بحث همیشه مطرح بوده است که آرسن روزی آرسنال را ترک خواهد کرد و به  گذاشته و نمی خواهد

نار د با او کما بای "رئال مادرید خواهد پیوست، من فکر نمی کنم او بخواهد آرسنال را ترک کند، هرگز. با خودم می گفتم:

 "بیاییم، او قرار است تا ابد اینجا بماند، بهتر است به آن عادت کنم.
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میشه هآرسن هرگز برای صرف یک نوشیدنی نمی آمد، دستیار او، پت رایس، بازی گاهی رقابت خیلی نزدیک بود و بعد از 

 آماده صرف یک نوشیدنی بود، البته تا قبل از جنگ پیتزا در اولدترافورد.

ن اتفاق را این طور به خاطر می آورم که رود فن نیستلروی به رختکن آمد و شروع کرد به غر زدن درباره این آاستان من د

 دست از سر بازیکنان من "من هم سریع رفتم تا به آرسن بگویم:که در حال خارج شدن از زمین ونگر به او گیر داده است. 

 .افروخته بود و این دلیل رفتار پرخاشگرانه او بوداو به خاطر باختن بازی خیلی بر  "بردار.

از عصبانیت کبود شده بود و مشت هایش را گره کرده بود. من خونسرد  "تو باید حواست به بازیکنان خودت باشد. "به او گفتم:

خدمت  بهبودم، خودم این را می دانستم. آرسن با نیستل روی یک مشکلی داشت. به خاطر می آروم که گفته بود شانس 

گیری رود را داشته است ولی به این دلیل که او در حد آرسنال نیست این کار را نکرده بود. من از این نظر که نیستلروی 

 ممکن است بازیکن بزرگی نباشد با او موافق بودم، ولی او گلزن بزرگی بود.

 بگذریم، چیز بعدی که به یاد می آورم این است که سر تا پایم پیتزا بود.

ا بعد از هر بازی در رختکن تیم مهمان غذا می گذاریم، مرغ، پیتزا، همه چیز، اکثر باشگاه ها این کار را انجام می دهند و م

 غذا های آرسنال بهترین بود.

به من گفتند که سسک فابرگاس بوده که پیتزا را به سمت من پرت کرده است ولی تا به امروز نمی دانم که آن شخص خطا 

 ی بوده است.کار چه کس

 را بازی را بدون باخت پشت سر گذاشته بود و می خواست آن 91راهروی بیرون رختکن تبدیل به میدان جنگ شد. آرسنال 

 پاشیده بود.از هم مغز آرسن را  ،. به نظر من این طور آمد که شکستبرساند 02به  در زمین ما

این شکاف به گردن پت رایس است که از آن به بعد دیگر  بدون شک اتفاق آن روز یک شکاف بین ما ایجاد کرد و تقصیر

بهبود نیافت، زمانی که آرسن بعد از بازی ما را به  0221برای صرف نوشیدنی نیامد. این زخم تا نیمه نهایی لیگ قهرمانان 

 اتاق خودش دعوت کرد و به ما تبریک گفت.

 سن به همراه پت برای چند دقیقه کوتاه نزد من آمدند.با آن ها در اولدترافورد بازی کردیم آربعد وقتی چند هفته 

که منجر به درگیری می شوند بر زندگی تاثیر می گذارند. در زندگی هم همین در فوتبال می بینید که اتفاقاتی از این دست 

خودتان می  طور است، گاهی همسرتان جارو برقی را خاموش می کند و هیچ حرفی هم با شما نمی زند. آن موقع است که با

 "یا مسیح! دوباره چه کار کرده ام؟! "گویید:
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بالفاصله عصبانیت از بین می رود و شرایط  "ای آره. "مِن مِن کنان می گوید: "روز خوبی داشتی یا نه؟ "از او می پرسید:

 ر حال طوالنیعادی باز می گردد. فوتبال هم همین طور است. من از سکوتی که بین من و آرسن بود متنفر بودم، چون د

 شدن و مسموم کردن رابطه بود.

پس از این ماجرا من فرمول خودم را برای شکست ها داشتم. همیشه پیش از این که از در رختکن خارج شوم و با مطبوعات 

موشش فرا "یا تلویزیون یا مربی دیگری صحبت کنم )پس از آن که حرف هایم را در رختکن زده بودم( با خودم می گفتم:

 همیشه همین کار را می کردم. "بازی تمام شده. کن،

ضا و ف هر زمان که کسی بعد از بازی به اتاق من می آمد تا با من صحبت کند مطمئن می شدم که جو خوبی حاکم باشد

 در کار نباشد. نباشد و بحث مالمت کردن داور همغم بار و تاریک 

رد شکست داد برای اولین بار بود که بعد از چند دهه ما را در زمین ما را در اولترافو 0221 -02وقتی استون ویال در فصل 

خودمان برده بودند. مارتین اونیل، کسی که من همیشه از صحبت کردن با او لذت می بردم به همراه همسر و دخترش به 

د نفر از ان رابرتسون و چندفتر من آمدند. فکر می کنم یک ساعت و نیم آن جا بودند، واقعا شب خوبی بود. دستیار مارتین، ج

دور همی واقعی کردند. آن شب طوری به پایان رسید که من برای دوستان من به جمع اضافه شدند و و آن را تبدیل به یک 

 برگشتن به خانه به یک راننده نیاز پیدا کردم.

ی توانست از خنده روده بر می شد و نم وقتی در دور سوم اف ای کاپ به لیدز یونایتد باختیم، فیزیوتراپ لیدز، آلن ساتون داشت

 "تی!هنوز داری قهقهه می زنی لعن "تم:را بگیرد. وقتی داشت می رفت به او گف شجلوی خود

این اولین بار بود که ما در اولدترافورد به  مام دوران حضور من در یونایتددر ت "نمی توانم جلوی خودم را بگیرم. "او گفت:

و لذتی که او می برد به همه سرایت می کرد. باید به خودتان  لیدز می باختیم او نمی توانست دست از پوزخند زدن بر دارد

 بگویید من یک انسانم و باید جایگاه خودم را حفظ کنم.

 ه دفتر من می آمدند مهمان نواز بودم.از این نظر من نسبت به تمام مربیانی که بعد از بازی ب

در سال های آخر تغییراتی را در آرسن احساس کردم. وقتی دوره شکست ناپذیری آن ها در حال شکل گیری بود ما در حال 

در زمین ما  0220 – 20یا همان حدود بود که ما در حال بازسازی تیم بودیم. تیم آرسنال فصل  0220پوست اندازی بودیم. 

هم ایستاده تشویق شدند. چیزی که آن ها تا ابد به عنوان نشانی از کالس هواداران ن شد و البته از سوی هواداران ما قهرما

کن،  برو، بلند شو برو و آن ها را تحسین "منچستر یونایتد خواهند دانست. زمان هایی بود که من به تلخی با خودم می گفتم:

آن ها این طوری هستند. به خاطر می آورم که آن ها  "و و بازیکنانت را هم بلند کن.چرا این کار را نمی کنی؟ به رختکن بر
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ان برابر ما تشویق می کردند. در حال ترک کردن زمین رونالدو ایستاده رونالدوی برزیلی را پس از هت تریکش در لیگ قهرمان

می رسید، مثل مربیشان. شاید با خودشان فکر می کردند که این دیگر چه باشگاه عجیبی است.  ه نظر گیج و غرق تفکرب

آخرین بازی گری لینه کر در انگلیس برای تاتنهام هم با استقبال گرمی روبرو شد. راجع به این چیز ها خیلی می توان صحبت 

الس، هیجان و سرگرمی را ببینید وظیفه دارید که به آن اوج قله خود می رساند. اگر شما کبه کرد، این چیز ها فوتبال را 

 اعتراف کنید.

تیم های خوب یونایتد را دیده بودند، پس می دانستند که یک تیم خوب چه شکلی است. آن ها تمام  آن تماشاگران تمام

پذیرید ز همه این ها باید بنکات الزم را می دانستند. هم چنین می دانستند که یک بازیکن سطح باال چگونه است و باال تر ا

در اولدترافورد از یک  0220بازی سال که شکست خورده اید. دلیلی برای سرافکندگی وجود ندارد. ترش رویی بی فایده است. 

جهت برای من بی مناسبت بود، حتی اگر ما در تقالی کسب رتبه دوم بودیم، از قبل مشخص بود که آرسنال فاتح لیگ است. 

 ر وجود داشت.نشانی از تقدی

در آن دقایق شکست و پذیرش آن کور سوی امیدی هم می توانست باشد، برای من و هدفی که داشتیم. احساس من همیشه 

ذیرفتن و پ "نشان خود را باقی گذاریم.روبرو شویم. باید  شاز این وضع خوشم نمی آید ولی باید با این چال "این گونه بود:

 یم.فلسفه من و باشگاه نبود، نمی توانستیم اجازه چنین اتفاقی را دهر الزمانی و پایانی این چنینی، گردن گرفتن این افکار آخ

ردند ایجاد انگیزه می کهر وقت چنین لحظاتی پیش می آمد ما چالش را می پذیرفتیم، برای اتحاد دوباره و پیشرفت. آن ها 

مئن نیستم که بدون آن اقدامات تحریک آمیز می توانستم تا این و من را به جلو هل می دادند و پیش تر می رفتم. اصال مط

 حد از کارم لذت ببرم یا نه.

در سال های آخر ما چیز های بیشتری درباره طرز فکر آرسنال یاد گرفتیم. آرسن برای دیدن بازیکنانش و شیوه بازی آن ها 

ن خوبی برای قطع کنایفقط کافی بود آن را قطع کنیم. بازیم، دید و قالب خود را دارد. برابر آرسنال نیازی به گرفتن توپ نداشت

کردن پاس ها وجود دارند. ما روی این قضیه کار کردیم که فابرگاس پشت به دروازه توپ را می گیرد، می چرخد، توپ را به 

برد و می دوید پشت سمت گوشه ها پاس می دهد و دوباره می گیرد. او توپ را با پاس های کات دار به طرف گوشه ها می 

با بازیکنی که می دود حرکت کنید و بعد توپ را قطع  "مدافع و آن سوی دفاع آن را می گرفت. ما هم به بازیکنان گفتیم:

 و سپس سریع ضد حمله می کردیم. "کنید.

ند که باید دست به هر آن ها در اولترافورد خطرناک تر از زمین خودشان بودند. در خارج از خانه آن ها احساس اجبار نمی کرد

 کاری بزنند. محافظه کاری بیشتری نشان می دادند.
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بارسلونا به مراتب سازماندهی شده تر از آرسنال بود. وقتی توپ را از دست می دادند برای تصاحب آن می تاختند، تک تک 

ی هم بارسلونا گاهفداکار نبود. حد  بازیکنان آن ها به دنبال پس گرفتن آن بودند. آرسنال برای باز پس گیری موقعیت تا این

 0221به دنبال تقلید بازی با جزئیات ریز آرسنال بوده است چون آن ها از این کار لذت می برند. در بازی برابر رئال در سال 

ن آدر حالی که مدافعان رئال همه جا بودند.  د، نه یک بار بلکه دو یا سه بار،دو می کر –مسی در محوطه جریمه رئال یک 

 ها شش بر دو پیروز شدند اما در لحظه ای من فکر کردم ممکن است آن ها بازی را واگذار کنند.

همه ما یک روزی برابر بازیکنانی که قدرت بدنی زیاد دارند تسلیم می شویم، ولی آرسن نمی تواند این کار را بکند و این یک 

گرفتن گناه آن جرم نیست. احساسی بدی دارید چون او تیم را گردن نقطه ضعف است. وقتی بازیکنی اخراج می شود، به 

ضعیف کرده است. من با پل اسکولز چنین مشکلی داشتم. حتی بابت چیز های احمقانه هم او را جریمه کرده ام. وقتی یک 

( ولزید اسکنه )مثل مورمقابازیکن به خاطر تکلی که زده اخطار می گیرد عصبانی نمی شوم ولی اگر به خاطر یک کار اح

اخراج شود، جریمه می شود. اگر توقع دارید که یک بازیکن یک فصل کامل را بدون زیر پا گذاشتن قانون سپری کند پس 

 دنبال معجزه هستید.

آورد تاثیر گذاشته بود. سمیر نصری ظهور می کند و آرسن او را  به تیم نرمش آرسن در سال های آخر بر روی بازیکنانی که

سیچکی به همین صورت، چون او بازیکنان خاص خود را می پسندد. آرشاوین ظهور می کند او را هم می خرد. می گیرد، رو

یک کلونی درست کرده اید. تیمی که آرسن به ارث برده بود به او  وقتی تعداد زیادی از این بازیکنان را جمع کنید در واقع

 نقطه ای برای شروع در فوتبال انگلستان داده بود.

این خطوط موازی را تا انتها دنبال کردیم. و صد البته که ما با یک میل عظیم متحد شده بودیم برای پیدا کردن و ارتقا ما 

 دادن بازیکنان جوان، با شیوه نگرش خودمان.

ری را تآرون رمزی یک بار پیش از بازی گفته بود که او تیم آرسن را به تیم من ترجیح داده چون آرسنال بازیکنان جوان بیش

 پرورش داده است.

من فکر می کنم که یک پسر جوان برای گفتن چنین چیزی آموزش دیده  "او در چه دنیایی زندگی می کند؟! "با خودم گفتم:

است. تصمیم خودش بود که به یونایتد نیاید، من هم با این تصمیم مشکلی نداشتم. من فکر می کنم او انتخاب اشتباه را 

د بگویم، او در تیم ما با رقابت و چالش بیشتری برای بازی در ترکیب اصلی مواجه می شد. آرسنال خیلی از برگزید، این را بای

بازیکنانش را خودش نساخته، آن ها بازیکنان را ارتقا داده اند که این خیلی متفاوت است. آن ها بازیکنان را از فرانسه یا هر 

 که آن ها تولید کرده اند و من می توانم به آن فکر کنم جک ویلشر است. جای دیگر دنیا می خریدند. تنها بازیکنی بومی

 نچستر یونایتد تولید شده اند.گیگز، نویل، اسکولز، فلچر، اوشی، براون و ولبک همه در م
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 سال. 01دوباره تکرار می کنم؛ هرگز نمی توانستم چیزی جز یک رقیب برای آرسن باشم، حریف من، برای 
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 اک زرگرمترجم: بنیامین حک                           فصل چهاردهم                                                                  

 29کالس سال  

 

هایی که باقی مانده بودند حساب باز گفت، من روی آنهرگاه یکی از اعضا خارق العاده و بومی ما باشگاه را ترک می

گری من با یونایتد بودند: پل اسکولز و رایان گیگز. گری نویل تقریبا با من همه کردم. دو بازیکن تا پایان دوران سرمربیمی

 تمرینات از پس یکدیگر توانم آن شش پسرک را در حال دست انداختن و اذیت کردنمیمسیر را پیمود. حتی اکنون نیز 

 این در او. گری سر معموال یا ؛بود توپ با بات نیکی کله قراردادن اعصابت مورد برای تالش در اسکولزی. کنم تصور

 .بودند بخش الهام جوان مرد شش آن. داشت خاصی تبحر شیطنت

 

ها برای دفاع از اصولی فهمیدند. آنای که از شکست بیزارند. آنان باشگاه و هدفش را میبودند: دسته ها یک انسان واقعیآن

گوید که قصد دارد شود و میساله وارد خانه می 12ای که پسر ایستادند. هر پدر و مادری لحظهایم به پا میکه برپا کرده

کنند. برای ها شمار را ترک میتوانند تصور کنند. آنی جدید رود را میمنزل خود را خریداری کند و یا با نامزد خود به شهر

نام گرفتند،  21من فوتبال هم موردی مشابه بود. من فوق العاده به مردانی که از دوران نوجوانی با من بودند و بعدها کالس 

  .سالگی شاهد بلوغشان بودم 21نزدیک بودم. از 

 

های بزرگ و دندان های کامیک با گوشمکی مجلههای ککهمواره ما را به یاد شخصیتنیکی بات یک مثال بارز است. او 

ام بودند. آنان ها به قدری تحت حمایت من قرار داشتند که همانند خانوادهانداخت. آن شرارت، آن شیطتنت. آنخرگوشی می

ر شبیه به عضوی از خانواده بودند تا کارمند. نیکی دادند زیرا، برای من بیشترا بیشتر از دیگر بازیکنان مورد تنبیه قرار می

  .های جدید بودهمیشه به دنبال شیطانی بود؛ یک پسر بود. او همچنین به مانند شیر شجاع و ناتوان در کنار زدن چالش

زیر با  او یکی از مشهورترین بازیکنانی بود که برای باشگاه ما به میدان رفت. او یک پسر منچستری واقعی بود. سر به

ای که برای راضی نگاه داشتن غریضه جاه ای رسید که در آن به اندازه، نیکی به نقطهشخصیتی استوار. همانند فیل نویل

میلیون پوند. این مردان حتی  1گویم که ما او را بسیار ارزان فروختیم، تنها اش کافی بود، به میدان نرفت. بار دیگر میطلبانه

ها را با هیچ از آکادمی خود بدست آوردیم. درست در روزهای پایانی فوتبال او، نیکی از ا نبودند. ما آنیک پنی هم بدهکار م

  .کردما به عنوان باشگاه خود یاد می

 

اند. اولین بازیکنی که به شد خسته شدههات من نسیبشان میها از اینکه همواره بدترین تنبیهکنم اما، مطمئنا آنغیبت نمی

www.tarafdari.comwww.tarafdari.com



 زندگینامه فرگوسن

 

 
 

دادند اما، با گذشت زمان رایان یاد گرفت تا ها هرگز جواب من را نمیدادم، گیگزی بود. به عنوان یک نوجوان آنمیاو گیر 

کرد پاسخی دهد اما، او با سایه از خود دفاع کند. نیکی نیز ممکن بود آن موقع و یا اکنون تالفی کند. گری هم تالش می

شد ها از خواب بیدار میاو باید هر روز یک بحث جدیدی را آغاز کرد. وی ساعت شش صبح با روزنامه. خود هم دعوا داشت

 "این مقاله تلگراف و یا تایمز را خواندید؟ "فرستاد: ای ما، دی الو و کارن شوتبولت، پیامک میو به مسئولین رسانه

 

خیزد. او طبعی جدال طلب داشت. یک شخصیت رک! هرگاه گفتیم که گری با عصبانیت از خواب برمییما همیشه م

کوبید. هیچگونه تازد. طبعیت گری بحث از راه نرم نبود بلکه، او با عقاید خود افراد را میبیند، به آن میمشکی و موردی می

یدم که با یک مسئله کوچک چگونه ذهنش مخشوش دآورد. میگرفت. او زود جوش میتوافقی با گری صورت نمی

گری، برو و اعصاب یک نفر دیگر را بهم "گفتم: دانست حد صبر من تا به چه اندازه است. به او میگشت اما، او میمی

  .رسیدزد و بحث به اتمام میاو قهقه می "بریز.

 

 

. بود خواهد دشوار برای های تیمم کردن پایهسال را بدون حضور جوانان بومی تصور کنم، تجس 12اگر بخواهم این 

 نورمن و رابسون برایان از. شودمی شناخته ،کردیم معرفی جهان به من حضور سال 12 در که بازیکنی 12 با یونایتد منچستر

داشتند.  همراه به خود با را یونایتد منچستر روح بومی پسران آن اما،. رونالدو و کانتونا تا گراثمک پل و سایدوایت

 برای دریایی فانوس یک همانند و کادرفنی برای عالی مثال یک هاآن. دادندمی باشگاه به هاآن که است چیزی همان روح،

 بود شده اضافه تیم به تازگی که ساله 22 جوان به 21 کالس حضور. بودند آمدند،می تیم به که بودند جوانی بازیکنان

 “!تواند در آکادمی ما ساخته شود، در زمین تمرین مانتونا بعدی میکا. است ممکن کار این”: گفتمی

 

 در ایمَن، او، پدر. آمد همواره روز نخست پل اسکولز در باشگاه را به یاد دارم. او با یک پسرک ریزنقش به نام پل اوکیف

 اشعالقه مورد جوانک دو که گفته بود من به( برایان) او. بودند ایستاده کیدد برایان سر پشت دو آن. بود کرده بازی اورتون

 مقابل در که بودند ریزنقش قدری به هاآن هستند؟ کجا نوجوان دو این پرسیدم برایان از. بودند ساله 21 هاآن. است آورده را

  .آمدند نمی چشم به برایان جسته

 

ها نگاهی کردم و به خود گفتم چگونه آن کوچک زوج دو این به. داشتند قد سانتیمتر( 242اینچ )  8فیت و  4آن دو حدودی 

خواهند فوتبالیست شوند؟ هنگامی که اسکولز وارد تیم جوانان شد، در اتاق مالقات مربیان گفتم این اسکولز هیچ شانسی می

 .ندارد. خیلی کوچک است
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سالگی، وی سه  28در  سالگی به تیم اصلی اضافه شد، بازهم ریزنقش بود اما، یک جهش بزرگ داشت. 22زمانی که او در 

 .بود شده بلندتر سانتیمتر( 22یا چهار اینچ )

 

ها یک لقب داشتند، مورچه! کرد. او فوق العاده خجالتی بود. پدرش بازیکن خوبی بود و هر دو آنپل هیچگاه صحبتی نمی

 را او تمرینات عالی مدرسه کنم دراش را ندیده بودم. البته فکر میدادم، مطمئنا بازیوقتی که در مورد سایز و قد او نظر می

 آماده الف جوانان تیم برای او که هنگامی. کردیممی تدرس را تکنیکی مباحث عموما ما سرپوشیده مرکز در. داشتم نظر زیر

 سر پشت را او هاآن پس. ندارد نوک مهاجم پست در بازی برای را الزم سرعت او گفتم من. داشت نوک مهاجم پست شد،

های ابتدا در کلیف )زمین تمرین سابق منچستر یونایتد( او با یک شوت خارج از قرار دارند. در یکی از بازی مهاجم یک

  !محوطه جریمه و نمایش قدرت خود نفس مرا بند آورد

 

 ریزنقش خیلی. بربیاید پسش از کنمنمی فکر اما، است خوب او”: گفت دید،جیم رایان که همراه من آن مسابقه را می

  “.تاس

  .این به یک عبارت روزمره در باشگاه بدل شده بود، اسکولزی خیلی ریزنقش است

 

 شد جوانان حذفی جام فاتح جوانان تیم که سالی در او. برخورد مشکل به و شد آسم پس از گذشت زمان، پل اسکولز دچار

 .نرفت میدان به

 

ای اسکولز تضمین شده بود. هنگامی که او به یک گل در یک فصل بر 21به عنوان یک مهاجم جوان، به ثمر رساندن 

ها برای هافبک میانی توسعه یافت، توانایی خود برای بازی گردانی و رهبری تیم را نشان داد. عاشق تماشای تقالی تیم

 282را  توپ مسیر ضربه یک با و خواستندبرد که اصال نمیها را به شرایط و مناطقی میکنترل او در مسابقات بودم. او آن

  .دادمی فریب را هاآن پاپشت پاس و سرتوپ با یا داددرجه تغییر می

 

 به احمقانه گاهی و تاثیربی آنان حرکات کردرقبا ممکن بود یک دقیقه برای تعقیب او زمان بگذارند اما، اسکولزی کاری می

گشتند. این روش نابود کردن مارکرها باز می خود پست به نعل چهار بازیکنان که بودیم این شاهد پایان در  و برسد نظر

  .توسط اسکولز بود

 

گشت. او بعد از های طوالنی مدت ناامیدی را تجربه کرد اما، همواره قدرتمندتر از گذشته باز میپل بارها با مصدومیت

  .شتگتر از همیشه باز میاش بازیکنی فوق العاده بود. وی با انرژیمصدومیت زانو و مشکل بینایی
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در اوایل دهه سوم زندگیاش و بعد از اینکه رقابت در بین هافبکها فشردهتر شد، برای مدت کوتاهی دچار سردرگمی 

کنم که اشتباه گردید.من درن فلچر و مایکل کریک را برای دو بازیکن اصلی برای میانه میدان در نظر داشتم. اعتراف می

رکتی متقابل اشتباهی نبود که در آن زمان باعث نگرانی شود و تصحیح آن تا کردم. کار کشیدن از افراد بدون تشویق و ح

توانم هرگاه زمانی که قربانی را تحت تاثیر بسیاری قرار ندهد بسیار دشوار خواهد بود. تفکر من در آن زمان این بود که می

شد. کریک و فلچر زوج جدید خط میکه اراده کنم به سراغ اسکولزی بروم. او یک خادم وفادار بود و همیشه پیش قدم 

کردم که دوران پایان بازیگری پل نزدیک نشین باتجربه. برای مدتی طوالنی فکر میشدند و اسکولز یک نیمکتمیانی می

  .است

تنها که بازی را به بارسلونا واگذار کردیم. من پل را در نیمه دوم به میدان فرستادم. آندرسون  1222در فینال لیگ قهرمانان 

کنید همه چیز را در مورد بازی پاس داد. فکر می 11دقیقه پایانی بازی  12سه پاس در نیمه دوم داده بود و اسکولز در 

  .دانید ولی، این گونه نیستمی

 بهترین خواهندمی من از مردم. دادم استراحت او به درست زمان در و کردم استفاده بیشتر در پایان، من از پل

توان برایان توان اسکولز را نادیده گرفت و نمیبینم. نمیخود را انتخاب کنم؛ این کار را فوق العاده دشوار می یونایتد من

، سوالی دیگر پیش رابسون را کنار زد. آن دو حداقل ده گل در هر فصل به ثمر خواهند رساند. اما اگر این کار را انجام شود

ها بازی کرد. اما اگر این کار انجام شود، چه کسی کنار گرفت؟ باید با هر سه آن توان کین را نادیدهچگونه می آید:می

 هیوز، کلر،مک میان از مهاجم یک کرد، بازی خواهد کرد؟کانتونا، که همواره با حضور یک مهاجم دیگر بهتر عمل می

انید گیگز را هم کنار بگذارید. پس تونمی! کنید انتخاب پرسی فن و رونی کول، یورک، شرینگهام، نیستروی، فن سولسشر،

، گیگز، اسکولز، رابسون و توان کانتوناهمیشه انتخاب بهترین تیم کاری غیرممکن است. هنوز هم باید گفت که نمی

  .کریستیانو رونالدو رو حذف کرد

ن در انگلستان حضور اسکولز احتماال از زمان بابی چارلتون تا کنون بهترین هافبک انگلیسی بوده است. از زمانی که م

های پایانی او، پل ها خود پرتاب کند. در سالتوانست شما را از صندلیداشتم، پل گاسکوئین یکی از بهترین بود که می

 .خود عمر سوم دهه در پیشرفت دو، و بازی طوالنی مدت یک، دلیل، دو به اسکولز به سطح او رسید و از گاسکوئین جلو زد؛

 

های خود را که در زمین تمرین توانست فرق سر هم تیمینظیر بود که میهای بلند تا حدی بیال پاسقابلیت او برای ارس

 وی اسکولزی اما، است امن او جای هابوته میان در کردمی فکر نویل گری یکبار. بگیرد نشان را بودند کردن ادرار حال در

شکی را به سمت پیتر اشمایکل شلیک نمود و سپس برای فرار از مو بلند ضربات این او بار یک. کرد پیدا یاردی چهل از را

  .تیرانداز زبردست باشدتوانست یک تکاشمایکل تمام زمین را دوید. اسکولزی می
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های ذاتی امثال کانتونا و یا پل اسکولز نشدم: داشتن یک دو چشم در پشت به عنوان یک بازیکن، من هرگز مجذوب قابلیت

ها تا به چه گونه بازیکندانم که اینام. میآن را در دیگران ببینم زیرا، مسابقات بسیاری را تماشا کرده توانمسر! اما، می

 بتواند که نبود دسته آن از او. داشت مناسبی دید هم بکهام. وروون کانتونا، اسکولز، اندازه برای تیم حائز اهمیت هستند:

اح دیگر زمین را خوبی ببیند. لوران بالن هم دید مناسب و خوبی داشت. تدی جن بود قادر اما، کند ارسال را عمقی هایپاس

شرینگهام و دوایت یورک نیز قادر بودند اتفاقات اطراف خود را مشاهده کنند. ولی، از میان این بازیکنان درجه یک، اسکولز 

  .بهترین بود

گفتم نگاه داد و من به خود میای احمقانه انجام میکاره گاهی اسکولز بودیم، مسابقه پیروزی وقتی که به آسانی در حال

 .کن، حوصله او سر رفته است

 

 پیراهن با بازی نخستین اهدا. بود انگیزشگفت پسر عنوان برای گزینه ترینمحتمل رایان گیگز پرسر و صداترین نسل خود و

 !م: پدیده گیگزنداشتی را انتظارش که کرد مشکالتی درگیر را ما سالگی، 22 سن در تیم اصلی

 

 "مشغولند؟ کاری چه به تو پسران"هنگامی که رایان کوچک بود، یک مدیر برنامه ایتالیایی با من تماسی گرفت و پرسید: 

 گیگز": گفت او ".است کارآموز یک جااین درن و رفته تلویزیون رادیو به جیسون گیرد،می لیسانس دارد مارک": دادم پاسخ

  .کردم رد را پیشنهاد این طبیعتا "را ثروتمند کنم. هاآن من تا بفروش را

 

مقایسه با جرج بست به سرعت بر او سایه افکند و هیچ راهی برای راندن آن نبود. همه به دنبال قسمتی از او بودند! ولی، 

حبه یا ارائه این پاسخ گیگز به کسانی بود که خواستار یک زمان مصا "با سرمربی دیدار کنید."گیگز هوش سرشاری داشت. 

  .پیشنهاد برای انتقال بودند

ها شود و راهی یافته بود تا مسئولیت امتناع خود از مصاحبه کردن را گردن من بیاندازد. او خواست درگیر رسانهاو نمی

 .کردهوشمندانه عمل می

 

او معرفی کند. او ابتدا با من یک روز برایان رابسون با رایان گرم گرفت تا هری سویلز را به عنوان یک مدیر برنامه به 

 82نظیر بود. در گفت. هری بیهماهنگ کرده بود. برایان اطمینان داشت هری فردی مناسب برای گیگز است و درست می

 به و بود آهن گم شده بود، نامزد کرد. او یک گروهبان یکم با سبیل قیطانیسالگی با یک بانو سوئیسی که در ایستگاه راه

  .داشت خوبی بسیار بسیار مادربزرگ و پدربزرگ و محکم مادر یک همچنین رایان ن مراقب کرد.رایا از خوبی
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ای برای تر برنامهبایست با دقت هرچه تمامبرای گستردن دوران بازیگری خود به مدت دو دهه در تیم اصلی، رایان می

دادند. رایان بر یوگا س ماندگاری او را تشکیل میاش، اساهای روزمرهکرد. یوگا، و دیگر آمادگیسازی خود برپا میبدن

 راهنمایی آمد تا او را در یوگاتعصب و تاکید زیادی داشت. دو بار در هفته پس از تمرینات، یک مربی زبردست به باشگاه می

  .کند

 

اس شده بود، ما این به امری حیاتی برای او بدل گردید. در روزهایی که رایان نسبت به مصدومیت عضله همسترینگ حس

 از برخی در توانیم از او بازی بگیریم. عضله همسترینگ او یک نگرانی همیشگی بود. ما از اودانستیم چقدر میهرگز نمی

 او گذاشتن کنار به وادار را ما او سال و سن تنها پایان، در. باشد آماده دیگر مسابقات برای تا کردیمنمی استفاده هابازی

  .بازی در یک فصل انجام دهد و دلیل آن، آمادگی جسمانی قول العاده رایان بود 11بود  قادر وی. کردمی

 

هایی انجام دهد. او اندکی خجالتی بود اما، در میان آن هوش سرشار رایان به او کمک کرد تا در زندگی اجتماعی فداکاری

فت. او آس گروه بود. دورانی کوتاهی داشتیم که در ها قرار گرجماعت، گیگز به تنها فردی بدل گردید که مورد توجه رسانه

پوشیدند ولی، به سرعت پایان یافت. رایان هنوز آن لباس که باعث عصبانیت من شد های جلف میآن او و پل اینس لباس

 .را نگاه داشته است

 

، رایان به سوی یک ند اماهای پر زرق و برق بود و با گیگز رفاقت خوبی داشتند. آن دو یک زوج بوداینس طرفدار لباس

 .زیر بودای هدایت گردید. وی در باشگاه و جایی که همه به دنبالش بودند، خجول و سربهزندگی حرفه

 

وقتی سرعت وی کاهش یافت، ما او را به میانه زمین بردیم. دیگر انتظار نداشتیم همانند دوران جوانی با یک استارت 

 امر این و ماند وجه نشدند که حتی در دوران پایانی گیگز، میزان تغییرات سرعت او ثابتمدافعین محو کند. افراد زیادی مت

  .ماند تغییر بدون نیز او تعادل. است اهمیت حائز سریع برداشتن گام توانایی از بیشتر گاهی

 

شانسی داد تا سوالی را  ، او توسط جاناتن اسپکتور از وستهام یونایتد در محوطه جریمه سرنگون شد و به من1222در پاییز 

از خود بپرسم. رایان گیگز چند پنالتی با پیراهن منچستر یونایتد گرفته است؟ پاسخ: پنج! دلیل این است که او همیشه رو 

افتد. پس از آن خطا خشن از او پرسیدم چرا از انداختن خود بر روی رغم لغزش، به زمین نمیایستد و علیپاهای خود می

من روی زمین "رد. او طوری به من نگاه کرد انگار که من شاخ دارم! او با نگاهی خشک و خالی گفت: زمین امتناع ک

 ".افتمنمی
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های پایانی هیچگاه یک بازیکن رسد اما، او تا سالشد. عجیب به نظر میرایان پسر آرامی بود و به ندرت عصبانی می

مسکو و  1228گذاشت اما، در لیگ قهرمانان مسابقه به نمایش می تعویضی خوب نبود. او همیشه بازی بهتری را از ابتدا

  .مقابل ویگان هنگامی که با گل دوم او لیگ را فتح کردم نقشی فوق العاده داشت

  .ها بدل شدوی شک و شبهه مبنی بر عدم تاثیرگذاری خود را پاسخ داد و به یک دارایی باارزش در نیمکت ذخیره

دن به یک برند جهانی پشت کرد. او خلق و خوی افراد مشهور را در اختیار نداشت. شخصیت او گیگز به شهرت و تبدیل ش

 و شماربی هایدوربین مقابل گیری قرار صرف باید را زیادی انرژی ای،زندگی گرا بود. برای پیش بردن چنینبیشتر درون

 در همواره. شدید ساخته کاری چنین برای اینکه باور باشید؛ داشته خاصی خوی و خلق همچنین و کنید دنیا دور سفرهای

 شهرت سمت به هیچگاه شخصه  به من. باشند فیلم و صحنه در خواستندمی هاآن همه دانیممی و خوانیممی بازیگران مورد

  .نشدم جذب

 

تداوم داشته  د وبرآین کارینگتون اطراف هایحواشی پس از بتواند بودند، شده بزرگ ما با که بازیکنانی بودم امیدوار

 کارکرد چگونگی هاآن. کردند تجربه مونیخ بایرن در رومینیگه هاینز-کارل و هوینس اولی که چیزی شبیه بسیار باشند؛

  .فهمیدندمی را پیشرفت مسیر کردن هموار برای بازیکن یک استانداردهای و باشگاه

 

گیرد. آرامش نسبی او مانع واره مورد تکریم بازیکنان قرار میتواند روزی سرمربی شود زیرا، دانا است و همشک میرایان بی

، شخصیت باید محکم و قوی باشد! برای دست و های ساکت و آرام بسیاری در فوتبال حضور دارند امانخواهد شد. سرمربی

کنان باشد یا باید باور تر از دیگر بازیبایست بزرگپنجه نرم کردند با باشگاهی همانند منچستر یونایتد، شخصیت و منش می

  .داشت که چنین است

 

شان کنید. تنها یک ها برآیید و کنترلبازیکنان مطرحی خواهد داشت، بازیکنان ثروتمند، بازیکنان محبوب و باید از پس آن

پرورش ای را در خود رئیس در منچستر یونایتد وجود دارد و آن شخص سرمربی است. رایان نیاز دارد تا چنین خلق و خوی

  .سالگی دست به چنین کاری زدم 11دهد، همانند من که در 

 

نشان آتش "فوتبالیست."گفتم: من می "هنگامی که بزرگ شدی، چه کاری خواهی شد؟"شد: در مدرسه از ما پرسیده می

در سطح جهان و ای برای مطرح شدن گونه انگیزهبه معنی داشتن هیچ "فوتبالیست"ها بود. گفتن در آن زمان پاسخ خیلی

  .ها بوده استدرآمد زدایی تنها از طریق بازی کردن بود. گیگز احتماال از این گونه بچه

 

دانست در حال توان با تکیه بر طبعیت خود به مسیر مشخصی قدم گذاشت و در آن حرکت کرد. دیوید بکهام همیشه میمی
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ها یک از آنکرد. هیچبرای رسیدن به آن جایگاه تالش می ای راحت بود وانجام چه کاری است. او با چنین روش زندگی

 تصور مد عکاسان مقابل در ایلحظه را نویل گری. نبود شانخون در پروراندند، اینآرزوی شهرت جهانی را در سر نمی

 "کنید؟ تمام را لعنتی کار این ترسریع شهمی": کنید

 

ها افرادی مستحکم و پایدار بودند. های بسیار خوبی قرار داشتند. نویلهشانس بودند که مورد حمایت خانوادها خوشهمه آن

دانستند، ارزش ایستادگی شان چنین بودند و همین برای ما یعنی یک نعمتی الهی. پسرها ارزش تربیت درست را میهمه

کردم، پدرم طاب میبرای حق خود، ارزش احترام به اقشار پا به سن گذاشته. اگر من شخص مسنی را با اسم کوچک خ

  "...آقای"گفت: زد و میای به من میسیلی

 

 دارم یاد به. کنندمی خطاب رئیس یا و غرغرو پیرمرد مرا اکنون بازیکنان. اندشده ناپدید دیگر ها و احتراماتتمام این سنت

 "!س من بودی؟کال هم مدرسه در تو": گفتم من "آلکس؟ خبر چه": پرسید و آمد من نزد به شارپ لی روزی

 

 روبراه چیز همه": پرسید کلیف هایپله از آمدن و یا یک خاطره بهتره، یک پسر ایرلندی جوان به نام پدی لی هنگام پایین

 صدا آلکس را من پس": گفتم "!خیر": داد پاسخ تعجب با او "!بودی؟ من کالس هم مدرسه در": گفتم "آلکس؟ است،

 "!نکن

 

 صدا تقلید در لی پدی. زنممی گیرد. پشت این نقاب خشمگین، من در درون قهقهام میدهبا یادآوری این خاطرات خن

 بازیکنان! شترمرغ حتی. کردمی تقلید را چیز همه ببر، شیر، پرنده، گاو، اردک، صدا او کریسمس در. بود آور شگفت حیوانات

  .رفت ولی، تقریبا به موفقیتی نرسید میدلزبرو به سال یک برای پدی. کردندمی صحبت آن مورد در روزها تا

 

. هستم شیطان افراد عاشق من باشند، دستوراتم طابع بازیکنان وقت همه دارم دوست گردد منعلیرغم اینکه تصور می

 واقعا که زمانی در هاآن شوید، احاطه دارند، هراس زندگی در خود گفتار بیان از که افرادی توسط اگر. داشت خاصی طراوت

هرگز از چیزی هراس  21شود. در زمین، در مسابقه فوتبال. آن پسرها کالس همیت است هم دچار ربع و وحشت میا حائز

  .نداشتند و یاران قدرتمندی بودند
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            مترجم: امیرعلی                                                                                                     فصل پانزدهم      

 

 سنت بزرگ -لیورپول

 

 

اند. ممکن است من خوش شانس باشم که در های برجسته و بزرگ با سختی و مشقت به دوره موفقیت خود رسیدهباشگاه

با انتظارات پایین به  ا قهرمان لیگ نشده بودند وسال بود که آنه 91شدم. دوره دشوار تاریخ آنها باید به یونایتد ملحق می

های حذفی ، انتظار عملکردی بهتری نسبت به لیگ را داشتند که امیدهای آنها در آن من رسیده بود. طرفداران در رقابت

 .مهار شده بود

های مربیگری آنها هیچ چالش اما در سال ،افراد قبل از من دیو سکتون ، تامی دوچری ، و ران آتکینسون افراد موفقی بودند

به بعد  9111 وقتی از .ها لیورپول هم وضعیت مشابهی داشتمداوم و مستمری برای قهرمانی وجود نداشت. در آن سال

 .کردم، من همیشه آنها را نزدیک به خودمان احساس مییونایتد در صدر بود

 ژرارادند و با مربیگری ام دانج 1009، کاری که آنها در ورپول در یک سال برنده سه جام شدوقتی باشگاه سنتی و تاریخی لی

. در آن سال فکر من این کردیمند وحشتی را با خود احساس قهرمان جام یوفا ، جام حذفی و جام اتحادیه انگلیس شد ههولی

  ”.هرکسی به جز آنها ؟چرا آنها“بود 

های رکودشان هم  سال در، لیورپول حتی مثل رکورد خانگی فوق العاده آنهابا پیشینه و میراث و حمایت متعصبانه آنها 

، مرد فرانسوی که قبال دستیار روی برای او احترام زیادی قائل بودم را دوست داشتم و ژرار هولیهمن  .رقیب سختی بودند

ون جرارد به عنوان یک نیروی ی، به تنهایی مسئولیت مربیگری لیورپول را برعهده گرفت. استوانز بود و با رفتن او از آنفیلدای

 .توانستند روی دو گلزن پرشورشان مایکل اوون و رابی فاولر متمرکز شوندگیری بود و میخط میانی در حال شکلجوان در 

های داخلی از شانکس تا باب گذاری روی افرادی خارج از ناحیه لیورپول بود. موفقیت انتصاب، سرمایهتغییر فرهنگی بزرگ

ا انتهای اولین دوره مسئولیت ایوانز ثبات این هدف را حفظ کرد. ت جرم سونس و روی ،پیسلی، جوئی فاگان، کنی داگلیش

شد انتقالی را احساس کرد. تیم پیر شده بوده و لیورپول خریدهای غیرمعمولی را شروع کرده بود: جیمی کارتر ، ، میکنی

اما این کار بسیار  ،ده بوددیوید اسپیدی. اینها قراردادهای غیرمعمول لیورپول بودند. جرم سونس حرکت درستی را شروع کر
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او سریع شروع به از هم پاشی تیمی با میانگین سنی باال کرده بود. یکی از اشتباهات حذف یکی از بهترین  .سریع بود

بازیکنان جوان استیو استاونتون بود. جرم خودش هم این مطلب را تصدیق کرد. نیازی به رفتن استاونتون نبود. جرم پسر 

پروایی او در آن دوره ارزش توانست با سرعت کافی در آنجا جای گیرد اما بیپروایی بود. او نمیبی خوب و در عین حال

 .داشت

مسئله قابل بحث دیگر درباره گذشته لیورپول این بود که بعد از بازی همه اراذل و اوباش آنها به دفتر من آمدند. من این 

-می اولدترافورددر طرف مقابل به  نها در آنفیلد بروم و آنها نیزای دیدن آسنت را از هریک از اعضا به ارث برده بودم که بر

اما من سریعا یاد گرفتم. برد، باخت یا  ،تر از من بودندلیورپول بسیار باتجربه Boot-Room آمدند. در آن زمان مردان

 قسیمی بین دو شهر وجود داشت، جمعیت زیاد و توافقی بین دو گروه مدیریتی وجود خواهد داشت. چون چنین تقرعه کشی

تر هم بود. پوشاندن نقاط ضعف ما حفظ شان و مقاممان حتی مهم ،نظر از نتیجه صرف .و چنین تنش رقابتی در میدان بود

 .کردهم بسیار حیاتی بود و لیورپول هم تالش خود را از این جهت می

خود در دانشگاه لیل بود و باشگاه را از دید آکادمیک بررسی ای در لیورپول در طول دوره مربی کارآموز بازدید کننده ژرار

ها و انتظارات را درک کرده بود. های آنفیلد به آن وارد نشد. او صفات و شخصیتکرد. او بدون اطالع از شرایط و سنتمی

چرا از “، به او گفتم شد مردی باهوش و خوش برخورد بود. بعد از اینکه به دنبال یک حمله قلبی شدید به بیمارستان برده

او یک مرد فوتبالی بود. مشکل قلبی  ”.من کار کردن را دوست دارم“ ”.توانمنمی“جرارد جواب داد  ”روی؟ها باال نمیپله

 .توانست اعتیاد او به فوتبال را از بین ببردنمی

نهایت دفاع کنی را شکست. در آن  کنم که این فشارها درهمیشه انتظارات زیادی از مدیران لیورپول بوده است و فکر می

زمان او دیگر نقش بازیکنی به یاد ماندنی را نداشت و دارای هیچ پیش زمینه مدیریتی هم نبود. اختالف مشابهی جان 

، جان تیم از هم ها بوده استن رنجرز در همه دورهگریگ در رنجرز را هم تضعیف کرده بود. احتماال جان بزرگترین بازیک

توانست آن را بازسازی کند. خروج آبردین و دوندی یونایتد هم هیچ کمکی ا تحویل گرفته بود که حتی نمیای رپاشیده

ای به عنوان یکی از بهترین بازیکنان لیورپول و بالفاصله بعد از آن تحصیل به عنوان نکرد. بازی کردن در نقشی افسانه

دیدن من به اردوی ما در اسکاتلند آمد و درباره شغلی که در یک مدیر برای کنی بسیار دشوار بود. یادم هست که برای 

-خواست. تنها بعد از آن بود که فهمیدم راجع به مدیریتی بزرگ صحبت میاو پیشنهاد شده بود از من مشورت مدیریت به 

 .کرد

 ”؟آیا باشگاه خوبی است“پرسیدم 

 ”.بله باشگاه بسیار خوبی است“جواب داد 
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فهمد احتماال اگر باشگاه خوبی با تاریخچه مناسب و آزادی عمل مالی است و رئیس آن بازی را می او گفتمبنابراین به 

 .شدشانس خوبی خواهد بود. اگر تنها دوتا از این متغیرها نبود او با مشکل مواجه می

ته باشم. بدون داشتن توانستم شایستگی الزم برای کار در منچستر یونایتد را داش، نمیبدون تحصیالت متمرکز در آبردین

بردم. بعد از آن هم بدون پول بازیکن لذت می 91یا  99هیچ پولی کار خود را در استرلینگ شرقی شروع کردم. از این کار با 

میانگین سنی  ،بازیکن که آنقدرها خوب نبودند را اخراج کردم. قبل از شروع کار من 91نرفتم. در اولین فصل  به سنت میر

 .ای سعی در اصالح آن داشتم. این یک آموزش کامل بودبود کار خودم را شروع کردم و با برنامه 13تیم 

ثابت کرده که  ،شروع به گرفتن تعداد زیادی از بازیکنان خارجی کرد فکر کردم فصلی که آنها برنده سه جام شدند ژراروقتی 

مار هامان تاند. افرادی مثل والدیمیر اسمیکر، سامی هیپیا و دای اوج خود بازگردتواند لیورپول را به روزهاین سیاست می

توانست بسازد را ایجاد کردند. آنها شدیدا خواهان هر سه جام بودند. ممکن است بگویید در فینال می هولیهبستری قوی که 

ه بود تا اینکه مایکل اوون با دومین گلش ای کاپ در مقابل آرسنال خوش شانس بودند چون تیم آرسن ونگر آنها را برداف

دانستم که کردند. با توجه به پیشینه میباعث پیروزی لیورپول شد. در آن زمان این افراد به اندازه نام لیورپول مرا نگران نمی

 .شوند، آنها باالتر از چلسی و آرسنال دوباره به بزرگترین رقیب ما تبدیل میاگر این صعود ناگهانی ادامه یابد

، سلیف دیائو و برونو چیرو را به ، بازیکنانی مثل دیوفژراردوم شدند اما بعد از اینکه ، آنها عد از فتح سه جامیک سال ب

مفسران این عدم موفقیت را نتیجه عملکرد نامناسب این بازیکنان در حفظ  .آنها به رتبه پنجم سقوط کردند ،لیورپول آورد

دیدیم. سریع نبود اما چپ پای خوبی بود. پسری بازیکنی بود که وقتی در لیل بود او را می موفقیت باشگاه دانستند. چیرو

شد چرخش قوی بود اما سریع نبود. دیوف جام جهانی خوبی را با سنگال داشت و نامی برای خود دست و پا کرده بود. می

ها نگران بودم. این کار را کرد خوب آنها در تورنمنتبه سمت او را فهمید. من همیشه از خرید بازیکنان بعد از عمل ژرارآنتن 

-انجام دادم و یوردی کرایوف و کارل پوبورسکی را به منچستر آوردم. هردو آنها بازی 9111های اروپا در سال در جام ملت

از آنها ندیدم.  را ،های بسیار خوبی در آن تورنمنت داشتند اما دیگر آن عملکرد که در تابستان برای تیم کشورشان داشتند

-های اروپا آماده میهای جهانی و جام ملتخریدهای بدی نبودند اما گاهی بازیکنان انگیزه زیادی دارند و خود را برای جام

 .کنندکنند و بعد از آن افت می

داشت. روی زمین دیوف بازیکن با استعدادی بود اما نیاز به پرورش داشت. از بابت او نگران بودم اما همیشه عملکرد خوبی ن

توانست هایی داشت. پیوستن به لیورپول در آگوست با سرکشی او سازگار نبود چون او به سختی میکم هوش بود اما توانایی

های با شدت باال که باید در مقابل به زودی این مسئله را دریافت. با تعداد بازی ژراربا نظم الزم برای موفقیت کنار بیاید. 

بازی کنید به بازیکنانی با اخالق خوب نیاز دارید. به نظر من دیوف یک بازیکن خطرناک بود. چیرو هرگز آرسنال و چلسی 
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باید آن را از  ژراراژدهای دیگری بود که  ،Space Boyاو را آماده نکرد. او سرعت بازی در لیگ برتر را نداشت. فرهنگ

کردم بلین داشتند. احساس میوه برای تفریح سفرهایی به دنیدم کشهایی راجع به بازیکنان لیورپول میبرد. داستانبین می

ای خواستم کالیمور را به تیم خودمان بیاورم چون او استعداد فوق العادهورود استان کالیمور به سختی باعث پایداری شود. می

فکر کردم چقدر خوش شانس بودم که ، هیچ چیز جالبی راجع او نبود و کردماو در لیورپول را تماشا می داشت. اما وقتی بازی

توانستم فرض کنم که او در یونایتد هم همانطور باشد. به جای او اندی کول را آوردم که همیشه مثل او را نخریدم. تنها می

در ها قبل ، لیورپول در دامی افتاده بود که منچستر سالهولیهکرد. قبل از شکوفایی ها را میشیر باهوش بود و بهترین بازی

تا  9110خریدند. اگر نگاهی به منچستر یونایتد در اواسط دهه آن افتاده بود. آنها برای پر کردن پازل خود بازیکنان را می

، تری آرتور گراهام را از لیدز یونایتد، پتر داونپورتداشته باشید آنها بازیکنانی مثل گری بیرتلس و  9190اواسط دهه 

کردند ، اشاره میگرفتدر مقابل یونایتد امتیاز میرسیدند. اگر کسی : به نظر ناامید میندیدخرگیبسون و آالن برازیل را می

جیمی  و به دست آورده بود. رونی روزنتال، دیوید اسپیدی که نوعی از تفکر کوتاه مدت است. لیورپول هم عادت مشابهی

کالیمور، فیل باب، نیل رودوک،  :دبازیکنان لیورپول نبودنای از بازیکنان که به آسانی قابل شناسایی به عنوان کارتر دسته

 . ، جولین دیکسمارک رایت

که کار خوبی بود و الگویی  ، اشمیکر و هامانرا به آنفیلد آورد: میالن باروش، لوئیز گارسیا ای از بازیکنانترکیب گسترده ژرار

وقتی  .رفتندآمدند و میدیدم. بازیکنان میرا برای بنیتز نمیآمد. این استراتژی دیدم که در جذب بازیکنان به وجود می را می

ها کردم که غیر قابل تصورترین بخش لیورپول هستند حتی در مقابل آنکردم و احساس مینگاه مییازده نفر اول به 

ول چهار نفر در پشت کرد و مطابق معم، او از خاویر ماسکرانو در مرکز خط میانی استفاده میایستادم. در یک بازی مقابل ما

، رایان بابل در چپ کرد. به جای درک کویتلو بازی میون جرارد در گوشه چپ و آلبرتو آکوئیالنی در جیاو بودند اما است

کردند. بابل به عنوان کرد. این سه بازیکن باهم در میانه میدان بازی میکرد و جرارد به سمت راست حرکت میبازی می

آید که روی نیمکت یاد این اما یادم می ،دانستم دستورات او چگونه استی کرد. نمار خط بازی میکنچپ کناری ولی نه در 

به گری بگو تمرکز  بل گری نویل است. به اسکولز گفتممطلب افتادم که االن زمان خوبی برای حمله از سمت چپ و در مقا

 .کردداشته باشد. اما لیورپول به سختی و با شدت بازی می

کلین به زمین تمرین ما آمد اما من مالقات با او را به یاد ندارم. او بازدیدهای زیادی از ز به عنوان مهمان استیو مکبنیت

هایی سه و چهار نفره از کشورهای مربیان خارجی داشت و گرفتن رد او اصال کار راحتی نبود. افرادی از چین و مالت و گروه

وسین ی و مایکل جانسون  ن ان بی ای،ی هم بودند: تیم کریکت استرالیا، بازیکناداسکاندیناوی داشتیم. ورزشکاران زیا

 .. جانسون که یک برنامه تمرینی در تگزاس داشت و با دانش خود مرا تحت تاثیر قرار دادبولت
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تا حاال خیلی های لیورپول حاضر شدم و او و همسرش مرا برای شام دعوت کردند. ، من در یکی از بازیبه زودی بنیتز رسید

خوب بود. اما رابطه ما خراب شد. اشتباه او پرداختن به رقابت شخصی ما بود. به محض اینکه این مسئله را شخصی کنید 

توانم صبر کنم. من در سمت خودم موفقیت دارم. بنیتز برای برنده شدن و غلبه بر من تالش چون من می ،شانسی ندارید

 .کرد. این کار عاقالنه نبودمی

اخطاری دریافت کردیم که  ،اثیر من روی داوران را منتشر کردراجع به جزئیات ت ”حقایقی“روزی که او لیست مشهور خود از 

دهد. این مسئله در فوتبال کند که به بنیتز امکان حمله میای مطرح شده در دادگاه را کارگردانی می، مسئلهلیورپول

ای را مطرح کنم اما دفتر مطبوعاتی باشگاهمان به من هشدار داد که کاری هخواستم خودم شخصا مسئلغیرعادی نیست. می

دانیم اما به ما نمی”گفتند : ”راجع به چی؟“پرسیدم  ”.کنیم که بنیتز امروز باید اقدامی علیه تو انجام دهدما فکر می“نکنم. 

این حقایق همگی  "حقایق" :را آماده کرده بود در تلویزیون بنیتز عینک زده بود و این ورق کاغذ ”.اینطور اطالع داده شده

 .اشتباه بودند

اول اینکه گفته بود من داوران را ترسانده بودم. بر طبق نظر رافا، داوران از من هراس داشتند اگرچه تنها دو هفته قبل 

، هنوز هم رافا از کردرا آغتوانستم از کمپین احترام حمایت کنم. آغازگر احترام محاکمه پوند جریمه شده بودم و نمی 90000

، قبل از اینکه راهبردهای جدیدی مطرح در جامی در سال قبل را مطرح کند خواست درباره انتقاد من از مارتین اتکینسونمی

ها او را دوست داشتند اگرچه این حقایق نادرست بود. آنها امیدوار بودند این شود. او در دو مسئله اول اشتباه کرده بود. رسانه

 .دهممسائل جنگی را آغاز کند و من پاسخ او را می

-است و من نمی ”عصبانی“در واقع همه آن چیزی که من در پاسخ گفتم این بود که واضح است رافا درباره بعضی مسائل 

نگاه کن تو مرد احمقی هستی. هرگز ":گفتمه چیزهایی باشد. به خودم میتوانم توضیح بدهم که ممکن است راجع به چ

کرد و هدف هر حمله بعدی ها را امتحان میاین اولین باری بود که او این تاکتیک "کردی.نباید این مسئله را شخصی می

 .هم باز شخص من بودم

تواند عنوانی در لیگ داشته باشد یا تحت فشار است گفت که او از این سوال من که آیا لیورپول میهای من میبررسی

، من به عنوان تعریف این حرف را زده بودم. در مقابل بنیتز آن را توهین در ر لیورپول بودمن مدیعصبانی شده است. آیا م

کردم تا زدم و توجهات را به آنها جلب می، درباره لیورپول حرف میمن به عنوان مدیر منچستر یونایتدنظر گرفته بود. اگر 

 .انددانست که آنها مرا نگران کردهمیآنها را متزلزل کنم در آنصورت همتای من در آنفیلد باید 

این حرف من در  ”.حاال منتظر یک دوون لوچ هستیم“: مسابقات به خارج رفته بودند گفتموقتی کنی در بلکبرن بود و برای 

ن را بردیم اما روورز آای چاپ شد و بلکبرن شروع به از دست دادن امتیاز کرد. ما باید آن سال لیگ را میهر مقاله روزنامه

www.tarafdari.comwww.tarafdari.com



 زندگینامه فرگوسن
 

 
 

-برد. شکی نیست که با نگران کردن و جلب توجه برای عملکرد اسب ملکه مادر در مسابقات آینتری کار را برای آنها سخت

 .تر کردیم

ای هم به دوستی داد و فرد معقولی نبود. عالقه، نظر خود را تغییر میکه بنیتز دمدمی مزاج بود شایعاتی از قبل وجود داشت

تر بودند که دوست داشتند با او های پایین، چون افراد زیادی از باشگاهسیاست خطرناک : یکبا مدیران دیگر نداشت

 .نوشیدنی خورده و چیزهایی را از او یاد بگیرند

د برود. به دستیارش رسید و بعد از مدت کوتاهی گفت که بایبه آنفیلد آمد اما ناراحت به نظر می 1091-1090در فصل 

 ”.این یک شروع است حداقل“: سامی لی گفتم

جویی د اما از روزی که ساکن انگلیس شد، خیلی بیشتر از من صرفهکرپولی برای خرج کردن ندارد شکایت میبنیتز از اینکه 

گفت که پولی برای خرج کردن ندارد. او پول زیادی شد و میهای خبری میکردم که وارد کنفرانسکرد. من تعجب می می

، تنها تعداد کمی از آنها در حد تورس و رینا را به کنار بگذاریم ت خریدهایش باعث شکست او بود. اگرکرد. کیفیدریافت می

اما کیفیت لیورپول  ،دندماسکرانو و کویت بازیکنان سخت کوشی بو .استاندارد لیورپول بودند. بازیکنان به دردبخوری بودند

 .جیمی کیس وجود نداشتند واقعی را نداشتند. دیگر سونس یا داگلیش رونی والن یا

بان، و فرناندو تورس را برای پست مهاجم انتقاالت دو موفقیت بدست آورد. او پپه رینا را برای پست دروازهوبنیتز در بازار نقل

و ساله بود تالش کردیم با ا 91نوک جذب کرد. تورس فردی بسیار، بسیار بااستعداد بود. او را بارها زیر نظر گرفتیم و وقتی 

مان را به او ابراز کردیم، اما همیشه احساس کردیم که قرارداد امضا کنیم. دو سال قبل از اینکه به لیورپول بپیوندد عالقه

های مان با او فقط در هنگامی که قراردادی بهتر از جانب اتلتیکو مادرید دریافت کرد قطع شد. او را در تورنمنتتماس

به او عالقه داشتیم. ولی در تاروپود اتلکتیکو مادرید ریشه دوانده بود، به همین خاطر وقتی جوانان بسیاری زیرنظر گرفتیم و 

 .انتقال کمک کرده باشدوزده شدم. ممکن است روابط اسپانیایی بنیتز به این نقل شگفت ،لیورپول توانست او را جذب کند

-انگیز داشت. مهارت او فیزیکی نبود بلکه میشگفت تورس بسیار زیرک بود. هوش او بسیار ماکیاولیستی بود. او مهارتی

توانست مسیرش یارد، از چند بازیکن لیورپول کندتر بود، اما می 53توانست مسیرش را به سادگی تغییر دهد. در دو سرعت 

هرگونه هشداری ای بلند بود. بدون های او به شکل فریبندهرا تغییر دهد. این توانایی می تواند برای رقیب مهلک باشد. گام

توانست به حرکتش تاب دهد و از کنار بازیکن مستقیم خود عبور کند. در مقابل، مطمئن نیستم هنگامی که اوضاع به می

هایش شاید کودکانه شود. او شاید در اتلتیکو مادرید ضرر او پیش رود در بهترین فرمش باشد زیرا در این موقعیت واکنش

 .سالگی کاپیتان تیم بود 19مدت طوالنی پسرطالیی بود. او در لوس شد. در این باشگاه برای 
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بندی بدن او برای پست مهاجم نوک مناسب بود. و بعد از زمان اوون و فاولر بهترین او فیزیک خوبی داشت. قد و اسکلت

کرد، خوب بازی نمی مهاجم مرکزی لیورپول بود. البته، ستاره دیگر استیون جرراد بود که همیشه در مقابل منچستر یونایتد

وانتقاالت ابراز عالقه ها بود. همانند چلسی برای جذب او در بازار نقلاما به تنهایی قادر به عوض کردن نتیجه مسابقه

رسید تأثیر افراد بیرون باشگاه او را از این کار بازداشت خواهد از آنفیلد برود، اما به نظر میکردیم که میکردیم، زیرا فکر می

 .بست رسیدن انتقال به بنو ای

دانم چرا بنیتز برای پست هافبک وسط به جرراد اعتماد رسید انتقال او به چلسی کلید خورده است. اما هنوز نمیبه نظر می

-های بعد در مقابل لیورپول با اطمینان بگویم این است که وقتی دو هافبکهای سالم درباره بازینتوانکرد؟ چیزی که می

برد زمین را میکرد و نبرد میانهتوانستیم انجام دهیم. اگر جرراد بازی میبردند کار زیادی نمیزمین را مینبرد میانهشان وسط

زدن به شما را دارد. هیچوقت نتوانستم درک کنم که چرا لیورپول خیلی طلبی برای جلورفتن و ضربهدانستم او دوپا و جاهمی

امتیاز در جای دوم ایستادیم، آنها آلونسو را برای  91وقتی با  1009-01داد. در فصل نمیها او را در مرکززمین بازی وقت

 .بازیسازی و جرراد را برای بازی پشت سر تورس در اختیار داشتند

حسن دیگر ما این بود که لیورپول از پرورش استعدادهای وطنی دست کشید. شاید مایکل اوون آخرین استعداد وطنی این 

شد. در سالی که او در پیوست به یکی از بزرگترین مهاجمان نوک تبدیل میسالگی به ما می 91. اگر مایکل در تیم باشد

وورک و جان کروتیس در خدمت انگلیس بودند. مایکل اوون بدون استراحت و ال کرد، رونی وفینال جوانان مالزی بازی می

-فت. مایکل در دو سالی که با ما بود فوتبالش رشد کرد. او در رختبدون پرورش تکنیکی مستقیماً به تیم نخست لیورپول ر

 .العاده و پسر بسیار خوبی بودکن فوق

های اولیه به ضرر او شد. در زمانی که هولیه هدایت او را بر کنم که فقدان استراحت و پرورش تکنیکی در سالفکر می

دیگر فرصتی برای کنارکشیدن و صبحت کردن با او و کار روی  یافته و نماد تیم لیورپول بود.ش شکلا عهده گرفت، بازی

بستم. شانسی برای انتقال اش باقی نمانده بود. در مورد مایکل اشتباه کردم. باید با او زودتر قرارداد میمهارت تکنیکی

-وکاسل پیوست باید اقدام میمستقیم او از لیورپول به منچستر یونایتد وجود نداشت، اما وقتی از رئال مادرید جدا شد و به نی

 .کردیم. او جوان خوبی است

توانستید مالقات ترین بازیکنی بود که میمان انداخت. او صادقدرک کویت یکی دیگر از بازیکنان لیورپول بود که به زحمت

اینچی شد،  9ت و فو 3اینچ بود ولی وقتی قراردادش با لیورپول تمام شد  1فوت و  1کنید. مطمئنم وقتی به لیورپول آمد 

-ام که به اندازه او در دفاع مشارکت کند. بنیتز او را هربازی به زمین میدوید. هرگز مهاجمی را ندیدهچرا که بسیار می
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های که به اندازه کافی تیز است یا از کشمکش دافتاد، مطمئن نبودیفرستاد. اما وقتی اتفاقی در محوطه جریمه حریف می

 ا خیر؟قبلی خسته شده است ی

شان را برای او کرد تا همه انرژیبا وجود مالحظاتم درباره بنیتز به عنوان یک شخص و مربی، او بازیکنانش را ترغیب می

هیچوقت  و.بازیکنان یا مهارت از جانب ا بخش در کارش وجود داشت: ترس، یا احترام دربگذارند. بنابراین کیفیتی الهام

چرا از دیدگاه من او به خوبی آنفلید کار نکرد؟ بنیتز  .یرد و از این نظر شایسته تقدیر استدید که تیم او شکست را بپذنمی

 .توانید موفق باشیدبیشتر به دفاع و تخریب بازی حریف تا بردن توجه داشت. این روزها با این رویکرد نمی

فا را ببینید که با یکدیگر در کنار خط زمین تر بود. و شخصیت داشت. اگر خوزه و راخوزه مورینیو در اداره بازیکنانش دقیق

توانید در بازی برنده شوید. باید همیشه به لیورپول احترام بگذاریم. باید به بعضی از کارهای بنیتز در دانید میاند، میایستاده

ت. نکات دیگری هم وجود را برده اس ییاروپا جام تیم بسیار دشوار بود، و او یکآنجا هم احترام بگذاریم، زیرا غلبه بر این 

 .شانسماوقات خوششانس بود اما من هم گاهیداشت. او خوش

کردند یا مطابق رفت تا به بازیکنانش بگوید که چکار کنند، اما درباره اینکه بازیکنان همیشه به او توجه میمدام کنار خط می

ها را درک کند. از سوی دیگر، در بازی یما و اشارهتواند تمام آن اکس نمیدستورات او عمل کنند یا خیر شک داشتم. هیچ

های مورینیو آنها به خواسته ”امری داشتید رئیس؟“گویند آیند و میاینتر به بازیکنان نگاه کردم که پیش مورینیو می-چلسی

 .دادندتوجه زیادی نشان می

شت و به اندازه کافی برای ر به خود اعتقاد داتیم به مربی قوی نیاز دارد. این یک ضرورت است و بنیتز قوی بود. او بسیا

در مقابل آ.ث. میالن در  1003گرفتن انتقادات سرسخت بود. او این کار را بارها و بارها کرد. اما او در مسابقه سال  نادیده

 .ندکردهایش را رد میبدست آورد. این کاپ تا حدی مانع انتقادات کسانی شد که روش لیگ قهرمانان رااستانبول 

-زیکنان میالن جشن گرفتند. تیبر صفر پیش افتاد، همانطور که دیدیم بعضی از با 1وقتی میالن در نیمه نخست آن بازی 

ها تیمیگاتوزو باید به پیش هم ”رینو“کردند. من گفتم پائولو مالدینی و گنارو خیز میوهای یادگاری پوشیدند و جست شرت

 .انگیز بردطلبی شگفتلیورپول کاپ را با نمایش مبارزه .فرض نکنند شدهبروند و بگویند بازی را تمام

سون بعد از مسئولیت کوتاهی در آنفلید مسیر را به کنی نشان داد و لیورپول مرحله دیگر از بازسازی عمده را شروع جروی ها

یم و استیو بروس خیلی مشتاق کرد. تنها از چند خرید زمان کنی تحت تأثیر قرار گرفتم. خیلی دنبال جردن هندرسون بود

های مدرن با لیستدود، در حالیکه فوتبابود او را جذب کنیم. همچنین متوجه شدیم که هندرسون با پشت زانوهایش می

 .دوند. فکر کردم راه رفتنش ممکن است بعداً منجر به مشکالتی در بازی او شود های خود میران
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ترین و سریعترین بازیکن نبود. او ون پوند هزینه داشت. او بااستعداد بود اما شجاعمیلی 10استیوارت داونینگ برای لیورپول 

میلیون پوند به  13میلیون پوند؟ اندی کارول نیز با  10زد. اما کرد و در محوطه جریمه به توپ ضربه میخوب سانتر می

بروم و شرقی بود. او به میدلزبورو، وستر شمالمان دلیورپول پیوست، او همراه با داونینگ و جیمز موریسون در مدرسه عالی

اسکاتلند رفت. اتحادیه فوتبال انگلیس بعد از شکایت ساندرلند و نیوکاسل او را محروم کرد. این اتفاق در زمان شروع 

تش در پوندی تورس قرارداد امضا کرد. مشکل اندی تحرک و سرعمیلیون 30ها افتاد. کارول در واکنش به قرارداد دانشگاه

زمین بود. اگر توپ تمام وقت در محوطه جریمه نباشد، بازی کردن به روش اندی کارول بسیار مشکل است زیرا این روزها 

 .شوند. مهاجم نوک باید تحرک داشته باشد. پاهای سوارز سریع نبود، اما مغز سریعی داشتمدافعان به خوبی مانع حمله می

العاده بود. اسپیرینگ مدافع وسط و جان تشکیل شده بود. به ویژه جی اسپرینگ فوقتیم کنی به خوبی از بازیکنان جوان 

توان گفت که اسپرینگ بهترین جوان این تیم بود. او چابک، سریع و یک رهبر بود. فالنگان دفاع کنار بود. به سادگی می

ای بلندمدت برای او دشوار است. شاید آیندهتوانید ببینید که او همه چیز داشت. او در میانه زمین عالی بود اما تصور می

 .فیزیکش مانع پیشرفتش شد

البته لیگ کاپ را برد و به فینال جام اتحادیه رسید، اما وقتی شنیدم که او و دستیارش استیو کالرک برای مالقات با مالکان 

های اعتراضی و دفاع از شرتکنم که تیمیاند، ترسیدم اتفاق بدی برای آنها بیافتد. فکر نباشگاه به بوستون فراخوانده شده

به کنی کمک کرده باشد. به عنوان یک مربی ممکن است به ویژه با بازیکنان بزرگ به  ،سوارز در ماجرای پاتریس اورا

 کرد؟ای به جای سوارز داشت، آیا کنی اینچنین از او دفاع میمشکل بخورید. اگر لیورپول بازیکن ذخیره

کنم روی ماجرا را نشان داد. حس میندادن سوارز و اورا مسیر پیشب درباره دستتایمز و بوستون کال های نیویورکهمقال

های طالیی بینسون مدیر اجرایی در سالاپرستیدند. پیتر راشگاه او را میکه مشکل کنی این بود که افراد جوان بسیاری در ب

 .ت به هرفردی اولویت داشته باشدلیورپول مانع ابعاد یافتن ماجرا شد. باشگاه باید نسب

کنم اشتباهی ساله بود. متعجب شدم که لیورپول چنین مربی جوانی گرفت. حس می 11مرد بعدی در لیورپول برندان راجرز 

انجام داد این بود که فیلم مستند تلویزیونی را که صمیمیت  1091های کار برندن در ژوئن که جان هنری در نخستین هفته

داد تأیید کرد. قراردادن چنان بازیکنان جوانی در مرکز توجه سخت بود و پایان بدی یافت. لیورپول را نشان میزندگی در 

کنم که به بازیکنان توانم درک کنم که نکته آن فیلم چه بود. فکر میاین فیلم تأثیر زیادی در آمریکا نداشت، بنابراین نمی

 .ورندهای مذکگفته شد که مؤظف به انجام مصاحبه
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دانست کنم میکرد. و پاسخ منطقی از تیم خود گرفت. فکر میداد. او جوانان را تحسین میمی برندان قطعاً به جوانان شانس

تر از استانداردی انجام داده است. هندرسون و داونینگ در میان کسانی بودند که نیازمند اثبات لیورپول خریدهای پائین

 .ا باید به بازیکنان شانس دهیداعتبارشان بودند. در کل، شم

مان با لیورپول همیشه بسیار شدید بود. این رقابت بر پایه خصومت و دشمنی و احترام متقابل بود. روزی که گزارش رقابت

ای مهم برای لیورپول و کسانی که برای عدالت منتشر کردیم به باشگاهم افتخار کردم: هفته 1091هیلزبورو را در سال 

هایمان را ابراز خود از تالش مان قدردانیموافقت کردیم و میزبان ،بودند. با هرآنچه لیورپول برای یادبود خواسته بودجنگیده 

 .کرد

و اگر روی بازیکن لیورپول خطا کردید آنها را بلند کنید.  آمیزی نکنندشادی پس از گل تحریکآن روز به بازیکنانم گفتم 

مارک هاسلی، داور بازی، بازی را به خوبی هدایت کرد. پیش از سوت پایان بازی، بابی چارلتون با تاج گلی برای اهدا به یان 

کیل شده بود، هرکدام از رز تش 11گل را توسط شانکلی گیتس کنار یادبود میدلزبورو گذاشت. تاج گل از راش ظاهر شد. تاج

ها برای یکی از حامیان جانباخته لیورپول در حادثه هیلزبورو بود. در اصل، لیورپول از من و یان راش خواست تا آن این گل

هایی کوچک که در انتها توسط اقلیتی تری است. به جزء اهانتمراسم را انجام دهیم، اما فکر کردم بابی انتخاب مناسب

 .د آن روز به خوبی گذشتکوچک انجام ش

گذاری عظیمی بود. استادیوم عامل بازدارنده دیگری بود. لیورپول برای بازگشت به سطح ما و منچسترسیتی نیازمند سرمایه

وی پارک استادیوم خانگی بوستون رد ساکس را مالکان آمریکایی باشگاه تصمیم گرفتند به جای ساخت ورزشگاه جدید، فن

میلیون پوند سرمایه نیاز است. آنفیلد تغییر نکرده است، حتی  100زها برای ساخت ورزشگاهی بزرگ به مرمت کنند. این رو

لیورپول این بود که برای رسیدن به استاندارد کسب جام  سال پیش است. همچنین ارزیابی من از تیم 10ها مانند رختکن

باه کنید، اغلب مجبورید آن بازیکنان را با قیمت ناچیزی وانتقاالت اشتنیازمند هشت بازیکن است. و اگر در بازار نقل

 .بفروشید

در حالیکه برندن راجرز مشغول کارش بود، من و رافا بینتز از هم خبر نداشتیم. وقتی روبرتو دی متئو سرمربی چلسی بود، او 

اخراج شد.  1091بود، در پائیز به عنوان مربی موقت به فوتبال انگلیس برگشت. دی متئو که لیگ قهرمانان را در می برده 

 .شانس استبرداری از بینتز، اشاره کردم که او بخاطر به ارث بردن تیمی آماده خوشدر کنفرانس مطبوعاتی بعد از پرده

گل برد. این سابقه نشان  39لیگ اسپانیا را با  1009-01حس کردم نیاز است که سوابق او را در نظر بگیریم. او در سال 

کننده بازی گرایی ماهر است. اما وقتی مربی لیورپول شد دیدن بازی تیمش دشوار بود. تیم لیورپول کسلاو عمل دهد کهمی

شود، او دو عنوان لیگ را با متئو مقایسه میکرد. بسیار تعجب کردم که چلسی او را خواست. وقتی سابقه بنیتز با دیمی
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متئو در شش ماه کاپ اتحادیه و کاپ اروپا را بدست ل فتح کرده است. و دیوالنسیا، و کاپ اروپا و کاپ حذفی را با لیورپو

 .شانسی آوردای دارند. با این حال رافا دوباره خوشمقایسه آنها سوابق قابل .آورده است
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 مترجم: پویا نیّری وند                                                                                                  فصل شانزدهم 

 

 جهانی از استعداد

 

بودم که باشگاه خریداری شده و تحت  قهرمان لیگ برتر شد، من مطمئن 0991از لحظه ای که منچستریونایتد در سال 

شود، روپرت سهام باشگاه توسط مالکوم گلیزر خریداری  3112مالکیت خصوصی قرار خواهد گرفت. قبل از اینکه در سال 

مرداک بزرگترین پیشنهاد کننده خصوصی بود. با تاریخ و تجلی عظیمی که داشتیم، سرمایه گذاران نمی توانستند ما را نادیده 

 بگیرند.

وقتی که گلیزرها به باشگاه آمدند، تنها مساله ای که باعث تعجب من می شد این بود که منچستر هیچگاه شهر دل پذیری 

 .وده استبرای ثروتمندان نب

تو "هنگامی که گلیزرها فرصت کنترل باشگاه را به دست آوردند، اندی والش از گروه هوادارن یونایتد، مرا صدا کرد تا بگوید: 

اندی پسر خوبی است، اما هیچ چیز مرا برای قبول درخواست او وسوسه نمی کرد. من مربی تیم بودم، نه  "باید استعفا بدهی.

از سهامداران که باشگاه را فروخته بود. انتقال مالکیت باشگاه به فردی دیگر، به هیچ عنوان ربطی به رئیس باشگاه و نه یکی 

 من نداشت.

اما شما فکر می کنید چه اتفاقی به دستیاران و کادر فنی من "و من جواب دادم:  "همه ما پشتت خواهیم بود."اندی گفت: 

 "رخ خواهد داد؟

سال در  31کردم، بسیاری از دستیارانم نیز شغل خود را از دست می دادند. بعضی از آنها  زمانی که من باشگاه را ترک می

کنار من بوده اند. یکی از تأثیرات تغییر موقعیت دادن یک مربی، این است که افراد خارج از دایره نیز گاهی اوقات ضربه می 

 خورند.

انی های من این  بود که چقدرپول باید روی تیم سرمایه گذاری اعتراف می کنم که لحظات نگران کننده ای بود. یکی از نگر

کنیم. اما من، هم باید به توانایی های خودم برای کشف بازیکنان خوب ایمان می داشتم و هم به ساختار سازماندهی شده 

 بودند. باشگاه. گلیزرها در حال خرید یک باشگاه قدرتمند و محکم بودند و این را از همان ابتدا هم فهمیده

هفته بعد پسران او، خوئل و آوی آمدند تا در پست خود شروع به کار  3اولین تماس تلفنی به من، از طرف مالکوم پدر بود. 

کنند. آنها به من گفتند که هیچ تغییری در نحوه فوتبال بازی کردن تیم وجود نخواهد داشت. از نظر آنها، باشگاه در دست 

موفق بودم. آنها هیچ نگرانی نداشتند. آنها کامالً پشت من بودند. تمام چیزی که من می  افراد خوبی بود. من یک مربی
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خواستم از آنها بشنوم، آن روز شنیدم. می دانم که ظاهرسازی در میان مردم همیشه وجود دارد. آنها به شما می گویند که 

دم کار خود را از دست می دهند؛ از این رو برای پرداخت همه چیز خوب است، اما بعد از آن میلیون ها تغییر ایجاد می کنند. مر

بدهی های خود برخی چیزها را تقلیل می دهند. اما صرف نظر از صحبت های مردم در مورد استقراض ها و بهره هایی که 

 باید پرداخت می شد، یونایتد تحت مالکیت جدید محکم ایستاد.

دی سعی کرده اند موضع من در رابطه با بدهی های باشگاه را به چالش در طول این سال ها، گروه های حمایت کننده زیا

من سرمربی هستم. من برای باشگاهی کار می کنم که مالکیت آن به عهده "بکشند، اما همیشه جواب من این بوده است: 

به  ا اضافه کردن آنهااین نظر من بود. من هرگز فکر نمی کردم که ناراحت کردن مدیریت باشگاه ب "مردمی از آمریکا است.

بحث مدل های مختلف مالکیت، کار معقولی باشد. اگر گلیزرها راه مقابله بیشتری داشتند، ممکن بود وضعیت متفاوت باشد. 

برای مثال، آنها به من دستور بدهند که از شر یکی از مربیانم خالص شوم. هرگونه تغییری که ممکن بود توانایی من برای 

تضعیف کند، می توانست پویایی و حرکت رو به جلوی باشگاه را متوقف سازد، اما هرگز چنین فشاری در  پیشبرد باشگاه را

 باشگاه وجود نداشت. بنابراین آیا شما ابزار و کار روزمره خود را به خاطر خواسته تعدادی هوادار رها می کنید؟

که به عنوان هیئت مدیره دوم شناخته می شدند. آنها در یک  روز اولی که به یونایتد پیوستم، گروهی از هواداران وجود داشتند

اتاق با یکدیگر مالقات می کردند و در مورد اشتباهات منچستریونایتد تصمیم گیری می کردند. پس از آن، زمانی که موقعیت 

شگاه وارد قعیت ام در باله بودم که اگر آنها علیه من شوند، چه صدمه ای به موأبیشتر معطوف به این مسمن شکننده تر بود، 

مربیان پیش از من در یونایتد نیز چنین احساسی داشته اند. در روزهای بازیگری ام در رنجرز، گروهی از هواداران . خواهد شد

یشتر در یونایتد میزان هوادارن بقدرتمند باشگاه، به همراه تیم اصلی سفر می کردند و دارای نفوذ و البی قدرتمندی بودند. 

ه و تحویل داد را بعد از در اختیار گرفتن منچستر از سوی گلیزرها، تعدادی از هواداران بلیط بازی های کل فصل خودبود. 

 .شدندبه نشانه اعتراض هواداران در شهر منچستر ساخته شد(  3112)*باشگاهی که در سال طرفدار اف سی یونایتد 

هزینه آن را بپردازید، و هزینه آن، این است که شما نمی توانید در تمام وقتی شما از یک باشگاه فوتبال حمایت می کنید، باید 

مربی داشته است.  3بازیها پیروز شوید. شما تمام عمر مربی نخواهید بود. یونایتد خوش شانس بوده که به مدت نیم قرن تنها 

ی ی تولید کننده تضادهاست. به یاد مبا بردن و باختن در بازی ها، احساسات ظهور و سقوط می کنند. فوتبال به طور طبیع

 آورم که مسابقه ای را در رنجرز واگذار کردیم و هواداران از پنجره ها آجر پرت می کردند!

هیچ دلیلی فراتر از سن من وجود نداشت تا گلیزرها گزینه تغییر مربی را بررسی کنند. من هرگز این   3112در تابستان سال 

 دم و هرگز خود را در معرض خطر حس نکرده بودم.احتمال را در نظر نگرفته بو

ده ها میلیون پوند )باشگاه( برای بازپرداخت وام ها صرف شد و همین مساله باعث شد حساسیت ها در اطراف باشگاه زیادتر 

ه خرید رحلاما هرگز این پرداخت ها فشاری بر من وارد نکرد که بازیکنی را بفروشم یا در م ،شود. من متوجه این قضیه بودم

 بازیکن، دچار ترس و وسواس شوم.
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یکی از نقاط قوت آنها، بخش تجاری شان در لندن بود که حامیان مالی بسیاری را در سطح جهان به ارمغان آورد. ما هواپیمایی 

ها  هترکیه، کمپانی های تلفن همراه در عربستان سعودی، هنگ کنگ، تایلند و شرکت های آبجو در شرق دور را داشتیم. د

میلیون از این راه سود کردیم و این به پرداخت بدهی هایمان کمک کرد. در زمینه فوتبالی ما درآمد بسیار زیادی تولید می 

 نفر هوادار کمک زیادی به ما کردند. 00،111کردیم. 

لغ دادیم، چرا که مب پس گلیزرها هیچگاه مانعی برای کارم نبودند. گاهی اوقات ما عالقه مان به یک بازیکن را از دست می

انتقال و یا دستمزد درخواستی به طرز احمقانه ای باال می رفت. اینگونه تصمیمات توسط من و دیوید گیل گرفته می شد. 

 هیچ حکمی از باال وجود نداشت که ما فقط در مسیر بدهی های باشگاه خرج کنیم.

اد های خارجی بیشتری از آمریکای جنوبی، پرتغال و استعد 3110به جای آن، کهکشان ما در حال گسترش بود. از سال 

بلغارستان به کارینگتون آمدند. هیچ بازیکن تازه واردی بیشتر از کارلوس توز توجه مرا به خود جلب نمی کرد، کسی که در 

د، با خیره وقلب یک جنجال بزرگ در سقوط شفیلد یونایتد از لیگ برتر بود و می رفت که در منچسترسیتی به ضرر ما تمام ش

 "به منچستر خوش آمدی."شدن به آن بیلبورد در آن تی شرت آبی آسمانی، که حاوی این پیام بود: 

داستان از آنجا آغاز شد که توز در وستهام بود و دیوید گیل تماس هایی از طرف مدیر برنامه های او، کیا جورابچیان، دریافت 

نچستریونایتد است. ما اینگونه داستان ها را زیاد شنیده بودیم. تقریباً برای می کرد، که می گفت این پسر عاشق بازی برای م

مدیر برنامه ها به یک کار روتین تبدیل شده بود که زنگ بزنند و بگویند که موکل ما احساسات خاصی به باشگاه شما دارد. 

 طرف آن است، بکنیم. دیوید موافقت کرد.توصیه من این بود که ما نباید خود را درگیر هر معامله پیچیده ای که توز یک 

او با انرژی خود در بازی تأثیر می گذارد و رکورد گلزنی مناسبی دارد. این امر بستگی به "من به دیدوید گفته بودم که: 

 "چگونگی معامله داشت.

را ارائه کند. این راهی  سال 3دیوید به من گفت که او می تواند با پرداخت هزینه ای، درخواست انتقال قرضی توز به مدت 

بود که جواب داد و کارلوس در فصل اولش برای ما خوب عمل کرد. او گلهای مهم زیادی به ثمر رساند، در مقابل لیون، 

بلکبرن، تاتنهام و چلسی. یک شور و شوق واقعی و انرژی در او وجود داشت.  او از سرعت باالیی برخوردار نبود و همچنین 

ی هم نبود. او همیشه خواهان کمی استراحت بود، و می گفت ماهیچه پایش درد می کند. در زمینه راه آماده تمرین کننده بزرگ

سازی مان، بعضی وقتها این ما را اذیت می کرد. ما همیشه می خواستیم یک تمایل خالص به تمرین کردن را شاهد باشیم. 

 بد خود را با اشتیاقش در بازی کردن جبران می کرد. بازیکنان بزرگ این ویژگی را داشتند. اما توز این خصوصیت

در مسکو، او بازی کرد و در ضربات پنالتی مقابل چلسی موفق به گلزنی شد. او زننده اولین  3112در فینال چمپیونزلیگ سال 

 و بهتر از وین بازیضربه ما بود. در جریان بازی، من رونی را بیرون کشیدم و به جای او توز را به میدان فرستادم چرا که ا

 کرده بود.
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آنچه که در دومین فصل حضور او در ذهن من شبهه ایجاد کرد، این بود که دیمیتار برباتوف را به خدمت گرفتم و در خط 

 حمله بیشتر روی همکاری برباتوف و رونی تکیه کردیم.

د زد، چرا که آرامش و هوشیاری خاصی در بازی بعد از دیدن بازی دیمیتار در تاتنهام، احساس کردم که او تفاوت را رقم خواه

خود داشت و مهاجمان ما فاقد این ویژگی بودند. او توانایی های کانتونا یا تدی شرینگهام را به نمایش گذاشت: سرعت زیادی 

ه ما بنداشت، اما می توانست سر خود را باال بگیرد و پاس های خالقانه بدهد. من تصور کردم که او می تواند یک سطح 

 اضافه کند و محدوده استعدادهای ما را گسترش دهد.

بنابراین پس از آمدن برباتوف، نقش توز به یک مهاجم پشتیبان تنزل پیدا کرد. و در ماه دسامبر دومین سال حضور او، ما کم 

کنانی دست بازی کم احساس کردیم که او دیگر عملکرد خوب و بخصوصی ندارد. فکر می کنم، دلیلش این بود که او از آن

است که دوست دارد همیشه بازی کند. اگر شما تمرینات شدیدی نداشته باشید، چیزی که او نداشت، نیاز دارید که به طور 

من احساس کردم که برای  "می خواهی چه کار کنی؟"منظم بازی کنید. در طول آن زمستان، دیوید گیل از من پرسید: 

 "آنها حاال یکی را می خواهند."کنیم. اما دیوید گفت: تصمیم گیری باید تا آخر فصل صبر 

فقط به آنها بگو که من سعی دارم بیشتر به او بازی بدهم تا بتوانم به درستی او را ارزیابی کنم، چرا که "من پاسخ دادم: 

 "برباتوف خیلی در تیم بازی کرده است.

 3، به خصوص در دیدار خانگی مقابل تاتنهام، وقتی که ما داشت 3112 -19توز تأثیرات زیادی در نتایج نیم فصل دوم سال 

عقب بودیم، و من او را فرستادم تا همه چیز را زیر و رو کند. او کامالً همه کار کرد. او با ورودش به میدان شور و شوق  1 –

 حوادث را تغییر داد.ما در آن دیدار بود. تأثیر او سیر  3 – 2زیادی به ارمغان آورد و یکی از دالیل اصلی پیروزی 

ما در مقابل آرسنال قرار گرفتیم و من از رونالدو، رونی و پارک در خط حمله استفاده  3119در نیمه نهایی چمپیونزلیگ سال 

کردم. این گروه انتخابی من برای بازی فینال نیز بود و ظاهراً توز تعجبی نکرد. ما در فینال رم مقابل بارسلونا یک فاجعه به 

ردیم. ما هتل بدی انتخاب کرده بودیم. آنجا یک قتلگاه بود. ما باید به خاطر برنامه ریزی ضعیفی که داشتیم دست بار آو

 هایمان را باال بگیریم.

به هر حال، من در نیمه دوم توز را به میدان آوردم، و احساس کردم که او کمی برای خودش بازی می کند. از آنچه که من 

شما "م، او قبالً تصمیمش را گرفته بود تا به سیتی ملحق شود. بعد از بازی در رم، او به من گفت: می توانستم برداشت کن

 "هرگز تمایل زیادی به امضای قرارداد دائمی با من نشان ندادید.

ر د من به او توضیح دادم که باید چگونگی پیشروی فصل او را می دیدم، و او بازی های زیادی برای من انجام نداد تا من

میلیون یورویی ارائه کرد، اما آنطور که من برداشت کردم، انگار او با دیوار  32موردش مطمئن شوم. دیوید برای او پیشنهاد 

 صحبت می کرد. این به ما اجازه داد تا فکر کنیم او قبالً انتخابش را برای پیوستن به رقیب همشهری گرفته است.
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میلیون یورو پرداخت کرده است. توز در برخی نقاط با چلسی هم  70قیب منچستری ما شایعه ای که تأیید نشد، این بود که ر

مذاکره کرده بود و من فکر می کنم مشاوران او، وی را برای انتخاب گزینه اول تشویق کرده بودند. گفته می شد چلسی برای 

او هر د. به نظر من این مبالغ باور نکردنی بودن میلیون یورویی ارائه کرده بود ولی پیشنهاد سیتی بیشتر بود. 22او پیشنهاد 

ذار بود. . برای من او یک بازیکن تأثیر گچقدر هم که فکر کند بازیکن خوبی است، من چنین مبلغی برایش پرداخت نمی کنم

از  هم وااما  این اشتباهی از جانب من بود، چرا که خیاالت زیادی در مورد برباتوف داشتم و می خواستم موفقیت او را ببینم.

م . معمای او و توز همیشه در ذهنخواهد از اینکـه بازیکن بزرگی است اطمینان حاصل کندآن دسته بازیکنانی است که می

 مانده بود.

 .هیچ مشکل انظباطی با توز وجود نداشت؛ از آن نوعی که روبرتو مانچینی هنگام گرم کردن این پسر با آن مواجه شده بود

ورزشگاه ما آمده بود، گلهای توز آنها را از سقوط کردن حفظ کرد. آنها به خاطر نقض قوانین مالکیت شخص  وقتی وستهام به

ثالث در مورد توز، جریمه شدند اما لیگ برتر امتیازی از آنها کم نکرد. ناگزیر توز در مقابل ما برای وستهام گلزنی کرد، و با 

ارناک، سرمربی آنها سعی کرد تا تقصیر سقوط خود را به گردن ما بیاندازد و این گل باعث سقوط شفیلد یونایتد شد و نیل و

 گفت که ما در مقابل وستهام ضعیف بازی کرده ایم.

ما هفته بعد از بازی مقابل وستهام بازی یک فینال داشتیم. ترکیب ما یکی از قوی ترین ترکیبهای لیگ بود و من در طول 

پنالتی برای ما گرفته نشد و دروزاه بان  2یا  3غییر می دادم. اگر آن بازی را دیده باشید، تمام فصل بسته به شرایط تیم را ت

آنها هم بازی فوق العاده ای داشت. آنها خود را جدا کردند و توز گلزنی کرد. وستهام هرگز در جریان بازی نبود. ما آنها را در 

 را به میدان فرستادم اما باز هم نتوانستیم آنها را شکست دهیم.  هم کوبیده بودیم. من در نیمه دوم رونالدو، گیگز و رونی

 

ها در آخرین دیداری که داشتند در خانه به مصاف ویگان در این حین، آقای وارناک، ما را به خراب کردن بازی متهم کرد. آن

زاد به دیوید آنسورث اجازه داد با انتقالی آ وارناک بهها در این مسابقه تنها به یک تساوی نیاز داشتند. اوایل ژانویه، رفتند، آن

رکسی با یک هویگان منتقل شود، آنسورث آن ضربه پنالتی که شفیلد یونایتد را از لیگ جزیره حذف کرد را به ثمر رساند. 

هد گفت: ااگه فقط یکبار به آینه نگاه کرده باشد به خودش خو "چرا نتوانستم این کار را انجام دهم  "گفت: ذهنیت سالم می

بود.  در  این اتهام مسخره "ما تنها یک تساوی در خانه نیاز داشتیم و آنقدر خوب نبودیم که یک امتیاز از ویگان بگیریم.  "

گرفتیم. لوئیز ساها ابتدای فصل ما باید یک اشراف زاده واقعی را برای دو ماه در هر سطحی هست در اختیار می 3110ژانویه 

ترکیب تیم برگشت، اما خیلی زود مصدوم شد. در اکتبر جیم الولور، مدیر تیم استعداد یاب یونایتد، به ما با اطمینان کامل به 

رود و وقت تلف کردن است. هلسینبورگ، تیمی که گفت اینکه هنریک الرسون فوتبالش را در سوئد ادامه دهد از بین می

من به جیم گفتم با مدیر این باشگاه صحبت کند تا ببیند نظرش کرد، قصد فروش او را نداشت، اما جا بازی میهنریک در آن

ی او به وقتبرای انتقال قرضی او در ژانویه چیست. هنریک، مسئولین باشگاهش را وادار کرد تا اجازه این انتقال را بدهند. 
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گرفتن از مربی بسیار لذت ساله مانند او یاد 22کرد. برای یک بازیکن منچستر آمد، با بازیکنان کمی احساس ناآشنایی می

داشت. های تاکتیکی او همشه نکاتی را برمیداد و از درسهای کارلوس گوش میبخش بود. او در هر جلسه، با دقت به صحبت

 نظیر بود. زدن سه گل به هیچ عنوان معیاری برایهایش در زمین تمرین بیاو در تمرینات فوق العاده بود، حرکاتش، جایگیری

پیش بودیم و  0-3داد ما یونایتد مقابل میدلزبرو انجام میدر تیم نبود. در آخرین مسابقه ای که او با پیراهن منوضعیت او 

هنریک در خط میانی اشتباهی را مرتکب شد، وقتی به رختکن برگشت، همه بازیکنان بلندشدند و برای او دست زدند و او را 

و در این دوماه همه را تحت تأثیر قرار داده بود. طرز تفکر یک بازیکن اگر دو عملکرد اتحسین کردند، کادرفنی هم همینطور. 

رود، اما هنریک این طرز تفکر را حفظ کرد. او با حرکات و دقیقه نتواند کاری را که وظیفه اش انجام دهد از بین می

ازیکن بود. او یک چشمه بزرگ برای یک بداد دقیقاً مانند یک بازیکن واقعی منچستریونایتد هایی که از خود نشان میشجاعت

 توانستم او را زودتر به خدمت بگیرم. جوان بود. می

 

 "وقتی که او در سلتیک بود، برای او پیشنهادی ارائه کردم، اما درموت دسموند، سهام دار این باشگاه به من زنگ زد و گفت: 

یک ماه بعد از آنکه که  "الکس دست از سر ما بردار، تو چند تن از بازیکنان خوب را در اختیار داری، ما به او نیاز داریم. 

آوریل  01های خود ار در لیگ قهرمانان به دست آوردیم. بازی که در از پرگل ترین پیروزی هنریک به سوئد برگشت، ما یکی

شکست دادیم، این پرگل ترین دیدار ما در چمپیونز لیگ بود. در این مسابقه، مایکل کریک و رونالدو هر کدام دو  0-0رم را 

 پاتریس اورا هم زننده گل هفتم بود، این نخستین گل گل به ثمر رساندند، رونی و آلن اسمیت هم یک گل به ثمر رساندند و

توان پیروز شد، سه بازیکن تنها برای حفظ نتیجه که کارهای کردم در فوتبال با هشت بازیکن هم میاو در اروپا بود. فکر می

ن برای عملکردی عالی بازیک 00گری به این نتیجه رسیدم که هر ها بار در دوران مربیدهد. اما دهتاکتیکی کمتری انجام می

چه که آن شب مقابل رم انجام دادیم این را تأیید کرد. روی گل دوم ما با یک حرکت شش نفره حمله مهم هستند. هر آن

کردیم. آالن اسمیت روی پاس رایان گیگز از بین دو مدافع حریف موفق به گلزنی شد. اولین گل محکم او، گلی درخشان و 

با نتیجه  0999تواند تنها روی این مسئله پیشرفت پیدا کند. به یاد دارم ناتینگهام فارست را تیم نمی زیبا. اکنون شاید بگویید

ها گل به ثمر برسانیم. نباید فراموش کنیم که رم تیم فوق العاده ای بود. آن 31توانستیم شکست دادیم، در حالی که می 2-0

در رم در بازی  0-3ها را قتل عام کردیم. البته ما ر اختیار داشتند و ما آنبازیکنانی چون دروسی، چیوو و فرانچسکو توتی را د

که اسکولز به خاطر تکلی خودکش در کنار زمین از مسابقه اخراج شد. به همین خاطر تیم تحت فشار بیشتری در بازی برگشت 

های کالسیک بازییکی دیگر از آن 0997ال  بود. تا وقتی که موتور گلزنی تیم روشن شد. دیدار با ویمبلدون در جام اتحادیه س

پاس به ثمر رساندیم. همه مردم وقتی از بهترین گل تاریخ من  20ها را با آن مسابقه، ما یکی از گل 1-2بود. در برتری 

کنند، به گل رایان گیگز در نیمه نهایی جام اتحادیه مقابل آرسنال یا گل آکروباتیک رونی مقابل یونایتد صحبت می

ل از تر بود. همه بازیکنان داخل زمین در پاسکاری قبکنند، اما به نظرم آن گل بازی با ویمبلدون عالینچسترسیتی اشاره میم

 گل توپ به دستشان رسید.
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در اولین دقیقه بازی، وانیه جونز تکل خشنی روی کانتونا رفت. اریک روی زمین افتاد و همه بازیکنان ما به سمت جونز  

چراکه او بازیکن سابق لیدز یونایتد بود و اکنون احساس خویشاوندی با او  "او را تنها بگذارید "ا کانتونا گفت: دویدند، ام

 "نی.توانی من را متوقف کشاید بتوانی آن گونه که دوست داری من را بزنی، اما نمی"کرد. بعد از آن کانتونا به او گفت: می

 ل ما را با یک ضربه والی زیبا با پای راست وارد دروازه حریف کرد.کانتونا در آن روز شگفت انگیز اولین گ

مین تیمشان هایی که برای مهاجتواند بازی کند. اما این حقیقت نیست. کیفیت موقعیتمردم همیشه میگفتند ویمبلدون نمی

وان ن ها از استعدادشان به عنشود بسیار باالست، به خصوص سانترهایشان. آن ها تیمی خالی از استعداد نبودند. آایجاد می

شدید. اگر در ها نمیگرفتید، قطعاً نابود میکردند. اگر با سری باال توپ را از آنسالحی در مقابل افراد ضعیف تر استفاده می

ها واقعاً تیم سرسختی بودند و بازی گرفتید بدون شک هیچ شانسی وجود نداشت. آنبا آنها قرار می 21-21یک موقعیت 

 ها برای ما بسیار خاص بود.در زمین آن 1-2ها بسیار مشکل بود. بنابراین برد ل آنمقاب

لیگ در هایبوری که  0991در مسابقات سال  3-0دو پیروزی پرگل مقابل آرسنال هم واقعاً به یاد ماندنی بود. پیروزی  

ی ایرلندی، یک جایزه ت دادیم. یک خانوادهدر الدترافورد شکس 0-0ها را که آن 3110شارپ هتریک کرد. و دیدار فوریه لی

ها نتوانستند برای دیدن خریده بودند، اما به دلیل مه شدید آن 3111حراجی را برای دیدن بازی ما مقابل لیورپول در دسامبر 

 حاال "گفتند  به لیورپول باختیم. آن خانواده به من زنگ زدند و 1-0آن بازی بیایند. ما آن بازی را در یک مسابقه وحشتناک 

یورکیه آرسنال را دیدند.  0-0ها آمدند و نابودی و آن "به زودی در خانه با آرسنال بازی داریم. "ها گفتم: به آن "چکار کنیم؟

 ها را در هم شکست.آن

جبور ی برای ما به اتمام رسید. ما ممه 3مقابل میالن در  1-2مقابل رم، لیگ قهرمانان با شکست  0-0رغم برتری علی

اورتون در گودیسون پارک از تیم کامل خود استفاده کنیم، در حالی که میالن  3-7بودیم در ابتدای همان هفته برای شکست 

شنبه بود در لیگ به نه بازیکن خود استراحت داد. کامالً مشخص بود که ما مانند حریف ایتالیایمان برای دیدار با ما که سه

دو گل دریافت کردیم، کامالً واضح بود اصال آماده این بازی نیستیم. پیروزی ابتدای هفته مقابل دقیقه  02آماده نبودیم.  در 

باخته را با برتری پشت سرگذاشته و اختالف را در لیگ به پنج امتیاز  1-3اورتون برای ما بسیار ارزشمند بود چراکه بازی 

 رساندیم. 

غال جا که کامالً با کشورش پرتروش از آنکارلوس کیه ما نیز اضافه شدند. در کنار توز و الرسون، استعدادهای جهانی دیگر ب

سال  00- 00کند که نامش اندرسون است. او در ارتباط بود، به ما گفت یک بازیکن جوان برزیلی در پورتو پرتغال بازی می

اد. در تورنومنتی در آمستردام که او دسن داشت و ما او را زیر نظر گرفتیم. او برخالف سنش بازیکن باتجربه ای نشان می

وقتی ریکاوری او تمام شد، مقابل ما بازی کرد، خواستم برای جذب او وارد عمل شوم، اما پای او در همان هفته شکسته شد. 

س، او بهتر لکا "مارتین را برای زیرنظر گرفتن او فرستادم و او چهار یا پنج هفته تماماً او را زیر نظر گرفته بود. مارتین گفت: 

 در این مقطع اندرسون بیشتر نزدیکاما مارتین مصمم بود.  "این حرف را نزن به خاطر مسیح  "به او گفتم:  "از رونی است. 

www.tarafdari.comwww.tarafdari.com



 زندگینامه فرگوسن
 

 
 

کرد. در پایان تورنومنت برای جذب هم او و نانی وارد عمل شدیم. نانی را خودم زیرنظر داشتم. سرعت، به مهاجمین بازی می

های ژگیاو تمام ویقدرت و توانایی نانی در نبرد هوایی چیزی بود که من را شیفته خودش کرد. او در هر دو پا بسیار خوب بود. 

شد: او چه سبک بازیکنی است؟ پاسخ: او بسیار خوب و آرام بود فردی الزم را داشت، اما یک سوال قدیمی برای ما ایجاد می

نده بسیار کنزد و در اسپورتینگ لیسبون هیچ مشکلی ایجاد نکرده بود، او یک تمرینو انگلیسی را خیلی خوب حرف می

اه اسپورتینگ ها با باشگروش به دفتر دیوید گیل رفت، آنکارلوس کیمناسبی بود. خستگی ناپذیر بود. به نظرم او بازیکن 

لیسبون تماس گرفتند و نانی را به خدمت گرفتند و بعد از آن به پورتو رفتند و اندرسون را نیز به خدمت گرفتند. همه در یک 

ی با گرفتن آنان را به وضوح ببینیم. البته مشکالت توانستیم دالیل به خدمتروز اتفاق افتاد. دو سال گذشته و ما کامالً می

خواست به برزیل داشتیم، او به آن اندازه که دوست داشت فرصت بازی پیدا نکرده بود و می 01-3119اندرسون در فصل 

ضور در ح کرد بافکر میخواست در جام جهانی حاضر باشد و برگردد. او برزیلی بود و چیزی که مشکل ایجاد کرده بود، او می

آفریقا  3101تواند به آن برسد. او در نظر داشت به واسکو دا گاما کشورش برگردد تا شانس حضور در جام جهانی منچستر نمی

ده ها پوند روی یک بازیکن سرمایه گذاری نکرتو قطعاً اینجا را ترک نخواهی کرد، ما میلیون "را داشته باشد. من به او گفتم: 

ائل داشتنی داشت. همیشه برای بازیکنان برزیلی احترام خاصی قاندرسون شخصیت دوست "رانسفر کنیم. ایم که به برزیل ت

 هستم. 

رور ها غها کیفیت خاص و ویژه ای دارند. آنآیند. آنها از همان بدو تولدشان برای یک مناسبت بزرگ به دنیا میبرزیلی

کردند یزی که واقعاً جالب بود این بود که آنان در تمرینات واقعاً تمرین میخاصی در خودشان دارند. باور خوبی در خود دارند. چ

ها وجود داشت این بود که از سرما متنفر بودند. دو برادر داسیلوا را به یاد دارم نه وقت تلف کردند. اما مشکلی که برای برزیلی

دت وطن پرست ها به شآرژانتینیستند بازی کنند.توانپوشیدند و بدون دستکش نمیکه همیشه یک لباس زیر پیراهن خود می

ها هستند. با خرید نانی، در واقع دست به خرید یک مواد خالص زدیم. ها فاقد شخصیت پرمعنی برزیلیهستند، اما به نظرم آن

د، ش کنترل کنتوانست توپ را با هر پایای برای فوتبال داشت. او میاو کم تجربه و ناسازگار بود، اما غریزه فوق العاده

با  توانست خودش عبور کند و ضربه بزند. وقتی یک بازیکنتوانست با سر گلزنی کند و از نظر فیزیکی عالی بود. او میمی

ها را در همان جهت نگه دارید. او کمی آشفته بود و نیاز بود تا سازگاری گیرید، باید بتوانید آناین همه استعداد به خدمت می

شان دهد. اجتناب ناپذیر بود که او باید در سایه رونالدو بازی کند، چراکه او وینگری پرتغالی با برخی بیشتری از خود ن

های مشترک بود. اما هم رونالدو و هم نانی از اسپورتینگ لیسبون به ما ملحق شدند و همیشه در کنار هم تعلیم دیده ویژگی

و پای بسیار خوب و یک جهش فوق العاده. شاید برای نانی شروع در بودند. رونالدو استعدادی ظالمانه داشت، شجاع، با د

انتخاب او در ترکیب تیم زمان بازی کردن رونالدو یکی از مشکالت نانی بود. یونایتد پشت سرچنین بازیکنی دلهره آور بود. 

ول کشید درسون مدت بیشتری طدر فصل اول او نیمکت نشینی زیادی تجربه کرد. نانی زبان را نیز به خوبی یاد گرفت، اما ان

فکر  هاتا زبان را یاد بگیرد. چراکه او برزیلی بود و برایش سخت بود. اما او خودباوری عجیبی در کار خود داشت. برزیلی

اوه، عجب  "گفت: او می "ای؟ نیمار را در برزیل دیده "پرسیدم :توانند مقابل هرکسی بازی کنند. از اندرسون میکنند میمی
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هر برزیلی  "او فوق العاده است، باورنکردنی است.  "میگفت:  "روبینیو رو دیدی؟  "گفتم: به او می "زیکنیه، فوق العادست. با

بردم او استنباط و پاسخی برای آن داشت. وقتی که برزیل در یک بازی دوستانه پرتغال را شکست داد. اندرسون به که نام می

ونالدو خوشحال ر "دهیم تا شانسی برای گلزنی داشته باشی. پنجم برزیل را در زمین قرار می بازی بعدی، تیم "رونالدو گفت: 

 شوند.نشد. برزیل اینگونه کشوری است. برزیل کشوری عظیم و بزرگ است که در سرتاسر آن استعدادهایی یافت می

یک پدیده بود،  3110ی که در تابستان هم در خصوص نحوه انتقال اوون هارگریوز صحبت کنیم، بازیکناز روی عالقه کمی

رای او پیشنهادی خواستم بتوانستیم به عنوان پرکردن جای خالی کین از او استفاده کنیم. میهمان سبک بازیکنی بود که ما می

 ی کمرنگی داشتم.ارائه کنیم، اما شک و شبهه

های اوون را در فینال جام جهانی که در برلین برگزار کرد. مدیربرنامهدیوید گیل به شدت روی این معامله با بایرن کار می

توانیم هارگریوز را در یونایتد توسعه دهیم. اما همه چیز به به او گفتم که ما می شد دیدم. مرد خوبی بود، البته وکیل بود.می

د نداشت. ت فیزیکی خوشکل فاجعه واری دنبال شد، اوون هیچ اعتماد به نفسی نداشت. هیچ ذهنیتی برای مقابله با مشکال

گری من تبدیل شد. او به سراسر دنیا، آلمان، آمریکا و کانادا را های دوران مربیاو کم کم به یکی از ناامید کننده ترین خرید

برای ادامه درمان مصدومیتش سفر کرد. اما او اعتماد به نفس الزم برای غلبه بر مصدومیت خودش را نداشت. او از بد به 

دیل شد.  او یک سال تمام را در آمریکا سپری کرد. بعد از اینکه او برای عمل جراحی، هانس مولر دکتر پزشکی افتضاح تب

به عنوان  توانستبایرن مونیخ را دید، اوضاع کمی تغییر کرد. او کم کم در تمرینات شرایط بهتری پیدا کرد و به نظرم می

مقابل چلسی در سمت راست به کار بردم و او نتیجه  3112را در فینال هافبک راست و یا حتی هافبک میانی بازی کند. او 

مثبتی در رودرو شدن سه هافبک میانی ما با سه مدافع چلسی داد. اما او همیشه در بازی محو بود. هارگریوز عملکرد فوق 

ر بر سو نبردهای خوبی  کردبا تیم ملی انگلیس داشت، فضاهای خالی را به خوبی پر می 3110العاده ای در جام جهانی 

او جلسه ای با تیم پزشکی ما پشت سرگذاشت. او اعتراف کرد که برای کاهش درد  3100داد. سپتامبر تصاحب توپ انجام می

ی خواستیم علیه پزشککند. ما میمصدومیت تاندونش از یک نوع خوکچه هندی به عنوان روش محلی درمانش استفاده می

ه آن هارگریوز هیچگاه نتوانست بد اقدام قانونی انجام دهیم، اما بعداً از این تصمیم پشیمان شدیم. که این تجویز را کرده بو

 رغم استعدادی که داشت نتوانست درخشش الزم را داشته باشد. خود باوری برای غلبه برمشکالت برسد و علی

های خوبی در که به خوبی عملکرد او را زیر نظر بگیریم به خدمت گرفتم. ما استعدادیابببه تنها بازیکنی بود که من بدون آن

ها او را به ما معرفی کردند. او بازیکنی بود که فوتبال را بدون حضور در یک مرکز آموزشی دنبال کرده پرتغال داشتیم و آن

باید او را  "به تیم دسته دوم این کشور ملحق شود. او واقعاً عالی بود. استعدادیاب ما گفت:  بود و خیلی راحت توانسته بود

خواهد اما در همین حال رئال مادرید هم به جذب او عالقه مند شد. وقتی فهمیدم خوزه مورینو می "بیشتر زیر نظر بگیریم. 

 یورو او را جذب کردیم.  میلیون 0او را به خدمت بگیرد، فوراً دست به کار شدیم و با 
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مترجم: آرمین طاهری نیا                                                                                              فصل هفدهم  
 

        شبی در مســکو                                      

 
نده مسکو، بسادگی می توانستم دارنده رکورد بدترین زن 8002پای سال وار نشب قبل از فینال لیگ قهرمانا

ا بسادگی از ضربات پنالتی باشم، چرا که در این زمینه سابقه ای طوالنی ای داشتم. چرا که دو نیمه نهایی ر
یمه نهای اف پایی در آبردین و دیگر مساوی برابر ساوتهمپتون در ندست داده بودم، اولین آنها یک تساوی ارو

نال و ای کاپ بود؛ به همه اینها می توان گره خوردن و رسیدن به پنالتی در فینال اف ای کاپ برابر آرس
وویچ، مالک چمپیونزلیگ برابر چلسی را اضافه کرد؛ فینالی که در شهر زادگاه رومن آبرام 8002همچنین فینال 

لسی باید برگزار می شد؛ کارلوس توز توپ را روی نقطه پنالتی می کارد... چ  
ودیم در ذهنم در همین زمان پس زمینه ای تاریک، روشن از شش شکستی که به تازگی پشت سر گذاشته ب

 رژه می رفت، همه چیز به این ضربات بستگی داشت.
مینه دارید ولی با آن خاطره های تلخ و پیش زمسلما در این شرایط همه از من انتظار آرامش و خوش بینی 

رفت...  درست ای که در ضربات پنالتی داشتیم مرا بیش از پیش نگران می کرد. اما ون در سار توپ آنلکا را گ
ود که جام برای شبیه به یک رویا بود، به سختی می توانستم از روی نیمکت بلند شوم! هنوز باورمان نشده ب

 ماست...!
شیده تی بی حس شده بودم و سردی تمام وجودم را فرا گرفته بود، رونالدو هنوز روی زمین دراز کبرای لحظا

یم.بود )به خاطر پنالتی ای که خراب کرده بود( و ما همه برای لحظاتی در شوک قهرمانی فرو رفته بود  
ز کرده بود و دن آنها را آنالیمربی دروازه بان های ما عالی کار کرده بود، تمام بازیکنان چلسی و نحوه پنالتی ز

زدن التی به ادوین نشان داده بود؛ از سوی دیگر ما روزها برای این ضربات تمرین کرده بودیم و ترتیب پن
ل همه پنالتی بازیکنان را مشخص کرده بودیم؛ همه عالی پنالتی زدند، بجز کریس، رونالدویی که در طول فص

تور چسباندند. ، هارگریوز، نانی و کریک عالی پنالتی زدند و همه را بههایش را به گل تبدیل کرده بود!؛ گیگز  
 

را وارد دروازه  کمی به عقب برمیگردیم؛ چلسی با قهرمانی فقط یک ضربه فاصله داشت، اگر جان تری توپ
وپ بود کرده بود این تیم چلسی بود که به جای ما جام را باالی سر برده بود، در آن لحظه که تری پشت ت
گویم، می خیلی ساکت و آرام خشکم زده بود و با خودم فکر می کردم که در رختکن چه چیزی به بازیکنان ب

احتیاط با بچه  دانستم شکست در چنین بازی سنگینی چقدر سخت خواهد بود و من باید در این مورد خیلی با
ا کاری ا که رسیدن به ابنجها برخورد می کردم، به خودم می گفتم آنها شایسته سرزنش نخواهند بود چر

بانی می سخت بوده و آنها تمام تالششان را به کار بسته اند، در عین حال، از دست دادن جام مرا حسابی عص
تری  ری عواطف و احساسات درمانده بودم! ؛ وقتیکرد، خیلی لحظات سختی بود، در اوج کشمکش و درگی

ده بود! یک ! انگار دنیا برای چند لحظه کوتاه متوقف شپنالتی را از دست داد ما همه یک سکته خفیف زدیم
 لحظه با خودم فکر کردم معجزه اتفاق افتاده...ورق برگشته بود!

ا به گل تبدیل ضربات پنالتی سمت هواداران ما زده میشد و این به نفع ما بود، وقتی که اندرسون پنالتی اش ر
ا استادیوم تقسیم کردو این اتفاق سبب شد که هواداران م کرد به سمت هواداران دوید و خوشحالیش را با آنها
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 را تا آستانه انفجار پیش ببرند جو بازی به نفع ما تغییر کند.
 

ده خاصی اما چیزی که مشخص است این بود که این فینال اروپایی همانند فینال های قبلی نبود و از قاع
 پیروی نمی کرد!

ن این بازی حسابی آب کشیده کرد، بارانی وحشتناک که بر خاص بودرانی که مرا شروع بارانی ناگهانی، با
ن یک جفت بیش از پیش افزود؛ این باران کفش های من را تقریبا به مرز نابودی کشاند ولی خوشبختانه م

 کفش اضافه با خودم برده بودم.
 

به کافه ای رفتیم،  صبح 5و به همین خاطر حدود ساعت  بعد از قهرمانی تصمیم گرفتیم جشنی بر پا کنیم
ی نمی غذای کافه کیفیت خوبی نداشت ولی ما همه از این پیروزی خوشنود بودیم و چیزی به این سادگ

ــمین بازی اش را 957توانست شب ما را خراب کند؛ گیگز در این بازی رکورد بابی چارلتون را شکسته بود و 
.یه دادند و یکصدا او را تشویق می کردندبه او هد برای منچستر انجام داده بود، به همین مناسبت  

 
 

نی زمینه بازی یک درام تمام عیار بود؛ وس برون عملکردی خیره کننده به نمایش گذاشت و با ارسالی دید
 ساز گل اول کریس رونالدو شد.

در سمت و در آنسو گرانت در بازی نیمه نهایی اسین را به دفاع راست برده بود، به همین علت ما هم از رونالد
دو از چپ خط هافبک استفاده کردیم تا عرصه را بر اسین تنگ کند؛ همین حربه هم جواب داد و گل رونال
م همین ناحیه به ثمر رسید؛ بازی دادن به یک هافبک در پست دفاع راست، آن هم برابر هافبک مهاج

 قدرتمندی مثل رونالدو یک اشتباه بزرگ بود که آورام گرانت مرتکب آن شد.
بی ن برای این پست هارگریوزی را انتخاب کردم که از سرعت باالیی برخوردار است و از ارسال های خوم

 بهره می برد، او در این پست عالی بازی کرد.
کولز در خط هافبک هم از کریک و اسکولز استفاده کردم که هر دو عالی بودند، گیگز هم که به جای اس

خود نشان داد. مصدوم به بازی آمد عملکردی خوب از  
کردیم و در اولدترافورد با شوت  0-0نیمه نهایی اروپا ما بخوبی از پس بارسلونا بر آمدیم, در نیوکمپ با آنها 

قا از ترکیبی سنگین اسکولز از بیست یاردی پیروز میدان شدیم و به فینال رسیدیم، در این بازی هم دقی
استفاده کردم، یعنی تجمع در یک سوم دفاعی خودی، هم  8022و  8007استفاده کردم که در فینال های 

 ولی این شیوه فقط یک بار برابر بارسلونا جواب داد!
ر گذاشته من سعی به تقویت روحیه جنگندگی در تیمم داشتم؛ چرا که ما با هم لحظات سختی را پشت س

 بودیم، لبه تیغ راه رفته بودیم
 تا پرتگاه رفته بودیم و اکنون زمان قهرمانی و گرفتن نتیجه بود.

 
اضافه کنیم و به  2777و  2797ما همیشه رویای این را داشتیم که به جام های اروپایی خود در سال های 

ویم این امر در مسکو جامه عمل پوشاندیم، چرا که در این بازی سعی کردیم حتما پیروز از میدان خارج ش
یم و توانستیم ین تمام انرژی خود را به کار گرفتیم، از خالقیت های تک تک بازیکنانمان استفاده کردبنابرا
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 جام را به منچستر ببریم.
با کمی  زدن گل در هر بازی می تواند جریان بازی را دگرگون کند، تیم چلسی در لحظات پایانی نیمه اول

و بازی را مساوی کند. خوش شانسی توانست توسط لمپارد ما را عقب بکشاند  
ر دقیقه ابتدایی نیمه دوم را در دست گرفت و یک توپ هم به تی 85چلسی بعد از این گل پیشرفت کرد و 

ر سیستم دروازه کوباند که این ضربه زنگ خطری برای من بود تا سیستم بازی را عوض کنم و برای تغیی
ی به نفع ه مرکز میدان بردم، این باعث شد که بازرونی را کمی به سمت راست متمایل کرده و هارگریوز را ب

کنان بزرگ و ما بچرخد و بازی را در دست گرفتیم؛ در پایان بازی و پس از کسب پیروزی از داشتن چنین بازی
ید اتفاقات درون انعطاف پذیری به خود می بالیدم؛ آن شب اتفاقات عجیبی اتفاق افتاد، شما هیچوقت نمی توان

ال به یکی از نی کنید، و اتفاقات آن شب هم باورنکردنی بود و این باعث شد که این فینزمین را پیش بی
ی کنیم.به خود افتخار مبهترین فینال های اروپا تبدیل شود و ما بخاطر اینکه جزئی از این بازی بودیم   

 
فوق العاده  داشتن چند سیودر این بازی باید حسابی ادوین را مورد تمجید قرار داد چرا که با مهار پنالتی ها و 

 در جریان بازی کمک زیادی برای رسیدن به این قهرمانی به تیم کرد.
ادوین خود را  زمانیکه آنلکا پشت توپ قرار گرفت به این فکر می کردم توپ را به کجا میزند؟ در همین زمان

بود ولی ادوین  ه آنلکا ضعیفمتمایل به سمت چپ نشان داد تا تمرکز آنلکا را بهم بریزد و موفق هم شد، ضرب
ر کرد.هم خیلی خوب توپ را مها  

 
نان چلسی را ولی حس می کردم قدرت کافی برای هدایت بازیکنانی مثل بازیک آورام گرانت مرد بزرگی است

 نداشت.
سعی داشتند  رفتار بایکنان چلسی در فینال وحشتناک بود، آنها حسابی داور را تحریک کرده و با رفتارشان

تاثیر  رل بازی را از دست او خارج کنند؛ زمانیکه دروگباذ از بازی اخراج شد انها از هر حقه ای برای تحتکنت
 قرار دادن داور بهره می بردند.

 
شت؛ ما در دروگبا بخاطر دعوا با توز کارت قرمز گرفت، هر چند کارت قرمز دروگبا تاثیری بر جریان بازی ندا

بازی را  دی داشتیم؛ ولی چلسی برای تساوی بازی می کرد و سعی داشتوقت های اضافه موقعیت های زیا
 به ضربات پنالتی بکشاند.

 
 چلسی آن سال تیم فوق العاده ای بود، دروگبا تنومند با شوت های سهمگین؛ 

سی چل سالگی او را به یونایتد بیاورم ولی این کار را نکردم تا 27پیتر چک؛ دروازه بانی که می توانستم در سن 
میلیون یورو به خدمت بگیرد. 2او را با   

 بخوبی لب خط جان تری؛ همیشه بازیکنی تاثیر گذار در تیمش بوده است، اشلی کول که همیشه با انرژی باال
ت. او بازی می کرد و فرانک لمپارد که بخوبی تیمش را در حالت تدافعی و تهاجمی باالنس نگه می داش

اشتن هسته اصلی تیم را تشکیل می دادند و هر تیمی در اروپا، آرزوی د بهمراه دروگبا, تری، کول و چک
 چنین بازیکنانی در رختکن خود داشت.
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انستم در مسکو نگرانی های من فراتر از فوتبال بود، من کتاب های زیادی در مورد روسیه خوانده ام و می د
ما میداد  پس زمینه ای تاریک از مسکو بهچه شرایطی بر آنجا حاکم است؛ قتل، چپاول و انقالب، همه اینها 
نگرفت. و ولی خوشبختانه همه چیز خوب بود و هیچ مشکلی گریبان تیم را  

گل زده برای یک وینگر؟!  28در آن سال رونالدو فصلی رویایی را پشت سر گذاشت؛   
ت.هر چند او در برخی موارد نوک بازی می کرد ولی آماری فوق العاده از خود به جای گذاش  

 
 نزدیک خواهیم شد و با این قهرمانی ما به سومینقهرمانی لیورپول  5من همیشه میگفتم که ما به رکورد 

به بارسلونا باختیم و در صورتیکه  8022و  8007قهرمانی خود رسیده بودیم هر چند ما دو بار در سال های 
می کردیم. ن مونیخ و آژاکس برابرییکی از آنها را با پیروزی پشت سر می گذاشتیم اکنون با رکورد بایر  

 
ی نبود؛ بخاطر زمانیکه ما می خواستیم قهرمانی را جشن بگیریم هیچ نوشیدنی الکلی در استادیوم لوژینک

ایی پیش همه چیز رویهمین ما چند نفری را فرستادیم تا برای جشن و شادی ما کمی نوشیدنی فراهم کنند.
م تکان برای جشن و شادی کردن بطری ها را تا جایی که توانستیمی رفت، نوشیدنی ها عالی بودند و ما 

س آب دادیم و مقدار زیادی کف درست کردیم؛ همه شادمان و سرمست از این قهرمانی بودیم؛ لباس هایم خی
 شده بود، برای همین لباس هایم را عوض کرده و دوباره به پایکوبی با بازیکنان پیوستم.

ا را دیده ز آبراموویچ ندیدم و حتی به یاد نمی آورم که هیچ کدام از بازیکنان آنهبعد از بازی من هیچ اثری ا
 باشم.

 
بود با  بارسلونا، وقتی بایرن مونیخ را به آن صورت شکست دادیم، آن پیروزی همزمان شده 2777در قینال 

هوای شما را  بیسالروز تولد مت بازبی، بعضی وقت ها حس می کنید خدا با شماست یا اینکه مت پیر حسا
زی شبیه دارد، من شخصا آدمی خرافاتی نیستم و به اتفاق و تصادف هم اعتقادی ندارم ولی این اتفاق ها چی
.به معجزه بود و عجیب است که حس می کنم مت بازبی در هر دو قهرمانیمان نقش داشته است..  
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 میالد گودرزی مترجم:                       هجدهم                                                              فصل

 روان شناسی

 

را  در اینکه شما به بازیکنی که فرم بازی خود را از دست داده حقیقتقبل از هرچیزی، باید شما حقیقت را به آنان بگوید. 

گویم که ما منچستر یونایتد و هرکسی که نسبت به اعتماد به نفس خود مردد است، می بگویید هیچ مشکلی وجود ندارد

وقتی با بازیکنی که نمایش ضعیف ها را پایین بیاوریم. دهیم که سطح سایر تیمهستیم و به سادگی به خودمان اجازه نمی

اما من با  ”.زیاد چیز با ارزشی نیست” شویم، ممکن است بگوییم:تری نسبت به آن چه که از آن انتظار داریم مواجه می

ما یک بازیکن را با آن توان اولیه و انتظاری که داشته  ”این توانایی تو نیست.” گویم :گذارم و به او می بازیکن در میان می

 ”.گونه هستی؟ تو بهتر از اینی چرا این” ایم به خدمت گرفته ایم و به او باید گفت :

به عنوان یک مربی شما باید این باور را به بازیکن بدهید که نسبت به اعمالـش، اشتباهاتش و سطح عملکرد و باالخره 

، بهتر از یک کژدار و مریضنتیجه بازی مسئول باشد. همه ما در نهایت به دنبال نتیجه هستیم. بعضی مواقع یک پیروزی 

به  ین بود که منچستریونایتد باید پیروز شود. فرهنگ پیروزی تنها زمانیپاس است. همیشه حد پایین ا 52با  0-6پیروزی 

در فضایی صادقانه بگویم که چه انتظاری از عملکرد او دارم. البته بعضی مواقع نیز خیلی  آید که من به بازیکندست می

 خواهد.گویم که باشگاه از او چه میجدی و تند به بازیکن می

بندم خیلی زود از کار خود کنار که هرگز خود را با چنین وضعیتی مواجه نکنید. چراکه شرط میگویم به مربیان جدید می

خورد این را به عنوان یک مزیت باید نگاه کرد. وقتی کاپیتان سابق روید. وقتی تیم شما به خاطر یک ضدحمله، گل میمی

ارنلی شد، در نخستین بازی کاپیتان تیم را تنبیه کرد. به او ن، یونایتد و تیم ملی اسکاتلند، مارتین بوچان سرمربی تیم بیآبرد

 ”.این شروع خوبی بود ، مارتین” گفتم :

هزار پوند به عنوان هزینه آزاد  00لدهام پیوست، ومارتین بوکان خیلی آدم مقرراتی بود. در زمان بازی کردنش، وقتی به ا

گفت هزار پوندی را به باشگاه پس داد، او می 00بعدها این پول سازی او پرداخت شده بود که مبلغ بسیار زیادی بود. او 

 تواند خود را تنها برای پول برای باشگاهی متعهد بداند. تصور کنید چه اتفاقی افتاده است.نمی

وابسته هستم. سعی  اولیانماکی کردند که من به استراتژی و ایدهبه طور کلی، در طول دوران مربیگری من، همه تصور می

کردیم که باید در پایان فصل در  همیشه به خودمان تلقین میکردم همیشه ترفندهای عجیب و غریبی داشته باشم.  می

توانست در ذهن ما مجّسم شود. وقتی کارلو آنچلوتی را به عنوان سرمربی چلسی، در زمستان باالترین سطح باشیم و این می

هر سال  ”یونایتد در نیم فصل دوم قدرتمند تر است، اما ما هم قدرتمندیم.گوید که الکس می” دیدم او به من گفت: 5002

کرد و و این همیشه کارساز بود. این در ذهن بازیکنان نفوذ می گفتم صبر کنید تا نیم فصل دومدادم. میاین کار را انجام می
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شد، به مانند آتش ی به تیم اضافه مینیمه دوم فصل انگار یک نیروی هجومشد. به یک کابوس برای حریفانمان تبدیل می

 شد.بینی مفید تبدیل میدوزخ، این به یک پیش

کردم، هر چه بهره برداری و استفاده از دیدی که داشتم یک شگرد روانی دیگر بود. چشمم را روی این مسئله شل می

: این اثر د برسم. کلید کار اینجا بودشومیدانم این بسیار سخت بود که به حس دقایق آخر یک بازی که چه زمانی تمام می

دانستند یونایتد در شد، همه میدقیقه به زمان بازی اضافه می 00دیگر بود، نه خودمان، این مهم بود. وقتی های روی تیم

ر دانستند دیگکردم، تیم حریف بعد از این میدیدند که به ساعتم اشاره میگل های دیرهنگام تبحر خاصی دارد. من را می

 باید مقابل ما تا پایان دفاع کنند.

سازی دانستند ما در درام ها میشدیم، آندانستند که ما هرگز تسلیم نمیها میکردند، آنمی شدن ها احساس محاصرهآن

های ، در ابتدای وقت0222در فینال لیگ قهرمانان   ITVدیرهنگام خاص هستیم. کالیو تیلدسلی در گزارش تلویزیونی 

یک بازی  هولم قابل مقایسه بود وولستن و کنث 0266این با فینال جام جهانی  ”.دزنیونایتد همیشه گل می” :گفتاضافه 

 ذهنی بود. 

افتاد. ها اتفاق میبا یک لحظه نگاه از طریق چشمان آن گشت.ترل ذهنیت بازیکنان برمیاین یک بعد روانی نیز به کن

 ”خواهد چه بگوید؟او می” :گوییدد که مجازات شوید. میشوید، منتظر هستیخودتان را در نظر بگیرید، اشتباهی مرتکب می

چیزی عمیق هدف وارد کردن بزرگترین تأثیر ممکن است. در آن مرحله از زندگی چه  ”پدرم به من چه خواهد گفت؟” یا

 ترین اثر را در من خواهد داشت؟ 

خواهند از نیمکت نشینی  ها میخواهد بازی کند. البته اساساً همه آنهای مربی این است که بداند بازیکن مییکی از مزیت

درتی است که شود. این اهرم قکنید. این ابزار نهایی میشان سلب میها را از بهترین لذت زندگیرها شوند، بنابراین شما آن

دیگر هیچ وقت بازی ” :اروی در میرن رخ داد، به او گفتمگدر مسئله ای که با فرانک مکگیرد. در اختیار شما قرار می

او این را باور کرد. برای سه هفته این را باور کرد. او بعد از این برای اینکه یک فرصت دیگر به او بدهم من  ”.نخواهی کرد

دانست که قدرت اصلی در دست من است، گزینه نهایی برای او فسخ قرارداد بود و او در ذهن خود میکرد. او را التماس می

 دانست. این را می

هایم را عمومی کردم صحبتزدند. برای همین همیشه سعی میهای من حرف میمردم بدون وقفه در خصوص ذهنیت بازی

درصد مواقع چیز خاصی نیست. اما فشار روانی جایگاه خود  29کردند که کنم، برخی تحلیلگران این نکته مخفی را درک می

 را دارد. حتی مزخرفات، چراکه هر کس، یکی است. 

خندی کنون میابینم، خیلی جدی هستی، اما تو را در تلویزیون وقتی می” :، زنی به من گفت5000وزهای سال یکی از ر در

 ”.بریو از همه چیز لذت می

www.tarafdari.comwww.tarafdari.com



 زندگینامه فرگوسن
 

 
 

 ارم جدی باشم؟ شغل من تمرکز کردن است. هرچیزی که در ذهن من می گذردی که در کهخوااز من نمی” :به او گفتم

کنم، باید کنم، یا روی تصاویر ویدئویی اتکا نمی. نباید اشتباه کنم. یادداشت برداری نمیبازیکن باشداند به منفعت تومی

 "است و نباید اشتباهی مرتکب شوید.جدی باشم. این یک شغل جدی 

م، پتر جا در آن بازی من عینکم را به چشم نزده بودنهایی چمپیونز لیگ، پیتر اشمایکل اشتباهی مرتکب شد، آندر نیمه

 ”.هیچ تغییر موضعی در کار نیست” :داد زدم ”به نظرم تغییر موضع داده است.” گفت:

توانستم چنین نمیبعد دیدم که در بازی توپ به شکل عجیبی تغییر جهت داد، پس عینکم را برای بازی چشمم زدم. 

: ساید بازی کند؟ و جواب او این است کهچرا اجازه دادی بازیکن در آف” :کب شوم. وقتی از یک مدافع بپرسیداشتباهی مرت

 دانستید که اظهار نظرتان صحیح بوده است.باید می ”.سعی کردم به او اجازه ندهم”

ها باورشان را نسبت به اگر آن ”مربی باخته است.” :ن اجازه دهید که به سادگی بگویندنباید احساس کنید که اگر به بازیک

ن را نسبت به آنان از دست خواهید داد. درک از این واقعیت باید همیشه در باالترین سطح شما از دست دهند، شما نیز باورتا

گویید کامالً دقیق باشید. نه بیش از اندازه شوخی باشد. بازی که ما انجام چه که بازیکنان میباشد. باید نسبت به آن

به نفس معمول، اینکه چه بازیکنانی بازی دهیم حدس زدن ترکیب ابتدایی تیم حریف است. یک شب من طبق اعتماد می

 رئیس،” :هرمانان اعالم شد، رنه به من گفتکردم. وقتی ترکیب تیم برای آن مسابقه در لیگ قخواهند کرد را پیش بینی می

 "ها شش تغییر انجام داده اند.آن

ن خندیدم و مخمصه چقدر بود؟ به بازیکنادانید که عصبانیتم در این میابتدا خشکم زد، بعد نگاهی به تیم حریف انداختم. 

 ”شون جلوی ما حاضربشن؟تونن با تیم ذخیره اونا رو نگاه کن، فکر کردند می” :گفتم

لدترافورد بازی وکه منچسترسیتی را در مرحله یک سوم جام اتحادیه حذف کردیم، باید مقابل کاونتری در ابعد از این

دانید که کاونتری چقدر بد ظاهر شده بود. بدون هیچ ا چهارشنبه دیده بودم. نمیکردیم. بازی کاونتری مقابل شفیلد رمی

لدترافورد فوق العاده بود. تیمی که به زمین ما واهمیتی از خانه به سمت استادیوم به راه افتادم. چه اتفاقی افتاد؟ کاونتری در ا

یزه ای متفاوت، همه چیز. در همین ابتدا یاد گرفتم که آمده بود همان تیم بود، اما واقعاً متفاوت. تاکتیکی متفاوت، انگ

 های خانگی تیم مقابل را در بهترین حالت تاکتیکی و عملکرد فوق العادشان در نظر بگیریم. همیشه برای بازی

آمدند، به خصوص آرسنال، چلسی هم همینطور و اغلب هم لدترافورد میوها برای مقابله با ما به اهمیشه بهترین تیم

حضور یک یونایتدی سابق به آمد. لدترافورد میولیورپول. منچسترسیتی دوران شیخ مصنور نیز با جاه طلبی خاص خود به ا

 داد. ساندرلند استیو بروک هم اصالً برخالف خودش در زمین خجالتی نبود. عنوان سرمربی، این قضیه را پررنگ تر جلوه می

تو هیچ وقت ” او به من گفت: 0220رویی با یوهان کرایف، در شبی از سال فکر کردن را دوست دارم، همچنین در رویا

 ".مسابقات اروپایی را فتح نخواهی کرد
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 ”چون تو تقلب کردن و خریدن داور را بلد نیستی.” چرا؟"-

 "کنم.شه، این رو قبول میوشته میخوب، اگر این روی سنگ قبرم ن” به او گفتم:

 06مورد نیاز است و من خیلی زود آن را به دست آوردم. آن را از دیو ماکای زمانی که در سختی خاصی در فوتبال حرفه ای 

کردم به دست آوردم. وقتی که در کوئین پارک رنجرز در تیم ذخیره بودم. دیو با یک پای  ها بازی میسالگی مقابل آن

یم قدرتمندی در اختیار داشت. من ها تشکسته برگشت و او همیشه در قلب ما جای گرفت، کسی که آن زمان و سال

کردم، او با قفسه سینه بزرگـش، مانند یک گاو نر فوروارد داخلی بودم و او در میانه سمت راست بازی میکرد. به او نگاه می

او اما بار بعد با لگد توپ را از بار توپ را از دست دادم،  قدرت داشت. اولین توپ به من رسید و او در مقابل من بود. این

 گرفتم. 

 گیر کرده بودم. ”!ه پایان برسانی؟ تو به من لگد زدیخواهی این بازی را ب می” بعداً دیو نگاهی سرد به من انداخت و گفت:

  ”.شی یه بار دیگر لگد بزنی، خودت بعدش رو متوجه می”

ل باور بود که او از کسی واهمه ترسیدم. اما این برایم غیرقاببعد از آن بهت زده و وحشت زده شده بودم. من از کسی نمی

باالخره ” ندارد. او افسانه معروف خیلی ها بود. من تصاویرش را در اتاقم داشتم. روزی ریسک کردم و با گستاخی به او گفتم:

من در همپدن پارک بودم که بهترین تیم اسکاتلند تمام ادوار را انتخاب کردند و نام دیو در آن نبود،  "جنگ رو تو بردی؟

 همه متعجب شده بودند. 

تخریب و تنبیه کنم. هواداران از  هاتوانم یک بازیکن را در رسانهتوانم به صورت عمومی از کل تیم انتقاد کنم، اما نمیمی

گشت. همیشه در خصوص همه چیز عملکرد تیم. نه یک بازیکن. همه چیز به جاک استین برمی این ناراضی بودند و من از

پرسیدم. در سلتیک او همیشه فروتن بود. این تقریباً آزار دهنده بود. وقتی که از او در خصوص جیمی از او سوال می

انتخابی و یا تاکتیک خود داشته باشد. ولی او  استون و یا بابی موردوک پرسیدم، انتظار داشتم که او اعتباری برای تیمجان

 کرد و این برای من درس خوبی بود.او هرگز او را ستایش نمی ”اه، جیمی در فرم خوبی امروز قرار داشت.”گفت:

جاک یک سفر سلتیک برای آمریکا را به دلیل تصادف رانندگی از دست داد و فالون به دلیل بدرفتاری سه بازیکن را به خانه 

دادم و به فالون نیز مینه، من بودم اینکار را انجام ن” ها در این خصوص پرسیدم. جاک به من گفت:فرستاد. وقتی از آن

 "هی، دشمنان زیاد پیدا خواهی کرد.گفتم.  اگر این کار را انجام بد

کن. این بازیکنان مادر دارند،  هواداران را فراموش” کنند.؟ جاک گفت:اما هواداران در این مورد چه فکر می” به او گفتم:

کنند. این ادرانشان و بقیه چه فکر میکند که پسرش فرزند بدی است؟ همسرانشان، پدرانشان، برهیچ مادری فکر می

 "مناقشه را باید در دفتر کار حل کنیم.
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از زمین بازی اخراج شد، حتی یک  5000کند. وقتی نانی در ویالپارک، در سال بعضی اوقات، یخ هم به مانند آتش عمل می

دانستم او سعی نخواهد کرد که کاری را که انجام داده تکرار کند. کلمه هم با او حرف نزدم. به او اجازه دادم رنج بکشد. می

گفتم، او بازیکن تخریب کننده ای نیست، اما  ”ساده و بی تکلف” :یده شد و من گفتمدر این باره پرسدر تلویزیون از من 

شد. گفتم که این آسیبی جدی به ما نزده است و این تنها یک اشتباه بدموقع بوده است و یک تکل دوپا زد و باید اخراج می

 زیاد مهم نبوده چرا که این یک بازی احساسی و عاطفی بوده است.

کردند که من همیشه علیه آرسن ونگر جنگ روانی راه انداخته و یا سعی در ایجاد انفجاراتی در ذهن او دارم. یمردم فرض م

کردم جنگ روانی کردم، احساس میکنم قصد تحریک او را داشته باشم. اما بعضی مواقع از بازی ذهنی استفاده میفکر نمی

 ه باشد. ها داشتتواند فشار زیادی برای آندر مطبوعات می
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 مترجم: محمد داما                           نوزدهم                                                                               فصل 

 

 بارسلونا

 

ت خود را در ین بودند. آن ها ذهنی، بهتریتد من مقابلش قرار گرفت. به سادگیونایبود که منچستر  یمین تیبارسلونا بهتر

 یم که مردانیان رابسون داشتین و بریک یرا، رویوک یمانند پاتر ییم خود هافبک هاین به اجرا در آوردند. ما در تیزم

رها وجود داشت که ینچ اما با شجاعت شیا 6پا و  5سمج با قامت  یکنانیم بارسلونا بازیروز بودند. در تیقدرتمند، جنگنده و پ

و آندرس  یژاو، یونل مسیل یرد. همکاریمشان تحت فشار قرار بگیدادند ت یار داشتند و اجازه نمیهمواره توپ را در اخت

 ز بود.یمن شگفت انگ یستا براینیا

نال رم یا را در فش از آن میسال پ 1بود که  ییما را شکست داد برتر از بارسلونا 1122 ینال ومبلیکه در ف ییبارسلونا

د با یمن بانال یدر هر دو فده بود. یک بلوغ فوق العاده رسیه بارسا در اوج قدرت قرار داشت و ب 1122م یتشکست داده بود. 

نال را بهتر یم که هر دو فیقرار گرفته ا یمیم اما مقابل تیدار یار خوبیم بسیکردم که ما ت ین موضوع دست و پنجه نرم میا

 از ما کار کرد.

ک یکو شهر رم در یوم المپیگر! استادید ین روز هایم! همچنیکن ینال باز هم در رم بازیم روز پس از فیتوانست یکاش م یا

نال یف 5ن شکست من در یبا اولیتد از بارسلونا در آن شب زیونایداشت که شکست منچستر  یجو فوق العاده ا بایشب ز

 بود. ییاروپا

شجاعت شرط اول قرار . یداشته باش یبهتر یلیعملکرد خ یتوانست یم یدان یکه م یدردناک است هنگام یب قهرمانینا

الن دهه یو م 01و  61 ید در دهه یم نسل خود بودند، همانند رئال مادریت نیآن ها بهترگرفتن در مقابل آن بارسلونا بود. 

 .01 ی

ن گروه احساس حسادت یرومند بود. هرگز در قلبم نسبت به ایار نیشکل گرفته بود بس یکه در کنار مس یروه فوق العاده اگ

 یگ قهرمانان اروپا مینال لیهر دو فدر حسادت هرگز.  یرده باشم اما از رود پس از باخت به آن ها رشک بیکنم، شاینم

 یتد به مرحله ایونایم اما در آن زمان من به همراه منچستر یک شوینزد ییایم اسپانیبه سطح ت یدفاع یک بازیم با یتوانست

 نبود. یده ایکارپسند یدفاع یوه یبرد با ش یم که تالش برایده بودیرس
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م یشکست دادن بارسلونا استفاده کرده و خودم و هواداران ت یوه برایشاز آن  1112گ قهرمانان سال یل ییمه نهایمن در ن

 ل شکست ما بود.یاز دال یکیر ییتغن یم که ایاز خود نشان ده یمثبت تر یخواستم وجهه  یمدادم!  را شکنجه

مان یمن پشم. یگرفت یجه مورد نظر خود را مید نتیم شایکرد یمه خود جمع شده و دفاع را تنگ تر میاگه در محوطه جر

 م.یگرفت یم یجه بهتریخود نت یهجوم یکاش از باز یکنم که ا یستم تنها آرزو مین

ل شوند. یم عصر خود تبدین تید و باعث شد به بهتریشرفت آن ها را سرعت بخشینال رم روند پیبارسلونا در ف یروزیپ

 ر شگرف را داشته باشد.ین تاثیتواند ا یم داریک دیدر  یروزیپ ر مناسب قرار داد.یآن ها را در مس 1110سال  یقهرمان

 

گ، کاپ و یلک فصل قهرمان یا بود که در یم اشپانین تیوال اولیم پپ گواردیتسال بود.  4آن ها در  ین قهرمانین دومیا

 شود. یگ قهرمانان میل

خود  یل مدرن از عنوان قهرمانم که در فوتبایباش یمین تیم اولیم اما نتوانستیبود یما قهرمان اروپا و مدافع عنوان قهرمان

 م.یکرد یرم واگذار م ییایر رورا در شه ید آن بازیکند. ما نبا یدفاع م

وجود دارد که آن ها را  یم. راهیکه ما سال قبل آن را ثابت کرد یدر مقابل بارسلونا وجود دارد، راه یباز یک راه برای

 را. یمس یکند حت یمتوقف م

را  یانیکارلوس توز را در جناح قرار داده و پست مهاجم م یعنیم یخارج از خانه انجام داد یازماه قبل در ب 21که ما  یکار

دان را یمکرد توپ و  یرونآدو و توز به ما کمک م یم. نفوذهایحمله داشت ین روش دو منطقه برایم ک با ایبه رونالدو داد

 م.یار داشته باشیدر اخت

کنان ما یباز یزه یو انگه یل رفتن روحین باعث تحلیار داشت و ایدر اخت یادیمدت ز یار دشوار بود، بارسلونا توپ را برایبس

 کردند! یر توپ را دنبال میکردند و مس یرا تماشا م یآن ها فقط بازشده بود. 

اما آن ند برسا یباشد و توز توپ را به و یخال یم رونالدو به دنبال فضایار گرفتیکه توپ را در اخت یم هنگامیخواست یما م

از ضد حمله  ید و خبریکن یرا نگاه م ید بزیشما تنها دار"مه به آن ها گفتم: ین دو نیمن در بها مشغول تماشا بودند! 

 "ست!یکردن ن

مه دوم ین در مادستور کار خود قرار داده بودند.  و ضد حمله را در یالن نبود، آن ها دفاع عمقینتر میما مانند ا یباز یوه یش

ه آن صحبت نکرده بودم انتخاب هتل بود ک ین فاکتور رم که تا کنون درباره یند تریناخوش آم. یکرد یکار م یهجوم
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ک آشپز به یمن شد.  یر و سرد سرو میز دیغذا ها نم، یخورد یبدون نور غذا م یدر اتاقه قتلگاه بود تا هتل. یشتر شبیب

نداشتند از جمله  یاس خوبم ما احسیکن تیباز 3-1 یدر روز باز  گرفتند. یده میا آن ها او را نادهمراه خودن آورده بودم ام

 کردند. یط بازیآن ها با همان شراا دو نفر یک یکردند که  یز احساس کسالت میگر نیکن دیچند بازگز ،یگ

بود  یبزرگکار انجام آن ها نامساعد بود. یبرا یم که حال ویگز در نظر گرفته بودیگ یبرا یادیز یت هایدار مسئولیدر آن د

بارسلونا عبور کرده و به عنوان مهاجم به خط حمله اضافه شود و دوباره به عقب  یگز که از بوسکتس، هافبک دفاعیگ یبرا

 ازگردد.

 

چ فرم و ید! در هیتقاد کند از او انیتد به دست آورده است هرگز نبایونایگز در باشگاه منچستر یان گیکه را ییزهایپس از چ

 خود نبود. یشگیه او در آن شب در رم در فرم هممتاسفان. یطیشرا

ک ضربه آزاد و سپس با دو ید کرد، ابتدا با یبارسلونا را تهد یم، رونالدو سه بار دروازه یخوب شروع کرد یلیرا خ یباز ما

 شوت از راه دور.

ستا به اتوو شود، ینیاس دادن ام که نتوانست مانع پیاشتباه هافبکمان خورد یک گل واقعا بد رویما  یباز 21قه یاما در دق

 موافق وارد دروازه شد. یه ین فندرسار نتوانست توپ را دفع کند و توپ از زاویساموئل اتوو توپ را شوت کرد و ادو

قا قبل یدق کرد. یدر سمت چپ باز م یدر سمت راست، اتوو در وسط و هانر یرا در حالش شروع کرد که مس یبارسلونا باز

 کرد. یم یباز یانیعقب تر، در خط م یگل آن ها اتوو را به سمت راست بردند و مسدن یاز به ثمر رس

در سمت راست در مقابله با اورا به مشکل برخورده بود، اورا بطور مداوم به خط  یرا مسیآن ها اتوو را سمت راست بردند ز

 ر داد.ییبارسا را تغ یمتوقف ساختن او شکل باز یوال برایشد و گوارد یحمله اضافه م

 یرا در مکان یر، بارسلونا مسییتغ آن با را عوض کرد تا با اورا روبرو نشود. یمس ین امر شده بود و جایوال متوجه ایواردگ

 داد. یح میز آن را ترجیکن نیقرار داد که خود باز

کند  یبل خود سخت مچهار مدافع مقا یرا برا یکند، در آن نقطه که زندگ یم یتا کنون در آن باز یاست که مس ین جایا

 کنند. یاط بازیخود با احت یا در جایرا عقب براند  یرا آن ها مطمئن نبودند که مسیز

، بوم، بوم، یستا و ژاوینیگر اید یاز سو داشت! یانیک هافبک اضافه در خط میبارسلونا  یر مکان مسییس از گل اتوو و تغپ

 بارسا در به گردش در آوردن توپ از ما برتر بود. اشتند!ار دیدان را در اختیت توپ و میبوم، تا آخر شب مالک
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د نظاره یم ما تنها باین، تیانه زمیقابل توجه آن ها در م یرا با برتریشد ز یوال گران تمام میبه شاگردان گواردپ تو دادن لو

 شد. یگر گردش توپ آن ها م

ن فرستادم. توز پس از رد شدن از یاندرسون به زم یمه توز را به حاین دو نیآن ها در ب یها یکردن پاسکار یخنث یبرا

رد یقرار گ یت بهتریگر از همان مدافع عبور کرده و در موقعیم گرفت بار دیشد اما تصم یت خوبیک مدافع صاحب موقعی

 د.یاو دشوار شده و توپ را به کنار دروازه کوب یاما کار برا

 !یر منتظره از مسیک ضربه سر غیو  ید؛ سانتر ژاویها به ثمر رسساعت پس از گل اول آن  2بارسلونا  یل تمام کننده گ

 

آن ها توسط  یباز یفه یسابق آن ها صحبت کردم. فل یهلند یس فن خال، مربییبارسلونا با لو یر تکاملیبعدها درباره س

ط یک محیندن توپ در آن ها را با گردا یده یفوق العاده بود که ا یک مربیوف یشده بود. کرا یه گذاریوف پایوهان کرای

 را تصور کرده بود. یانیک هافبک اضافه در خط میبزرگ با 

وال اضافه کرده یکه گوارد یزیبازگشتند. چ یهلند یوه یکارد به شیس فن خال و راییرابسون آن ها توسط لو یس از بابپ

م یاز ت یکنیچ بازیکردند و به ه یمرا دنبال  یه ایثان 3 یوه یوال آن ها شیتحت نظر گوارد نگ بود.یپرس یوه یک شیبود 

 ار داشته باشد.یه توپ را در اختیثان 3شتر از یدادند ب یمقابل اجازه نم

م. آن ها پدران یرکساچ را دار یف و چارلیوهان کرایم که یما خوش شانس بود"وال گفت: یس از برد بارسلونا در رم گواردپ

کنان آن ها چگونه قادر بودند آن ین بود که بازیمن قابل درک نبود ا یاکه بر یزیچ "م.یبودند و ما دنباله رو آن ها هست

 را انجام دهند. یتعداد باز

کرد. یط فرق میبارسا شرا یبا رکورد بود، اما برا یت اغلب دوره ایموفق  کردند. یم ین گونه بازیشه ایبا همیآن ها تقر

 اخت.د پردیب رئال مادریها ظهور کرد و به تعقبارسلونا از آن

م آن کلمه ها را به زبان یخواست ینکه ما هرگز نمیا یم، برایشکست خورد یم بزرگیدوست ندارم اعتراف کنم اما توسط ت

نال بزرگ را از دست ین فیدند که ما اینال رسیم بزرگ به فین بود که دو تیم این بود که نشان دهیا هدف ما م.یاوریب

 م.یک سطح قرار داریاروپا در  ین هایگفتند ما با بهتر یم که همواره مردم مین بود که به آن سطح برسیم.هدف ما ایداد

دادند از  یح میقرار داشتند که ترج یچ در سنیدیو و ویم. ریاز داشتین یشکست دادن آن بارسلونا ما به مدافعان خوب یبرا

 فضا دفاع کنند.
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 یوجود داشت. شما مدافعان ییت هایقابل بارسلونا محدودح بود. اما در میدرباره آن وجود نداشت. کامال صح یز اشتباهیچ

 افتد. یم ین نباشند که پشت سر آن ها چه اتفاقیرا مهار کنند و نگران ا ید که مسیاز داشتین

 کند. یم یاست که در وسط باز ین خوب است! خطر او در گوشه ها کمتر از زمانیرود؟ ا یخب، او به سمت گوشه ها م

 افتد. یجهت آن اتفاق نم وقت ها به هر یبعض

 ید. اما شما به آن توپ نمید به آن برسیتوان ید میکن یدهد که شما فکر م یستا پاس مینیتوپ را به ا یبا سرعت یاوژ

 دارند. یادیرا آن ها از شما فاصله زید زیرس

آن ها در  د.یضور داشته باشد در آن جا حیبرد که نبا یم یه پاس ها شما را به منطقه ایسرعت پاس ها، وزن پاس ها، زاو

ن گونه عملکرد ها در یا خواهد. یکار کردن م یبه شدت نرم تر برا یاستیسگ برتر یل ب دادن فوق العاده بودند.یآن فرم فر

د آن یبزرگ با یاما باشگاه ها  د. یان گر باشیطغ یکنان بد در بازیبا بازد یتوان یشما م گ برتر خطرناک خواهد بود؟یل

 کنان را دارند.ین بازیت بهتریت هدایرا آن ها قابلین کنند زیتضم را یآزاد

 یشتر به سوین بود که بیوه کار ایشد، یکه شما قهرمان اروپا شو یدانم. اما هنکام یانه است، میده آل گرایک مقدار این یا

 د.یریبه خدمت بگ یسالگ 26ان را در کنید بازیتوانستیه اروپا شما مید. در اتحادیابیکه باشگاه از شما دارد سوق  یدرخواست

را خوب  یم و بازیه و عزم رم را داشتیما همان روح .ین بار در ومبلیافت، اینال راه یگر به فیدو سال بعد باشگاه ما بار د

 م.ین را ترک کردیزم 2-3ان با شکست یم اما در پایشروع کرد

ن یزم یانه یا در میک و والنسیگز، پارک، کریچ و اورا در خط دفاع، گیدیناند، ویو، فردیرا با فندرسار درون دروازه، فاب یما باز

 م.یو هرناندز در خط حمله شروع کرد یو رون

خواستند در پست خود  یرفتند، آن ها م یما رو به جلو به سمت توپ نم یانیم، مدافعان میرا کنترل کن یم مسینتوانست ما

 م.ین کرده بودیآن تمر یروز برا 21حو صورت گرفته بود، ن نیبه بهتر ین بازیا یبرا یآمادگ بمانند.

 تواند باشد.یم مثمر ثمر نمیت یآن ها برا یکنند اما بازیم یکنان خوب بازیوقت ها باز یبعض د مشکل کجا بود؟ یدان یم 

افعان بارسلونا نفوذ در عمق و پشت مد ین رونین بود که ویک ما ایتاکت د کننده بود. ی، او واقعا نا امین رونیمثال و یبرا

 قادر به نفوذ کردن نبود. ید. هرناندز کار خود را انجام داد اما رونینکه هرناندز مدافعان را جلو کشیکند پس از ا

ش از اندازه از او انتقاد یخواهم ب ینم ن خشکش زده بود! او به شدت استرس داشت.یا آن شب در زمیو والنسیآنتون یلیبه دال

دا کرده یبهبود پ یماریاز ب یم. مدافع آن سمت به تازگیب بدهیرا از سمت چپ آن ها ترت یچ حمله ایم هینتوانست ما کنم.
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ما خواهد  یبرا یاز بزرگیول در سمت راست امتیا پویاو  یم بازیکرد یما فکر م انجام نداده بود. یباز یادیبود و تعداد ز

 بود.

ش از آن خون یکول را عذاب داده و پ ینال اشلیهفته قبل ف 3ا ی 1رده بود. کار ک یار عالیا از زمان صعود از گروه بسیوالنس

 ینیمه خود عقب نشید بهتر باشد هنگام مواجهه با بارسلونا به درون محوطه جریشا  مدافعان شالکه را به جوش آورده بود!

 م.یاو را عقب بران یمس یم با فشار آوردن رویح دادیما ترج ید ولیکن

 یباز یست من برایتار برباتوف در لیمین بود که دین نکته آن شب ایاوب ن تر از سطح خود بود. ییز پایک نیکل کریما

 ره ها به عنوان مهاجم قرار گرفت. یمکت ذخین یکل اوون رویاو ما یحضور نداشت و به جا

ک یشه یجان زده بود و همیتار هیمید ماتم را شرح دادم.یل تصمیکه آنجا دل یبا و خصوصیدارد، ز یاتاق مربک ی یومبل

 "تواند بهتر عمل کند. یکل اوون میم، مایگل الزم داشته باش یانیق پایاگر ما در دقا"ده آل نبود. من به او گفتم: یض ایتعو

 

 1112من تابستان  بود. ید درست مینان داشتم که بایگرفتم و اطمیمات را مید آن تصمین احتماال عادالنه نبود اما من بایا

 ف داشت.یمه حریجر یدرون محوطه  یک باالنس و آرامش خوبیباتوف قرارداد امضا کردم چون او با بر

 حیترج خوردم، بست بن به او با توز مسئله در امّا. نباشد دارم میت در من که یکنانیباز یبرا یمتعادل کار نیا که بود ممکن

ر خود را یم، او همواره تاثیم درباره توز منصفانه صحبت کنیاهاگر بخو.  کنم استفاده یضیتعو عنوان به شهیهم را او دادمیم

آورد و دائما با یبه وجود م یم مشکالتیت یه در اردوهاین وجود همشیکرد، اما با ایخود فکر م یشه به بازیاو همگذارد.  یم

 بود.  یگر در حال چانه زنید یباشگاه ها

 نگهام رایشار یا اعتماد به نفس تدیکول را نداشت  یت کانتونا و اندیفیکز گهر او. نبود خوب اصال برباتوف نفس به اعتماد

وه یامّا باز هم شخود اعتماد نداشت.  یبرباتوف به باز او درخشان و لذت بخش بود.  یداشت: باز ییباال یه یهرناندز روح

 د.یایوانست با آن کنار بت یم و او واقعا نمیک سرعت مشخص عمل کنیم در یخواست یون ما مچم. یداشت یخوب یباز

ف به یحر یمه یآران دنبال شود و او در محوطه جر یخواست بازیدهند نبود، او م یعا واکنش میکه سر یکنانیاو از آن باز

 دن بود.یاو قابل فهم یخواسته  ،را در خارج از محوطه انجام دهد ینکه کاریا ایخود عمل کند.  یوه یش

 یما برا دان بفرستم. ین مرحله به میرا در ا یشد من آماده نبودم که و ییت هایر مصدومدچا 1122در تابستان  یند وچ هر

ن یب بود فقط به خاطر ایسم او را خارج از ترکیخواهم بنویم و من نمینه کرده بودیون پوند هزیلیم 31به خدمت گرفتن او 
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 بزرگ را در فصل گذشته از دست داده بود. یکه چند باز

 یکرد.اما هنکام ین میعتر به توپ را تمریدن سریم رسینات تیم.او در تمریاستفاده کن یگه داشته و از او به خوبد او را نیما با

 ن کار ها نبود. یا یبرا ییم جایشد.آن جا که ما قرار داشت یل به راه رفتن میزدند او متما یکه توپ او را م

ما  ین صورت بازیر ایم که در غیآورد یا در دفاع به دست مخود ر یمید هنگام از دست دادن توپ به سرعت نظم تیما با

 ما حضور داشتند.  یمه یکنان پشت محوطه جریاز باز یادیکه با تعداد ز یبود در حال یف باز میحر یبرا

 ف را تحت فشار قراریم حریم که پس از از دست دادن توپ به سرعت عکس العمل نشان داده و تیاز داشتین یکنانیما به باز

بات.  یکیداشت نسبت به ن یادیز یلیخ ین اشتهایاو همچن اد بود.یز یها ییبا توانا یکنیاما او در لحظات حساس باز دهد.

 برد! یوقت ها هم با خود غذا به خانه م ین بود و بعضییهنگام غذا خوردن همواره سرش پا

 یرا به جا یض کنم و نانیو را تعویجبور شدم فابمن م مکت بود.ین یاگر رو ین برود حتیتوانست به درون زم ینم برباتوف

را به ین بفرستم زیخواستم اسکولز را به درون زمیمن م من به جا گذاشت. یگر را براینه دین بفرستم که تنها دو گزیاو به زم

 م.ین فرستادیک به زمیکر یل اسکولز را به  جاین دلیمان و به همیها یسامان دادن به پاسکار یکن با تجربه برایک بازی

 یگر بازیک فصل دیم خود بازگردد و یاز تصم یم ویخواست یم و میماه ها صحبت کرد یبازنشسته شدن اسکولز یدرباره 

 نبود. یک فصل کافیدر  یباز 15د او یکند.  اما از د

و را پشت سر گذاشته او دو عمل زان دن نداشته است.یتوان دو یانیقه پایدق 31-11او در  ین اعتراف کرد که پاهایاو همچن

ز یک سطح باال و شگفت انگیهنوز در  ین باشد ولیادیک مشکل در چشم خود داشت که باعث شد چند ناه دور از میبود و 

 با بود.یار زیخود به ثمر رساند بس یخداحافظ یکه آن تابستان در باز یلگ کرد. یم یفوتبال باز

آن کانتونتا کیار او مانند موشک وارد دروازه شد. یدل نداد، ضربه یفربه برد  یچ شانسیدن گل هیرس ثمر به صحنه در او

گفت پاول  یبرنامه م یدم که مجریاسپورت من شن در برنامه تاک.  کرد قیتشو را او و ستادیا گلآن یبرا و بود حاضر جا

 ییبودند. حرفها یکنان بهتریرارد بازن، لمپارد و جییکرد گاسکو یکن برتر فوتبال مدرن قرار ندارد و ادعا مین چهار بازیدر ب

 م؟ یدار یدم ما چه مشکلینال مقابل بارسلونا من از خودم پرسین شکست ما در فیس از دومپ سر و ته! یکامال ب

ها به ما کمک  یکه همواره در باز یخود ظاهر شدند. عامل یشگین تر از سطح همییکنان ما پایاز باز یدر وهله اول تعداد

م یار تیدر اخت ین برتریکه ا یم اما هنگامیار داشتیت توپ را در اختیم مقابل مالکیشتر از تیود که ما معموال بن بیکرد ا یم

کنان ما نا یثابت وجود داشت که باز یتئورک ی م.یه خود را از دست بدهید باعث شد تمرکز و روحیمقابل قرار گرفت شا

 ن!یزمک نقش اضافه در یکردن  یباز یند هستند برایخوش آ
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 یآمد و در همه جا از پس همه بر یمقابل چلس ییک چهارم نهایدار یسونگ پارک که در د یا جیگز یمانند گ یکنیباز یحت

دال، ماسچرانو، یکه، آبیرا با والدز؛ آلوز، پ یارسلونا که بازیم، مقابل یده بودیط ندیما هرگز او را در آن شرا ،ن حاضر بودیزم

 و پدرو شروع کرد. یا، مسیوستا؛ ینی، ایبوسکتس، ژاو

زود کار را  یلیگز خیو گ یرون یپدرو جلو افتادند اما با همکار یتمام کننده  یو ضربه  یپاس فوق العاده ژاو یآن ها رو

 به چرخش در آمد. یبارسلونا با مس یاما پس از آن چرخ باز م.یکشاند یبه تساو

 د.یان رسیتد با شکست به پایونایمنچستر  یفندرسار برا ین بازیو آخر بارسلونا را به ثمر رساندند یبعد یا گل هایاو و و

د به نفوذش پشت یگفتم که او با ین رونیکردم و به و یک اشتباه انجام دادم. من هنوز به برد فکر میمه ین دو نیمن ب

ن مسئله در روبرو یما من مهمترا ".ین کارت ادامه دهیم اگر تو به ایشو یروز میما پ"بارسلونا ادامه دهد:  ین کناریمدافع

 شدن با بارسلونا را فراموش کرده بودم.

کنانم گوشزد ید آن را به بازیه اول برده بودند که من باینم ییابتدا یقه یدق 25خود را در  یها یاز باز یادیز تعداد ها آن

ن یاگر ا بردم. یرا به سمت چپ م یرون کردم و یمه دوم مین ییقه ابتدایدق 25در  ید پارک را مامور مهار مسیکردم. با یم

ک ها بوسکتس را آزاد یآن تاکت م.یکرد یدا میمحتاطانه شانس ضد حمله پ یک بازید با یم شایگرفت یک را به کار میتاکت

دروازه آن ها  یاز شمت چپ رو یرون یم و با نفوذ هایرفت یخود عقب م یمه ید ما تا پشت محوطه جریگذاشت و شا یم

 م.یکرد یجاد میرا ا یشتریخطر ب

و دوباره مصدوم شد و من مجبور به یض کنم اما همان موقع فابیا را تعویمه دوم والنسیقه از نیدق 21خواستم پس از  یم من

ن که در یخوب بوده است. اما مثل ا ینال ها به طور کلیشانس من در ف او شدم. یپر کردن جا یبرا یض اجباریک تعوی

 یبه سخت ینال ومبلیف یت ها، درباره یبزرگ و موفق یها یس از آن بازپ رو برگردانده بود. نال شانس از منین فیا

د یم شایکرد یما فکر م 2062کا در سال یتد مقابل بنفیونای یروزیپ یهمانند صحنه  د.یآ یاحساس تاسف در من بوجود م

 ش نرفت.یما پ یم اما امور طبق خواسته یدا کنیپ یضربات کرنر شانس گلزن یاز رو

چ یشد! آن ها ه یکنان بارشلونا دسده نمیباز یاز غرور در چهره  یچ نشانه اینکه شکست ما مسجل شده بود هیس از اپ

اسکولز بود تا  یانجام داد رفتن به شو یان بازیپس از سوت پا یکه ژاو ین کاریاول دند.یخود را به رخ ما نکش یگاه برتر

 یقرار دارد که من م ییاو در جا"ند: ید به خود بگویبا ها آن  ک الگو داشته باشند.ید یبا ست هایرد. فوتبالیراهن او را بگیپ

 "خواهم در آن جا باشم.

 یکه به او نگاه م یم از من بزرگتر بود و من هنگامیک سال و نیس یس الو داشتم. دنین احساس را نسبت به دنیمن ا

  "واهم به آن برسم.خ یاست که من م یزین چیا"گفتم:  یکردم به خود م
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ل و ینو یه داشته باشم و با گریپا یم هایت یگریبه مرب یتر یم گرفتم نگاه جدیس از شکست مقابل بارسلونا من تصمپ

 ه استخدام کنم.یپا یم هایت یگر براید یک مربیمن قصد داشتم  م.یاسکولز تبادل نظر کرد

باشگاه بارسلونا بهتر از ما نخواهد  ینده یکند و نسل آ یرا معرف یزرگکنان بین را داشته که بازیا ییباشگاه ما همواره توانا

ک امر ینده داشتن ینگاه به آ ز وجود نخواهد داشت.ین نیریدرباره سا یچ نگرانیو ولبک بود و ه یاگو در سطح کلورلیبود. ت

به  1121داشتم او را در سال  یمن سع م. یر نظر داشتیگ قهرمانان زینال لیش از آن فیل جونز را پیما ف است. یاتیح

 به فروش او نشد. یاورم اما بلکبرن راضیالدترافورد ب

د دخه آ شروع یدر ماه دسامبر حل و فصل شده بود. داو یمسئله دروازه بان ده شد.یگز خریگ ینیجانش یانگ برای یاشل

 شرفت خواهد کرد. یتد نداشت اما او پیونایبه همراه منچستر  یچندان خوب

 سال سن داشت. 15 یسال و رون 14تنها  یم. نانیرا داشت یو، رافائل و کلورلیداشتند. ما فاب ینده ممتازینگ و اوانس آیاسمال

و وست  یوستن جونس حضور جان اوشیرا با پیم زین را در تابستان آزاد کردکیباز 5 ما  م.یداشت یما جوانان فوق العاده ا

 د.گر آسان نبویم دیت یب اصلیبراون در ترک

 

که همه تالش  ین است که به کسانیا یگرین قسمت کار مربیدشوارتر من بودند. یبرا یخوب یشه کمک هایآن ها هم

 شما ندارند. یدر برنامه ها ییگر جایآن ها د ییتو به کار گرفته اند بگو یخود را برا

رون امن با د م.ید را شروع کرده بودشرفت خویم که پیباز گشت یگ ما به مدرسه ایر لیپرم یان مراسم قهرمانیس از پاپ

مان نبود یشروع صحبت ها ین جا براین بهترید ایشا ندیب ینده اش را چگونه میدم که آیبسون صحبت کردم و از او پرسیگ

 برد.  یکردم پ یکه داشتم به آن فکر م یزیاما او به اصل چ

وس براون، تالش کردم توسط  م.یکرد یرا شروع مد گفتگو یل ما باین دلیبرد به هم یالت به سر میاو آن شب در تعط

م را ترک یتا ت یبه باشگاه اجازه بده یبا آن تجربه و وفادار یکنانیار دشوار بود که به بازیدا کنم. بسیتلفن به او دست پ

 کنند.

ترک کند. ما ولبک، مامه م را یز اجازه داده بودم تیوز نیشتر را از دست داده بودم و به اوون هارگریسال و ب 31ن کیباز 5 من

م یز به تید را نیگر جدیکن دیباز 3م یخواست یم و میم بر گرداندیاز تسم جدا شده بودند به ت یرا که قرض یوف و کلورلید

 م.یاضافه کن
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در  ن بود که در به آن ها اجازه بدهمیل برنامه من ایده بود. با اسکولز و نویسال رس 14 یکنان ما به حوالین سن بازیانگیم

 کنند و یره ها را بررسیو ذخ یم جوانان، آکادمیم بگردند و تیت

دوش  یت بزرگ رویک مسئولیخواستم  یم من م.یم چه اندازه قدرتمند هستیکرد یم و حساب مینشست یسپس هر سه م

م ین تیکن ایازب یدانند که برا یم یگریل که آن ها بهتر از هر کس دین دلینده را شک بدهند به ایآن ها قرار بدم که آ

 از دارد.ین ییز هایکن به چه چیک بازیبودن 

که  یم در کادر فنیکنان برجسته تیاستفاده کردن از باز یعنیخواستم انجام دهم  یاست که من سال هاست م یزین چیا

 فوق العاده بود. یت هایبا قابل یکنیاسکولز باز

به  یکه با ون نستلرو یهنگام د هرگز وجود نداشت.یه اسم شاب یزیک خط. چیاو فوق العاده بود. همواره در  یل هایتحل

 م شود.یدر ت ییم، پاول کامال شفاف اعالم کرد که رود اجازه نخواهد داشت که باعث جدایمشکل خورد

 م.یفقط اخراج او از ت "؟یاسکولز یتو مطمئن"د: یاز او پرس یار رک بود. گریاو بس

م. آن ها یوالن را داشت یان و تونیم، راینس، جیک فالن، پاول مک گیر، میکلان مک یما بر یدر آن زمان در کادر فن

 آن ها را یخواستم کادر فن یافته اند. من میباشگاه پرورش  یا در آکادمیتد بوده و یونایکن سابق منچستر یا بازی یهمگ

 اشتند.شرفت دیبه سمت پ یر اندکینتون تاثیتون، بلک مور و کویخوشبختانه کال تر کنم. یقو

م جوناس و یکن یگ قهرمانان اروپا با بارسلونا بازیگر در لیکه ما بار د یهنگام"س از مصاحبه من به خودم گفتم: پ

 یگر به او اجازه ندهم برایخواستم د یمن م  "ار خواهم داشت.یدر اخت یمهار مس ینگ و اوانس را برایا اسمالینگ یاسمال

 جاد کند.یما دردسر ا
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                                                                           فصل بیستم           

 

 هارسانه

ها دریافت کرده بودم، از یکی از دوستانم به هایی که من تا به حال در مقابل رسانهبهترین بخش از نصیحت

کرد، به من توصیه شد. این پسر بزرگ، پاول دوهتری، که پس از آن در تلویزیون گرانادا فعالیت مینام پاول 

خواهم نکته ای را به تو بگویم. تو در کنفرانس من نشست مطبوعاتی تو را دادیم و می "روزی به من گفت:

  "عیت خود فرگوسن را ببین! دهی، به آینه نگاه کن و وضهایت را بروز میشوی، تو نگرانیاز بازی دور می

رای های تیم را بنمایش ناراحتی و مشکالت در نشست مطبوعاتی هیچ کمکی به تیم نخواهد کرد و شانس

گفت. وقتی او این توصیه را به من کرد، دهید. پاول درست میفتح شنبه هایی که بازی دارید را از دست می

ل دادم که نشست مطبوعاتی به یک اتاق شکنجه گاه تبدیه میسعی کردم بیشتر در کارم دقت کنم. نباید اجاز

دهیم، حمایت وحفاظت کنم. تا حد شود. این وظیفه من بود که از شأن و منزلت باشگاه و آنچه که انجام می

 های خود را کنترل کنم. توانستم صحبتامکان باید می

تا در نشست های مطبوعاتی از توصیه  قبل از این من چنین تفکری نداشتم. این تجربه به من کمک کرد

تم پرسید بسیار خوشم میامد، چراکه این فرصت را داشدوستم استفاده کنم. از خبرنگاری که سوالی طوالنی می

دید چرا شما بد بو "که جواب خودم را آماده کنم، اما از طرف دیگر بدترین سوال، سواالت کوتاهی مانند اینکه 

 بود.  "؟ 

ام دانستید چگونه جواب دهید و مدکشید. نمیهای کوتاه شما را برای پاسخ دادن به چالش میاین نوع پرسش 

عف توان نقاط ضکردند با آن میالبته این هنری بود که بعضی ها فکر می دادید.صحبت هایتان را طول می

ست گرفتید که ممکن ایتیم خود را پوشش داد، اگرچه این اولویت کار شما بود. همیشه باید این را در نظر م

دوباره سه روز دیگر این خبرنگاران شما را به خاطر توجیه هایتان بازخواست کنند. بردن بازی چیزی بود که 

 مهم بود، نه نقاط تفکری که در نشست مطبوعاتی وجود داشت. 

 زد. اینهاش میهدف سوم این بود که با پاسخ هایی احمقانه خود را گول نزنید. این مالحظات ذهن من را آت

بردید. به یاد دارم که به عنوان یک بازیکن جوان زمانی مهارت هایی بود که باید در گفتار خود از آن بهره می
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ن اسکاتلند قوانی "که شش بازی از سوی فدراسیون فوتبال اسکاتلند محروم شده بودم، در برنامه زنده گفتم : 

 "نمیکند و من در آوردی است .!عمل )دادگاه ( هم   Star Chamber را  

گردد، خصومتی که هفت سال طول برمی  BBCمطمئناً بزرگترین و طوالنی ترین خصومت من با رسانه ها به 

ا رسانه هاحساس کردم که دیگر کافی کافی است. من نارضایتی هایی زیادی از  1122کشید و من آگوست 

بود، امّا چیزی که من را بیشتر از هرچیزی عصبانی   Day Magazineها مقاله داشته ام، یکی دیگر از آن

ها نگاهی به انتقال یاپ استام به رم و به من و پسرم جسون بود. آن 1112مه ی  12در  BBCکرد، حمله 

قبل از پخش این ربط داده بودند.   Eliteماسیمو تایبی به رجینا داشتند و جسون پسرم را به آژانس ورزشی 

را در خصوص نقل و انتقاالت واضح کرد، اما تصمیم   Elite    ه، هیئت مدیره منچستر من، جسون وبرنام

 گرفت که دیگر جسون هیچ نقشی در معامالت نقل و انتقاالت باشگاه نداشته باشد. 

بعد از بازی، پیتر سالمون از کرد و اتهامات وارده آنان به هیچ عنوان صحیح نبود. سی عذرخواهی نمیبیبی

هی تو آن برنامه را نگا "خواست با من صحبت کرد، به او گفتم: خبرنگاران بی بی سی پیش من آمد و می

 آن ها شکایت کنم، اما وکیل من و میخواستم از "کردی و به من بگو آیا این اعتبار بی بی سی بوده است. 

کرد که دیگر دوستی قدیمی او با من از تلویزیون خود جسون هر دو مخالف این ایده بودند. سالمون فکر می

 گرانادا رو به پایان است. 

شما  خیلی خوبه، ولی "اما به او گفتم :  "بی بی سی در حال حاضر اساساً منچستری است.  "او به من گفت: 

او در نظر داشت که برای حل این مسئله برنامه فرگی و پسرش، هیچ پاسخی نمیدم.  "عذرخواهی کنید. باید 

مصاحبه ای را با کلر بالدینگ ترتیب دهد که چرا این کار را انجام داده است. امّا در پایان ما مشکالتمان حل 

 و تصمیم گرفتم مصاحبه با بی بی سی را از سر بگیریم. بعد از آن من تفکر خاص خود را داشتم.شد 

رفتن سوارز به گاز گ ها نگاهی کلیبه طور کلی سعی داشت وضعیتی رقابتی تر داشته باشد. آن  skyتلویزیون 

داشتند. در یک نشست مطبوعاتی هم از من پرسیده بودند. تیتر اصلی برنامه این بود  1122در آن صحنه سال 

دانم مین "آن ها از من در خصوص سوارز پرسیدند و من گفتم:  "کند. فرگوسن با لیورپول همدردی می "که : 

 "طر ضربه کنگ فویی به یک هوادار نه ماه محروم شده بود. آن ها چه احساسی دارند، چراکه کانتونا به خا

نظر من این بود که نباید محرومیت او ده بازی باشد و نه ماه حداقل آن است، اما آنان تیتر زده بودند که من 

 برای سوارز متأسفام!. 
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ها این بود  سوال آن "مورینیو گفته که به چلسی برو. فرگوسن به خوزه  "یکی دیگر از تیترها این بود که: 

تواند من هم پاسخ دادم که چلسی فصل بعد می "مهم ترین چالش فصل بعد شما چه تیمی خواهد بود؟  "که : 

تر اینگونه گیرند. اما تیرقیبی جدی باشد و اگر شرایط آماده باشد و مورینیو برگردد، آنها انگیزه ای مضاعف می

  "فرگوسن به مورینیو گفته که به چلسی برگرد. "بود: 

درسته، میدونم، صحبتهات رو  "من پیامی به مورینیو فرستادم تا منظورم را به او توضیح دهم. او جواب داد: 

 شد. مورینیو به چلسی برگشت، ولی مسئله چیز دیگه ای بود. این تیتر هر ده دقیقه نمایان می "شنیدم. 

بنابراین یک شدت و نوساناتی درباره رسانه های مدرن برای من به وجود آمد و من به مشکل برخوردم. بعد 

حت آن ها بسیار ترابطه ای خوب با رسانه ها کار مشکلی است. از این مسائل من احساس میکردم که داشتن 

ها به منچستر آمده بودم، در مورد آن توان به راحتی به آن ها اعتماد کرد. وقتی در اوایلفشار هستند و نمی

 بسیار نگران بودم، اما در سال های آخر این مسئله رفع شد. 

تانی قدیمی در ها دوسمانند جان بین، پتر فیتون، بیل ترونتون، دیوید والکر، استیو میلر ، این هاییشخصیت

 مطبوعات و رسانه ها بودند که از اسکاتلند با آن ها رابطه خوبی داشتم.

 

ما بعضاً تورهایی در شهر منچستر با خبرنگاران در بعضی شب ها داشتیم. یک شب من به خانه برگشته بودم 

لکس! ا "تلفنم زنگ خورد. گوشی را برداشتم، شخص پشت تلفن به من گفت:  22و خوابیده بودم که ساعت 

پشت خط  جان بین "و یا تکذیب کنی که او تو با مارک هیوج امشب در یک تاکسی بوده ای؟  توانی تأییدمی

این خیلی مشکله، جان، چراکه او امشب برای بایرن مونیخ در مسابقات اروپایی بازی کرده.  "به او گفتم:بود. 

 تلفن را قطع کردم.  "گی، اون بازی رو دیدم. اه، راست می "جان گفت:  "

همه روزنامه ها را دنبال نکردم، اما وقتی به بیشتر آن ها توجه میکنم، این رویه وجود دارد که رسانه ها به 

 شد. سال ها قبلپردازند. این باعث تخلیه روانی شما میادرست است بیشتر مییزی که وجود ندارد و نچ

گذاشت. م، اما این مسئله هزینه سنگینی روی دست شما میخواستم واکنشی نسبت به این موضوع نشان دهمی

ها تیتر بزرگی در پشت صفحه در خصوص اتهامات محرومیت به تیم من زده بودند که با به عنوان مثال، آن

روزنامه. واقعاً به چه  22کلمه و در صفحه  21پیگیری من آنان مجبور به عذرخواهی شدند، اما آن هم در 

 دردی میخورد؟ 
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هر مربی در لیگ جزیره باید یک مشاور باتجربه در زمینه مطبوعات و رسانه داشته باشد، کسی که رسانه ها 

 توانید همه آن ها را متوقفرا به خوبی بشناسد و بتواند به سرعت روی مسائل واکنش نشان داد. شما نمی

پشتیبان،  ت اصالح فرا بخوانید. مانند یکتوانید به نویسنده اشتباهش را گوشزد کنید و او را به سمکنید اما می

  skyساعت، در اخبار  12تواند شما را از دردسر رها سازد. هر روز، برای یک مشاور باتجربه در این زمینه می

شود. داشتن رابطه خوب با رسانه ها مشکل ا تکرار میشود. یک داستان بارها و بارهتیترها نشان داده می

 توانست باشد. سازترین موضوع برای یک مربی می

شما طعمه  " ری در این باره به من گفت:ل داوتیک نشست مطبوعاتی نباید توسط مسائل منفی غالب شود. پو

خبرنگاران هستید. قبل از نشست مطبوعاتی، به آینه نگاه کنید و صورت خود را مالش بدهید و لبخند بزنید. 

 "لقمه کند.تواند شما را یک عمل و صحبت خود را هماهنگ کنید و مطمئن شوید که کسی نمی

ین بود یک سوال استاندارد ادهید. مشاوره و توصیه شگفت انگیزی بود. این دقیقاً کاری بود که شما انجام می

ست کنید، اما نباید یک تیتر خوب به دس فشار میکنید؟ خوب بله، شما حتما احساکه : شما احساس فشار می

ن کار دادم، بیشتر مربیان بعد از آن ایآن ها بدهید. من همیشه قبل از تمریناتم نشست مطبوعاتی را ترتیب می

 کردند. در شیوه من تمرکزم روی تمرین بود و نه نشست مطبوعاتی. را می

در نشست های مطبوعاتی خوب ظاهر میشدم. چالش انگیزترین سوال، نظرتان را از مسائل داوری معموالً 
شدم، چراکه من با معیار فوتبالی من هم معموالً به خاطر صحبت در خصوص داوری جریمه میپرسیدند. می

آوردند. واقعاً سالگی به بعد روی به داوری می 21داوران بیشتر از ها. ن بازینه داورا کردم، خودم صحبت می
ه عهده ها بآوردند. معموالً خیلی دوست داشتم داوری بازیه میتحسین برانگیز بود که آنان روی به این حرف

رفت، نقطه به نقطه زمین اینچ قد داشت. مانند یک فرمانده در زمین راه می 1فیت و  1روبرتو روستی باشد. او 
شتم اکرد. خیلی دوست دکرد. او به خوبی بازی را کنترل میگرد و بازیکنان را به آرامش دعوت میرا دنبال می

 ناببوعاتی از صحبت در باره آن اجتداوری مسئله ای بود که در نشست مطداورانی سطح باال را در زمین ببینم. 
شدیم و دوباره باید پاسخگوی شاید هفته بعد از یک مصاحبه و انتقاد از داوری ما از آن سودمند میکردم. یم

 شدم. خبرنگاران می

کردم تا آمادگیشان را آنجا ها را به زمین تمرینی تیم دعوت میکردم. در آبردن آنجامعه داوری را حمایت می
کرد به دست آوردند. خیلی دوست داشتم داوران از نظر بدنی خیلی آماده باشند. اما در انگلیس شرایط فرق می

 1112د تناسب اندام بسیار باالیی داشته باشند. اگر به لیگ قهرمانان و دیدار نیمه نهایی سال و بازیکنان بای
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یارد از دروازه عقب بود و برای ما نه  11که مقابل آرسنال برگزار شد نگاه کنید، روستی داور مسابقه بود، او 
ثانیه طی کند. تنها اوسین بولت  2ر یارد را د 211کشید که گلزنی کنیم. پس داور باید بتواند ثانیه طول می

 تواند این کار را انجام دهد. می

های بزرگ معموالً عالی بود. یکی از روزنامه ها موردی را ذکر کرد که داور مسابقه اندی دی رفتار ما در بازی
این به آن  "اورسو توسط روی کین و یاپ استام مورد حمله قرار گرفته است. من در نشست مطبوعاتی گفتم: 

فدراسیون نسبت به این مسئله به من انتقاد کرد و من هم هیچ تعجبی از رویه اما  "شود. ها اصال مربوط نمی
 و رفتار آن زمان واحد شکایات فدراسیون نداشتم .

، از فیزیک بدنی آالن ویلی انتقاد کردم، به نظرم آالن ویلی وزنش بیش از حد بود، 1112وقتی در پاییز سال 
رد نیز خاطر نشان کردم. جمله ای که من را در آب داغ مقابل ساندرلند در الدترافو 1-1این را بعد از تساوی 

خواست. داور این بازی مناسب این بازی نبود. داوران سرعت بازی یک داور با تناسب اندام بهتر می "انداخت: 
کشید که به یک بازیکن کارت زرد ثانیه طول می 21خارجی مانند سگ قصابان تناسب اندام خوبی دارند. 

 یاز به استراحت دارد. اینها غیرعادی است.او ننشان دهد. 

اما گفتم، قصدم این در مورد آالن ویلی عذرخواهی کردم. بعداً من به خاطر آن صحبت و اظهار نظر شخصی 
روز پس از بازی ساندرلند، فدراسیون رفتار من را نامناسب  21بودکه یک مسئله جدی از بازی را بیان کنم. 

که  1112و دیگری در  1112نیمکت بنشینم. یکی در  خواهند. من دو بار به خاطر محرومیت نتوانستم روی
هزار پوند  21 نسبت به مارتی آتکینسون انتقاد کردم که  نظرم را در مورد مارک کالتنبرگ گفتم. بعد از آن

مقابل  2-1او داور بازی ما در شکست و پنج بازی هم از حضور بر روی نیمکت تیم محروم شدم.  جریمه
 چلسی بود. 

هزار نفر در الدترافورد یک سوت اشتباه میزند  21هزار نفر در آنفلید و یا  22وقتی که یک داور جلوی چشمان 
شود. گیرد، شلوغی و هیاهوی استادیوم روی سر او خراب میو یا یک گل اشتباه به سود تیم مقابل میزبان می

ن بود، ادهد. آنفیلد به نظرم سخت ترین مکان برای قضاوت داورار تحت تأثیر قرار میاین مسئله آن ها را بسی
 أثیر بیشتری روی ذهن داور داشت.بسیار نزدیک بود و این ت چون جو تماشاگران به زمین
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 ترجمه: میالد گودرزی                                                                                           فصل بیست و یکم

 

 نوزدهمین قهرمانی یونایتد

 

مکرر وثابت در ذهن ما وجود داشت که در جریان آماده سازی تیم برای فتح نوزدهمین قهرمانی لیگ جزیره، سوالی به طور 

ها را پشت قهرمانی آن 81بتوانیم رکورد لیورپول را بشکنیم. نظر من این بود که ما باید به هر طریقی شده این رکورد 

مرکزمان خواستم توجه و تسربگذاریم، بنابراین نیازی به ایجاد سروصدا در خصوص این مسئله در آن فصل مشخص نبود. می

 کردم این چیزی است که باید به آن دست پیدا کنیم.های لیگ باشد، اما در کنار آن همیشه احساس مید رقابتروی خو

ر کرد، جایی که من نخستین باتیمی بود که معیار فوتبال انگلیس را مشخص می 8811سال لیورپول گرام سونس و دالکلیش 

آن لیورپول فوق العاده قدرتمند بود. درد و رنج زیادی از آن تیم در  کردم.را در مرزهای جنوبی تجربه میگری و مربیهدایت 

آبردین )سومین شهر پرجمعیت اسکاتلند( کشیدم و آن خاطرات را با خودم به منچستر آوردم. در یکی از دیدارهای اروپایی ما 

دقیقه ابتدایی بسیار خوب کار کرده  01ر به لیورپول باختیم، درحالی که در آنفیلد د 1-8در پیتودریه)استادیومی در اسکاتلند( 

، وقتی بازیکنان خاتمه یافت. در رختکن همان کارهای مرسوم و همیشگی را انجام دادم 1-0بودیم اما نیمه نخست با شکست 

ازی زنیم و به بزود باشید بچه ها، دو گل سریع می "خواستند رختکن را ترک کنند، ژارویه یکی از بازیکنان گفت: می

زد. از حریف عقب بودیم و او از دو گل سریع برای بازگشت به بازی حرف می 1-3ما در آنفیلد و در مجموع  "گردیم. میبر

 وخندیدند مه بازیکنان او را به خاطر حرفش به او میو بعد از این ه "خدا به همرات پسر  "نگاهی به او کردم و گفتم: 

در مقابل شما جلو باشد،  1-8وقتی آن لیورپول قدرتمند  "کنیم ی بزرگ بازی نمیهادانید که، ما برای هدفمی "گفتند می

 داد. میکرد و اجازه ناین غیرممکن است که بتوانید توپ را از کنترل آنان خارج کنید، تیم سونس به خوبی بازی را باز می

ها هنوز سّلط بودند. وقتی به منچستر رفتم، آنها روی توپ کامالً راحت و مالرنسن و تامپسن، چه ترکیبی در خط دفاعی، آن

یان راش، آالریج را در اختیار داشتند، بازیکنانی کامالً با استعداد. خرید جان برنسند، پیتر بردزلی دوباره آنان را در سطحی 

 عالی قرار داد.

 

اً یادم نیست چه زمانی این صحبت را دقیق "ها در آن قرار دارند را بگیرم.خواهم جایگاهی که آنمی "آن زمان بود گفتم: 

کرد و قطعاً هیچ کردم، اما این جمله به من نسبت داده شد. به هرحال، این احساس من را نسبت به این موضوع نمایان می

، یکه در روزنامه ها چاپ شد نداشتم. بزرگترین رقیب منچستریونایتد در آن زمان، لیورپول که چه از نظر تاریخاعتراضی از این

شد انگار به اواخر خود نزدیک شده بود. بازی میان این دو همیشه صنعتی و دانش فوتبال رقیبی برای این تیم محسوب می
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درها را برای رسیدن به هدفمان باز کرد و با شروع  8883یک فشار احساسی بر روی بازیکنان داشت. موفقیت در لیگ سال 

به وضعیت لیورپول نگاه کردم و فهمیدم که برگشت  0111ه خود اضافه کردیم. سال قرن جدید ما پنج قهرمانی دیگر به کارنام

ای بودند، توسعه تیم از طریق بخش جوانان اوضاعی بگیر ها در بد مخمصهها به مسیر خود برایشان ساده نخواهد بود. آنآن

یزه به طور آید. انگد برای شما به حساب میکردید که لیورپول یک تهدیو نگیر برای آنان پیدا کرده بود، دیگر احساس نمی

 ها رسیدیم.قهرمانی آن 81کامل همراه بود و روزی رسید که ما به 

ه ها عبور کنیم، چرا که این مسیر صحیحی بود که باشگاها رسیدیم، فهمیدم که بهتر است باید از رکورد آنوقتی به رکورد آن

که ما برای بار نوزدهم تاجگذاری کردیم، روز فوق العاده ای برای شهر منچستر  ما در پیش گرفته بود. تعطیالت آخر هفته ای

بدست آورد و ما در   FA-Cupمقابل استوک سیتی در  1-8با پیروزی  8891بود. شهری که نخستین قهرمانی خود را در 

وقتی به منچستریونایتد آمدم،  8811کردیم. در  8-8وین رونی از روی نقطه پنالتی کار را  93مقابل بلکبرن با گل دقیقه 

 01از ما پیش بود. رسیدن به نوزدهمین قهرمانی، در فصلی اتفاق افتاد که چلسی  9-81لیورپول از نظر تعداد قهرمانی لیگ 

میلیون پوند هزینه کرد، در حالی که ما  09سیتی هم برای ادین ژکو میلیون پوند برای فرناندو تورس هزینه کرده بود و من

فوریه  0میلیون پوند به خدمت گرفتیم. قبل از شکست مقابل ولورهمپتون در  1یر هرناندز را با تخفیفی قابل توجه و با خاو

 شکست به پایان رساندیم.  2بازی بدون شکست را در لیگ پشت سرگذاشتیم و فصل را با تنها  02، ما 0188

بردیم. جایی که ما  0-2عقب بودیم بازی را  1-0هام نقطه عطف فصل ما، جایی بود که در حالی که در آوریل مقابل وست

برای نخستین بار از بسیاری بازیکنان برای بار نخست استفاده کردیم و تجربه موفقی برای ما بود، بازیکنانی مانند والنسیا، 

 اسمالینگ و هرناندز. 

 

برداشتیم،  01مهم ترین هدف این فصل بود. وقتی که به نوزدهمین قهرمانی رسیدیم خیزی به سمت عدد کسب قهرمانی 

وقتی بعد از مالقات با دوستم در مجموعه اسب سواری شهر دادند. عددی که هواداران با آن شور و اشتیاقشان با آن شعار می

هی فرگی؛ فصل بعد به  "ادار لیورپول کنار من آمدند و گفتند شدم، دو هواز این مجموعه خارج می 0183لیورپول در آوریل 

اه عجیبی نگ "خوبه، ولی باید نه بازیکن جدید بخرید  "ها گفتم: ها بچه های خوبی بودند. به آنآن "زنیم. تیمت ضربه می

وادار اورتون فکر کنم او ه "گوییم ها وقتی به بار رفتند میباشه به بچه "ها گفت: یکی از آن "نه ؟  "به من کردند و گفتند: 

داد زدم و گفتم  من هم کمی "کنم ما به نه نفر نیاز داشته باشیم فکر نمی "بود. یک نفر دیگر کمی دورتر ایستاد بود و گفت 

ی نخندیدند. همان تابستان منچسترسیتی به عنوان تیمی که باید آن را در راه قهرماهمه می "خوب هفت نفر الزم دارید . "

ساید و لندن نبود. بلکه نزدیک شما بود طوری که بوی آن دادیم، ظاهر شد، دیگر خطر و تهدید قهرمانی از مرسیشکست می

به هرحال ما به مسیر خود برای قدرتمند ساختن تیم برای آینده ادامه دادیم و امیدوار بودیم که راه خورد. به مشام شما می

ار بود. اگرچه درسکردیم، ادوین فان. بازیکن بزرگی که باید جانشینی برای او انتخاب میدرست را مانند همیشه دنبال کنیم

ها بود آ را مدتبردند. ) او در دستور کار ما بود ( ما داوید دخهمیبسیار از مانوئل نویر به عنوان هدف ما برای جانشینی او نام 

یار کردیم که او به یک دروازه بان بسبیشتر نبود. همیشه فکر میکه زیر نظر داشتیم، درست از زمانی که او یک پسربچه 
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 شد. برایاز طرفی اشلی یانگ هم به پایان قرارداد خود با آستون ویال نزدیک می 0188بزرگ تبدیل خواهد شد. در تابستان 

توانایی همکاری با هر بازیکنی در زمین را دارد و آمد، بازیکنی انگلیسی، همه کاره که ما این خریدی معقوالنه به حساب می

شد و رایان گیگز هم سن ساله می 38سونگ هم یک رکورد گلزنی بسیار مناسب نیز در کارنامه خود دارد. از طرفی پارک جی

ا م باالیی داشت، پس فکر کردم زمان مناسبی برای به خدمت گرفتن یانگ است. گیگز هم دیگر آن شرایطی را نداشت که

میلیون پوند به خدمت گرفتیم، مبلغی که  81کردیم، ما یانگ را با قبالً در گذشته از او برای رخنه در سمت چپ استفاده می

قابل قبول بود، البته شاید یکی دو پوند بیشتر از آن چیزی بود که ما در یکسال مانده به پایان قرارداد او انتظار داشتیم. این 

به مشکل خورد، وقتی شان  0180-0188عقد کردیم. او در دیدار مقابل کوئین پارک رنجرز در فصل معامله را به سرعت من

بدیل برای تدری از بازی اخراج شد و بازیکن ما به دایو کردن متهم شد. من برای بازی بعدی او را جریمه کردم و به او گفتم 

 ین تیم استفاده کرده و به راحتی خود را به زمین بیاندازی. شدن به یک بازیکن منچستر نباید به راحتی از شهرت حضور در ا

در مقابل کوئین پارک رنجرز آن صحنه اصالً پنالتی نبود و اخراج شاون دری صحیح نبود. اشلی در دو هفته این کار را تکرار 

نم. رونالدو هم در اوایل هم به سادگی چیزی نبود که من آن را تحمل کافتادن به زمین آنکرد و ما آن را متوقف کردیم. 

رعتی زدند. با سدوران بازی خود چنین گرایش و نگرشی داشت اما بازیکنان به خاطر این حرکات در تمرینات او را با چوب می

گفت: افتد. بارها در این خصوص با او صحبت کردم و او میکنم حتی با ضربه آرنج هم او به زمین میرفت فکر نمیکه او می

او کم کم  "دهی .بله، ولی تو آن را بیش از حد و اغراق آمیز نشان می "گفتیم: و ما به او می "خطا کرده اند.  روی من "

 این مسئله را از مسابقات متعدد یاد گرفت و به بازیکن باتجربه تری تبدیل شد.

د استوار است. گیگز و اسکولز هم کند و روی پای خولوکا مدریچ نمونه ای از بازیکنان مدرنی است که هیچ وقت دایو نمی

، بدترین 0180کردند. دروگبا برای دایو کردن یک مجرم برجسته بود، بازی با بارسلونا در استمفوربریج سال هیچ وقت دایو نمی

ا روی هاگر رسانهالخصوص در لیگ قهرمانان اروپا. کرد، علیشد اما او دایو مینمونه آن بود. هیچ فشار زیادی به او وارد نمی

خرید فیل کرد. دادند در آن بازی شرایط برای او فرق میسال قبل تر از این مسئله انجام می 0او سختگیری بیشتری طی 

جونز یکی از پروژه های ما برای آینده بود که از گذشته آن را برنامه ریزی کرده بودیم، از زمانی که سَم آالردی هدایت 

رت در نظ "لکبرن ما را در جام اتحادیه شکست داد، با سَم صحبت کردم و به او گفتم: بلکبرن را برعهده داشت. وقتی ب

کرد  و طبیعتاً او شنبه بازی "نه، او شنبه در ترکیب اصلی قرار خواهد داشت.  "سَم خندید و گفت:  "خصوص جونز چیست ؟ 

در لیست فروش قرار نداد چرا که  0188رای ژانویه جونز بود. بلکبرن او را بفیل   سرسختجا ماندنی شد. سَم طرفدار و در آن

، ها به دنبال او بودند: لیورپولها یک نبرد برای فرار از منطقه سقوط را پیش رو داشتند. اما در پایان فصل، همه باشگاهآن

چستریونایتد بیاوریم. سالگی به من 88زبانی او را در سن آرسنال، چلسی. او با هر چهار باشگاه صحبت کرد و توانستیم با چرب

چیزی که ما انتظار داشتیم برسد مطمئن نبودم. بعداً احساس کردم که که او به آنزمانی که با فیل جونز قرارداد بستیم، از این

د. تواند هرجایی بازی کنست و میاو به عنوان مدافع مرکزی بهتر کارایی دارد، او به ما ثابت کرد که یک بازیکن همه کاره

در جام اتحادیه؛ فردیناند و ویدیچ را از زمین مسابقه خارج کردم و از جونز و ایوانز استفاده کردم تا بتوانیم به خط  0188سال 

 ایوانز در زمینه هدف قراردادن میانه زمین حریف نیز بسیار خوب بود. کناری حریف حمله کنیم. 
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فتار بازی و گرکردند ها به خوبی بازی را درک می. آنو بیشتر با یکدیگر بودند ها قدیمی تر بودندویدیچ و فردیناند از آن

ها زوج بسیار خوبی بودند. از طرفی من برای مرکز خط دفاعی تیم تفکرات متنوعی داشتم، اما همیشه جونز شوند. آننمی

جونز  دارد، او به اندازه دیگر خریدهای ماکردم ایوانز به یک تلنگر نیاز بخش اصلی تفکراتم برای این پست بود. احساس می

واست بداند خکردیم نبود. همین مسئله باعث ایجاد سواالتی در ذهن او شده بود و میو اسمالینگ، آن طور که پیش بینی می

نظر من در خصوص او چیست. اما او به خوبی پیشرفت کرد و به تیم ما بسیار کمک کرد. این همیشه لذت بخش است که 

گر دهد. از طرفی دیبازیکن با مضاعف کردن تالشش نسبت به خریدهای جدید پاسخ مربی را برای حضور در تیم مییک 

 جوانی که به او امید زیادی داشتیم، تام کلورلی قربانی تکل خطرناک و شوکه کننده ای مقابل بولتون شد. 

او به کلی از جهات مختلف نابود شود. او بعد از حدود  اتفاقی که در ابتدای همان فصل افتاد و باعث شد سال پیش رو برای

یک ماه به تیم برگشت و ما او را در دیدار مقابل اورتون به بازی گرفتیم. ریسکی که کردیم باعث شد مصدومیت او عود کند 

که او واقعاً  داد، چیزیو سه ماه دیگر او را خانه نشین کند. برنامه طوری پیش رفت که او باید عمل جراحی انجام می

خواست، به هر حال او نه ماه به خاطر این عمل از فوتبال دور بود. او بعد از این به کار خود ادامه داد، اما در آن زمان من نمی

توانستم تام را به همین راحتی وارد ترکیب کنم. او اسکولز و کریک را برای پست دفاعی در اختیار داشتم. هیچ وقت نمی

بسیار باهوشی بود، فوق العاده باهوش. بازیکنی پر جنب و جوش و یک تمام کننده خوب نیز بود. او در ترکیب بازیکن و بچه 

ه برای من بسیار خوشحال کننده بود، چراکه او برای پیشرفت بیشتر و کسب لندن برای المپیک نیز حضور داشت، چیزی ک

کرد. از طرفی، دارن فلچر در حال مبارزه با بیماری کولون میاعتماد به نفس باید برای رسیدن به موفقیت در جایی تالش 

، این احتمال به وجود آمد که او باید یک عمل جراحی انجام دهد، اما او باید با سالمت کامل زیر تیغ 0180بود. در تابستان 

ل قبل در اختیار تیم باشد. فص توانستشد. با پیش زمینه قبلی بدی که او داشت، او احتماالً تا دسامبر نمیجراحان حاضر می

لی برد. اسکولز هم به تیم اصکردم. او از این مسئله لذت میهایی رزرو نگه داشته بودم و از او استفاده میمن او را برای بازی

 برگشته بود.

کار زیادی برای شروع  میلیون یورو به خدمت گرفته بودیم، 02سالگی، او را از اتلتیکو مادرید با  01آ، که در سن از طرفی دخه

 با او پیش رو داشتیم. واضح بود که او فیزیک بدنی، فان در سار و یا اشمایکل را ندارد.

به همین خاطر یک برنامه ای را برای او ایجاد کردیم تا در آن بخش از بدنش که نیاز به توسعه عضالنی داشت به سرعت 

ک کردیم. پیچیدگی کار برای او از جایی زیاد شد که ما در نخستین بازی یک توده عضالنی ایجاد شود و در این راه به او کم

وست برومویچ آلبیون را شکست دادیم، اما  8-0ویدیچ و فردیناند را از دست داده بودیم. دیداری که ما  0180-0188فصل 

ت از سوی وست برومویچ دریاف او از روی یک ضربه ضعیف از شان لون دروازه اش باز شد. بعداً به او گفتم که این گلی که

ی ورودت به انگلیس بود. ویدیچ برای شش هفته و ریو فردیناند برای سه هفته در اختیار ما نبودند. کرد، خوش آمد گویی برا

رغم مصدومیتی جزئی که دید. بازیکنانی بسیار جوان. او علیآ، اسمالینگ و جونز را در خط دفاعی پیش روی خط میدخه
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امه بهتر کار کرد.  اما در بازی با لیورپول در اکتبر، او اولین گل را از روی یک ضربه کرنر دریافت کرد. او باید بهتر داشت در اد

 کرد، البته نه فقط او. میاز این عمل

بست و برای آن آ را در محوطه شش قدم جلویش میهای ایوانز و اسمالینگ خوب نبود که دخهدر آن شرایط جایگیری

حاد ای در آوریل با منچسترسیتی در استادیوم اتشد. ما یک بازی تعیین کنندههات، فقط دروازه بان بود که سرزنش میاشتبا

آ از دروازه بیرون آمد اما وینست کمپانی از این اشتباه او استفاده کرد و دروازه ما را باز کرد. چیزی ای دخهداشتیم . در صحنه

تر قبل از شد. بعضی از مهارهای او معجزه آسا بود. او یکی از بهترین و بهتر شد و او مطمئناز فصل نگذشت که شرایط برای ا

کردیم، همانند بسیاری که در گذشته مانند او بودند و توانستند بان های جوان دنیا بود و ما از داشتن او احساس غرور میدروازه

برگزار شد، او ضربات رونالدو، کوئنترائو  0183هشتم که فوریه یک پیشرفت کنند. در بازی رفت مقابل رئال مادرید در مرحله

اد بگیرد، توانست رانندگی را یتوانست این زبان را به خوبی صحبت کند و نمیاو نمیو سامی خدیرا را فوق العاد زیبا مهار کرد. 

سالگی از قاره اروپا  01ه نیست که در سن که او چقدر جوان است. این قطعاً برای یک دروازه بان ساداین تصویری بود از این

به انگلیس بیاید. اگر شما به گذشته نگاه کنید، بزرگترین انتقال یک دروازه بان مربوط به دو دهه اخیر، پیوستن بوفون به 

قطعاً در  آیوونتوس بود، او زمانی که به این تیم رفت یک نوجوان بود. همیشه نگاهی سرمایه گذارانه به آینده داشتیم، دخه

 ها خواهد بود و از قرار گرفتن او در تیم منتخب لیگ جزیره بسیار خشنود شدم. آینده یکی از بهترین

ه تواند به فصل دلگرم کننده ای کبا داشتن جراحات زیاد بسیار بدشانس بود. اشلی یانگ می 0180-0188جونز در آن فصل 

ت و در ها داشوینگر این آمار بدی نیست. او درک بسیار خوبی از بازیدر آن هشت گل به ثمر رساند نگاهی کند. برای یک 

طول مسابقات از استقامت بدنی باالیی برخوردا بود. او از نظر سرعت به ندرت دچار کمبود بود، او در میانه میدان نیز از مهارت 

بودم. او  کنی مانند اشلی یانگ بسیار خوشحالبسیار باالیی برخوردار بود، اما ما میانه زمینی پربرکت داشتیم، از داشتن بازی

تصراً ایده مخهایی از این نوع بازیکنان بودند. آ نمونهپسری ساکت و یک تمرین کننده بسیار خوب بود. جونز، یانگ ودخه

بعد از  گی راتوانستید خستبازگشت پاول اسکولز به تیم ملی انگلیس مطرح شد، اما هرگز این احتمال جدی نشد. به خوبی می

رای بازگشت کمی هم ب مسابقات در پاول ببینید، چراکه او با همان ژنتیک خستگی ناپذیری گیگز متولد نشده بود، او عالقه

، باز هم شرایط ما برای استفاده از طرح و نقشه جدید برای 0180به تیم ملی کشورش داد. بعد از بازگشت اسکولز در ژانویه 

م هایمان در آن مقطع نداشتیم. دستیار فابیو کاپلو، قبل از جاتر از او برای بهترکردن ریتم بازیمسابقاتمان باز شد. کسی به

در لهستان و اوکراین تصمیمی برای دعوت از او  0180او را زیر نظر داشت، اما دیگر برای مسابقات یورو  0181جهانی 

ک بازیکن ی بر آن نگرفته بود که از کریک به عنوان یند. مایکل کریک بازیکن دیگری بود، هیچ مربی انگلیس تصمیمنداشت

از ابتدا استفاده کند. مایکل همچنان روی آن نیمکت کار خود را دنبال کرد، اما او به هیچ عنوان شایسته این مسئله نبود که 

 تمام تابستان را به عنوان یک ببینده از روی نیمکت کار را دنبال کند.

، همانطور که مشخص بود، نقص و بدشانسی که برای کریک وجود داشت، به نظر من این بود که او آن توانایی 0180در یورو 

خودنمایی پهلوانی، فرانک لمپارد و استیون جرارد را نداشت. لمپارد برای من در چلسی یک بازیکن شگفت انگیز بود، اما من 

ستیون جرارد کردم اکردم. من از معدود کسانی بودم که احساس میلمللی تصور نمیاو را یک فوتبالیست نخبه در سطح بین ا
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د. در انگلیس، توانست به تیم ما ضربه بزنیک بازیکن تاپ نیست. وقتی اسکولز و رابی کین در تیم ما بودند، جرارد به ندرت می

 رای هر مربی تیم ملی انگلیس، یک کابوس بودمایکل کریک در سایه این دو بازیکن بزرگ گم شد. بازی جرارد و لمپارد ب

در مرکز خط میانی بسیار بهتر  0111به نظرم تیم با حضور هارگریوز در سال سازگار نبودند.  2-2-0چراکه آن ها با سیستم 

ت کسو در بازی پرتغال مقابل انگلیس، بازی که انگلیس در آن ش 0111چهارم نهایی جام جهانی کرد. در مرحله یکعمل می

بازیکن، باید تفکر  81کالرن گفتم که او و اریکسون بعد از رسیدن به ضربات پنالتی پس از اخراج رونی،  با خورد، به مک

ا در زدند یک احساس رسیدن به موفقیت رها را میکردند. باید بازیکنان اریکسن که پنالتیشادی را از ذهن بازیکنان دور می

بعد از استعفای کاپلو، فدراسیون نامه ای به من نوشت و از من خواست که در خصوص سرمربی  دیدند.برابر شانس در خود می

ن هم با کردند، متیم ملی انگلیس صحبتی نکنم. در آن زمان، همه از هری ردنپ به عنوان یک جانشین برای کاپلو یاد می

ها به همین راحتی از من عبور دانم چرا آنستم، نمیدانهمه هم عقیده بودم و او را برای تصاحب این نقش و شغل ایده آل می

کردند که ممکن است هری ردنپ پیشنهاد هدایت تیم ملی انگلیس را رد کند. به من ها احساس نمیکنم آنکردند، فکر می

تا  0111 هایدو بار پیشنهاد هدایت تیم ملی انگلیس داده شد، یکی توسط آدام کرویزر که ریاست فدراسیون را بین سال

به من پیشنهاد داد. یک بار هم قبل از این زمانی که مارتین اداوردز  0118قبل از ناکامی اریکسن در برعهده داشت،  0110

کردم که هدایت تیم ملی به من پیشنهاد داد. با هیچ منطقی قبول نمی 8888ریاست فدراسیون را برعهده داشت در سال 

 انستید من را در این پست تصور کنید؟ توانگلیس را برعهده بگیرم. شما می

ایین ها را تاجایی که ممکن است پگیریم و رتبه آنکردم و میگفتم این پست را به عهده میاسکاتلندی؟ همیشه شوخی می

ی و مهارتقرار بگیرد. هدایت تیم ملی انگلیس نیاز به استعداد  828آوردم تا اسکاتلند در رتبه می 801ها را به رتبه آروم. آنمی

 داشت که شما بتوانید این فشار سنگین را کنترل کنید. 
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 مترجم: پدرام مهرورز                                                                                                  فصل بیست و دوم 

 منچسترسیتی

این  ".بدترین روز زندگی ام بود و برای بیان آن،عبارت بهتر از این نیست پناهگاه فنرلمانم در ا حد تنهای"کتی گفت: 

بدون مبالغه، از تکان دهنده ترین اتفاقات لیگ برتر در تاریخ مسابقات بود،  که رخ داد 3131می  31اتفاق روز یک شنبه 

من از  .آور این بود که بدانیم اتفاق منجر به سقوط تیم شد؛ منچستر سیتی قهرمان انگلستان بود دالبته برای ما موضوع در

ر داشتیم، زندگی بسیا ای ما زندگی عالی .و پریشانی را در همسرم شاهد بودم هه چندان بدی برخوردار بودم، اندووضعیت ن

 .یمبودجالبی از موفقیت را سپری کرده 

بعضی وقت ها ما فراموش می  .داین دهکده طرفداران تیم فراوانن من می دانم ولی از این جا نخواهم رفت؛ در"او گفت: 

ای سه فرزند من در چرخه  .روی خانواده هایمان داشته باشند کنیم که شکست ها می توانند تاثیری به مراتب بیشتر از ما بر

ین به طور طبیعی درک ا .نوه ها کوچکتر از آن بودند که این واقعیت ها را درک کنند البته ؛از موفقیت و ناکامی بزرگ شدند

چرا که در آن زمان منچستر سیتی در روح و ذهن ما جایگاه داشت و علی رغم تمام  حقیقت در زمان حاضر عملی نیست

مربی باشگاه  31با  3891سال من از  .ستخروج تیم از لیگ قابل مقایسه نیشکست هایی که متحمل شدم، هیچ چیزی با 

د که بتواند مرا به پایین منچستر سیتی دیدار داشته ام که با جیمی فرایزل شروع کردم، باالخره یک مربی از آن طرف پیدا ش

دهمین مربی سیتی انتخاب شد، به نحوی که تا قبل از بازنشستگی من، عد روبرتو مانچینو به عنوان چهاریک سال ب !بکشاند

کاپ برابر تیم ویگان، در ماه می  FA روبرتو بعد از شکست در جام .از دست می داد یا آن جا را ترک می کرد کارش را

 .یمشدالبته بعد از این موضوع ما همچنین برای مرتبه بیستم در لیگ قهرمان  .باشگاه را ترک کرد 3131

بعد از یک  .منچستر سیتی و چلسی خواهد بود، احساس کردم که جام بین ما، 3133-33در ابتدای لیگ قهرمانی فصل  

برابر  3بر  9پیروزی  .شروع خوب برای هر دو تیم، مجبور شدم به علت آسیب دیدگی ها تغییراتی را در تیم اعمال کنم

البته برای من این  .رقم خورد ،به ما باخته بودند 1به  9یعنی زمانی که  3891آرسنال سنگین ترین شکست آن ها از سال 
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ه شدت خشک و صاف بود، با این حال ما در آن روز بدر آن روز هوا  .یروزی عالی بود و برای آرسنالی ها یک اهانت بودپ

در آن روز  .می شد 5به  33یا  33-1عالی فوتبال بازی کردیم، اگر فرصت های از دست رفته را لحاظ کنیم نتیجه باید 

با جرات و که  مثل فرانسیس کوکلین ؛ا آشنا بوده کرد که اسمشان برای من ناستفاد یآرسنال در میانه میدان از بازیکن های

، به طوری که در دو تکل در آن روز بازیکنی که من را واقعا نا امید کرد آرشاوین بود .واقعا فراتر از خودش بازی می کرد

روانی بازیکن بر اثر ضربه  البته حالت .تاثیر منفی بر جای گذاشت اوموفق در روحیه این دو حرکت نا .اساسی ناموفق بود

به هر حال رفتار آرشاوین مرا شوکه کرد و در آن بازی وی  ؛یدن و افتادن می بایست لحاظ گرددطرف مقابل و چرخ هزدن ب

ا به هر حال آقای آرسن ونگر او ر .امید کننده استوضعیت برای مربی تیم مقابل هم ناالبته این  .در توزیع توپ ناموفق بود

آن ها در واقع بازیکن از دست دادند به همین دلیل و بر اثر این شکست،  .تعویض و یک بازیکن جوان تر را جایگزینش کرد

  .ماندای آرسنال در میان قهرمانان نشانسی بر

تیم خواهد فکر نمی کردم که این بازیکن عامل تعادل ولی ، ایمرا به وفور در آلمان دیده  ما برای سال ها این نوع بازیکن

ج داشتند که بتوانند اآن ها به بازیکنانی احتی .شد، البته این باور را نیز نداشتم که او بتواند آرسنال را به صدر جدول برساند

احساس کردم که این موضوع از طریق زد و بند های تجاری در آرسنال  .تاثیر گذار باشند آن، بازی و نتایج بازدهمستقیما بر 

 استعدادیاب هایدر فرانسه  .ردو مشاهده کردیمومروان شاماخ در ب ین موضوع را در مهاجم آرسنالکند، ما ا توسعه پیدا می

بازیکن های خریداری شده یکی دیگر از  ژیرو هاولی .خوبی داشتیم ولی آن ها هرگز وی را در رده امتیاز بندی قرار ندادند

آرسن در  من شخصا احساس کردم که مبادابازیکنان فرانسوی دارد و  ونگر به نظر می رسید که عالقه زیادی به خرید بود،

 .دوتبال فرانسه زیاده روی کرده باشارزیابی ف

 .پیش آمد ،در مقابل سیتی شد 3بر  1که منجر به شکست خانگی  ی،مقابل آرسنال، بازی خنده دار 3ر ب 9پس از پیروزی 

 .آن ها می زدیمگل بیشتر به  1الی  1می بایست  ، واقعا خوب جنگیدیم،آن ها جنگیدیمدقیقه با  11در آن بازی ما به مدت 

به طور جدی  نیمه دوم در .میکا ریچاردز بر روی اشلی یانگ خطا کند، او نیز پنج خطای دیگر را نادیده گرفت داور اجازه داد

بازی را مجددا مشاهده کنید، خواهید دید که ابتدا  اگر .سپس یک تعویض انجام دادیم و کنترل بازی را به دست گرفتیم
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من  1بر  3بعد از نتیجه  ،بنا براین .ولی دفاع اصلی ما او را به زمین زد و اخراج شد ،وانز را کشیدجانی ا ،ماریو بالوتلی

در  .به هیجان آورد به طوری که این تغییر تماشاگران را ،تغییری انجام دادم و فیل جونز را که جلوتر بود به عقب کشاندم

 گل در هفت دقیقه 1و این منجر به دریافت  یمشروع به حمله کرد بنابراین ما .فلچر گل زیبایی را به ثمر رساند این هنگام

  ی!یعنی خود کش :بازی بود آخر

عنوان یک  در این بازی که منچستر سیتی به .بود ولی در حقیقت یک خود نابودی ،به نظر می رسید تحقیرآمیزاین بازی 

 د،ا را در موقعیت بهتری قرار می داآن ه 1بر  1البته نتیجه  .م ما بود هیچ گونه امتیازی نداشتتیم قدر و عالی نسبت به تی

ریزی بود، در آخرین دقایق بازی آبرو .ندونبود که این چنین باعث شکست ما شبازی آن ها در حدی  ولی منصفانه باید گفت

هرچند که سرعت  .کنی مثل ریو فردیناند اعتماد کنمبه بازی بود و این امر مرا وادار کرد کمدی نمایشواقع عبارت از یک 

ریو می توانست با اعتماد به این سرعت باال به توپ ضربه زده و آن را به نقطه  ولیباالی وی امتیازی برایمان نداشت، 

در دو و سرعت قادر به  هر چند ؛ا این کار را انجام دهدسیلو ویدادر برابر د ردسعی می ک در این راستا ریو .مورد نظر برساند

یا بسیار خسته کننده و هبازی برای ده  .بازی مذکور فرصت خوبی برای ریو فردیناند بود اینکه، خالصه .او نبودمقابله با 

ست ولبک که می توانناراحت کننده بود، او شش گل دریافت کرد بدون آن که دستی به توپ زده باشد و واقعا جای خالی 

آن گاه  !بعد از سوت پایان بازی، به بازیکنانم گفتم شما باعث آبرو ریزی خودتان شدید .دیک یار ارزشمند باشد محسوس بو

مشکل داشتیم و می  را بر آن متمرکز کردیم چرا که در این بخش توجه مانو  مورد بررسی قرار دادهموضوع دفاع تیم را 

که زمانی قوی بودیم،  ،معالجه و حل مشکل مزبور منجر به این شد در ناحیه دفاع .می کردیم بایست آن ها را برطرف

ح راست قرار در واقع برای حل این مشکل بر روی بازیکنانی که به عقب برگشته و در جنا .مجددا ثبات سابق را باز یابیم

از  پایین تر پله 8 تیم 3-1بعد از این باخت  ،ابراینبن .کار کردیم ،با تمرکز بیشتر و دفاع کردن به صورت جدی گرفته اند

  .البته در روز اول سال جدید این فاصله رده بندی سه خانه دیگر پایین آمد .قرار گرفت منچستر سیتی

هفتادمین  آن هم همزمانی آن بابود و بد تر از  ه کنندهواقعا شوک ،آن هم در خانه ،بلکبرن چونبرد در دیداری  از دست دادن

رابر در ب 3-1باخت  گی ام،سال 51 روز تولد ، چونجدیدی نبود رخدادهر چند که این حادثه برای من  .بود من تولد گردسال
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وانز، گیبسون و رونی را به دلیل ، بازیکنانی همچون ا3-1این باخت به هر حال بعد از  .ه بودمکرد هکوئیز پارک رنجرز تجرب

ار آوردند که رافائل و همه به من فش و کریک و گیگز آسیب دیدند .از تمرینات کنار گذاشتم عدم آمادگی روحی و روانی

در واقع ما آن ها را به عقب  ؛بازی بلکبرن بازی خوبی ارائه داددر آن  .نگ را در وسط زمین به بازی بگیرماپارک جی س

به طور مناسب در آن صحنه واکنش نشان نداد و یا هربه کرنر حاصل شد و متاسفانه ده کشاندیم که در همین اثنا یک ض

 .گرت هارلی توپ را وارد دروازه کرد

و در  هنوز سرمربی بودمریت منچستر یونایتد بدون اطالع من در پی جانشینی برای من بود، ولی من یدر همین روزها مد 

مراسم بسیار  .گرامی داشتندال من را س 35ریت و مربی گری یبازی برابر ساندرلند دو تیم حاضر در میدان طی مراسمی مد

بازیکنان ساندرلند از قبیل جان اوشی، براون، باردزلی و ریچاردسون که همگی بازیکنان اسبق یونایتد بودند با  .زیبایی بود

با  به من گفته شده بود که برای دیدار .باالیی داشتم در این لحظات احساس غرور .تقبال کردندسلبخند و قدردانی از من ا

تصور من این بود که او قصد تقدیم یا  .به وسط زمین بروم بسته ای قرار داشت، کنار پاهایشروی زمین که  ،دیوید گیل

ظاهرا فقط او  .ولی وقتی که به او نزدیک شدم دیوید مرا به سمت جایگاه جنوبی ورزشگاه برد ،را داشته باشد ه اییهدارائه 

دا یک دیوید ابت .جریان موضوع بودند و همه چیز تحت عبای مخفی کاری بود ش می کردند درا و کسانی که همراهی

هنگامی که انسان در طی زندگی برای  .متن سخنرانی را مشاهده کنم تاسخنرانی انجام داد، سپس مرا جا به جا کرد 

این احساس باعث  .وجودش را در پی خواهد گرفت دل پذیریلحظاتی مورد مدح و ستایش قرار بگیرد، بدون شک احساس 

البته دیوید تمام سعی و تالشش  .یا نه این سوال برای من پیش آید که آیا من مستحق این همه لطف و ستایش هستم شد

با این عبارت که ما می خواهیم از تو مجسمه  او .دمت و مربی گری ام را در این قدردانی بگنجاندسال خ 35بر این بود که 

ر داده بود و ادامه داد که آیا تو فکر نمی کنی ساخت مجسمه را به بعد از بازنشستگی موکول ای بسازیم، مرا مخاطب قرا

ولی مطمئن نیستیم  ،دهیمانجام  کاریباید " این بود که:هار می کردظدر خالل سخنرانی ا گیلکنیم؟ آخرین کلماتی که 

بازی مربی تیم یونایتد  3131است که من برای درست  .می بایست خیلی متواضعانه می بود قطعا جواب من "چه کنیم!باید 

-33بودم ولی این لحظه فراموش نشدنی باعث نشد که من به دوران بازنشستگی فکر کنم، ولی بعد از آخرین بازی فصل 
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یک فصل دیگر من بازنشسته خواهم شد چرا که  .شاید دوران بازنشستگی من فرا رسیده است به بازیکنان تیم گفتم 3133

  .بازی کل توانایی را از من سلب کرد و دیگر بیش از این قادر به ادامه نیستمآخرین 

رقابت را ساده فرض کرده  ،در مال عام اعالم نکردمهم این مساله را اگر  .ز لیگ قهرمانان خطای مشخص من بودخروج ا

یکن به هنگام بازی با بنفیکا از میدان دور از بازی معاف کردم، دو یا سه باز در بعضی رقابت ها، بازیکنان راتعدادی از  .بودم

به  1- 1نتیجه  بازی با جلو بودیم ولی در نهابت 1-3در برابر بازل  ،سپس .در مجموع بازی خوبی ارائه دادیم ولی بودند،

در جدول قرار  ز تیم مالذا بعد از این تساوی با دو امتیاز باالتر ا ،آن ها بازی اول خودشان را برنده شده بودند .پایان رسید

در خانه در مقابل   .م بودندطو تیم بنفیکا و بازل هنوز در تالولی د ،دو بازی بعدی در مقابل کلوژ را برنده شدیم .گرفتند

  .از گردونه مسابقات خارج می شدیم ،ولی اگر برابر بازل بازی را واگذار می کردیم ،بنفیکا بازی خوبی انجام دادیم

فوروارد ها دو آن .یچ در نیمه اول آسیب جدی دیدنبود و به همین دلیل بازیکنی مثل وید کامال صافزمین بازی در سوئیس 

در این بازی بر خالف یاران بازل، بازیکنان ما همگی  .از ما بردند 3-3داشتند و در نهایت بازی را  خوب یعنی فری و استرلر

لیگ  .که از آمادگی خوبی برخوردار بودند، حذف شد ،کریستال پاالس تیم توسط هم ینگ کاپدر کارل .شاکی بودند

ر مرحله اف ای کاپ )جام حذفی انگلستان( دتیم ما همچنین در  .قهرمانان همیشه به عنوان پاداش تورنمنت تلقی می شود

تمامی نگاه ها به سمت لیگ برتر انگلیس  دیگرچرا که در  بر سیتی از دور رقابت ها حذف شد علیرغم پیروزی و چهارم

  .و سایر رقابت ها آنچنان که باید جدی گرفته نمی شود است

پیروزی  با این حال، .اتلتیکو بیلبائو شدیمدر خانه مغلوب  3-1مارس گذشته  پیشرفت چندانی نداشتیم و در هم در لیگ اروپا

در چنین  .فقط یک برد از پنج بازی داشتیم و آمده ضعیف بود نتایج به دست ولیدر لیگ اروپا نیز برای من مهم بود، 

خروج از کارلینگ  رابر منچستر سیتی وب 1-3خروج از لیگ قهرمانان، شکست  .عی ناراحتی وجودت را فرا می گیرداوضا

گی رو به رو با چالش بزر ،بنابراین .ناراحتی سهیم بودند کاپ به علت باخت خانگی برابر کریستال پاالس، همگی در این

موفقیت در لیگ الزم بود،  در تمامی دیدارها خوب بازی کردیم و در این میان انرژی و آن چه را که برای البته .بودیم

ولی با توجه به این که در مدت بین ژانویه و  ،هر چند که رفتار و روحیه مان بعد از نتیجه برابر بلکبرن، جالب نبود .داشتیم
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در فوریه سوارز  .روحیه تیم خوب بود ،با چلسی مساوی کردیمپیروز بشویم  و لیورپول نال و تاتنهاممارس توانستیم بر آرس

هم  بازیکنان را روز سه شنبه یعنی روز مسابقه گرد .ترافورد مشکل ساز شددپاتریس اورا در اول دست ندادن بامجددا به دلیل 

 .البته عکس العمل آن ها نسبت به خواست من زیاد جالب نبود .دنشوهر باید با شخصیتی باال ظا آوردم و به آن ها گفتم که

پذیرفتند و  مرتیب و به شکل تدریجی پیشنهادد، بدین تنباید فراتر از آنها باش که کردم تاکیدبا این حال پا فشاری کردم و 

و آنتون فردیناند تضاد فکری با جان تری  همتجربه بافردیناند  .تصمیم گرفتند در آن بازی با لیورپولی ها دست بدهند

البته چندین بار فیلم بازی را مشاهده کردم و متوجه شدم که  .ها نیز با هم خوب شدندتا روز جمعه آن هفته آن ولیداشت، 

اورا نیز نادان بود و چیزی به  ولیسوارز سعی کرد به سرعت از کنار پاتریس رد شود بدون این که کسی او را مشاهده کند، 

هنگامی که کنی داگلیش اولین پیش مصاحبه تلوزیونی خود را انجام داد وانمود کرد که سوارز موافقت کرده که با  .او گفت

 .پاتریس اورا دست بدهد

س را به خاطر یمن سوارز را مایه ننگ لیورپول نامیدم و گفتم که آن ها باید از دست او خالص شوند، همچنین من پاتر

داستان در آنفیلد شروع شد، زمانی که پاتریس در یک گوشه نشسته  .اندازه مورد سرزنش قرار دادمخوشحالی کردن بیش از 

من به او  ".را کاکا سیاه صدا زداو م"ه است؟ پاتریس جواب داد: بود و غمگین به نظر می رسید، من پرسیدم چه اتفاقی افتاد

به اتاق داور رفتیم و به ناظر دیدار گفتم، ببین پاتریس می گفتم که اول باید به داور گزارش دهد، من به همراه پاتریس 

فیل داد، داور چهارم شروع به نوشتن همه چیز کرد، داور مسابقه، آندره  .گوید که او مورد توهین نژادپرستانه قرار گرفته

توهین قرار گرفته، سپس  اورا گفت چند بار مورد .مارینس به من گفت که فهمیده اتفاقی رخ داده اما نمی دانست چه اتفاقی

او به من  .آنها کنی داگلیش را صدا زدند، بعدن وقتی که ما مشغول صرف نوشیدنی بودیم جان هنری نیز به ما پیوست

پسر استیو کالرک برای ما نوشیدنی سرو می کرد، یک یا دو نفر هم از مدرسه قدیمی به  .معرفی شد ولی چیز زیادی نگفت

بعدا در لیورپول آن ها پیراهن های  .چیز زیادی گفته نشد، سپس در روزنامه ها خبر منتشر شد ولی .ما ملحق شده بودند

احساس کردم با این  .ورزشی در حمایت از سوارز به تن کردند که من معتقدم از مسخره ترین کارهای باشگاه لیورپول است

فدراسیون از ما خواست که در این مورد بحث  .موضوع به خوبی برخورد کردیم، زیرا که ما می دانستیم حق با ما است

وضوع خاتمه بدهد نه بابی داد که به م نه دیوید گیل به هیچ مدیری اجازه می .نکنیم، ولی لیورپولی ها دست بردار نبودند
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پاتریس  سوارز به جلسه آمد و گفت من به .آن ها آدم های با تجربه ای هستند و سرد و گرم روزگار را چشیده اند .چارلتون

گفتم کاکا سیاه، کارشناس به سوارز گفت شما اجازه دارید به دوستتان بگوید کاکا سیاه ولی نمی توانید به یک غریبه در 

کم در لیگ اروپا، در برابر  .میان جر و بحث از این کلمه استفاده کنید، زیرا این یک برخورد نژاد پرستانه تلقی می شود

او مرد نیرومندی است و من  .چون او روزهای سختی را می گذراند و نیاز به استراحت داشتآژاکس به پاتریس بازی ندادم 

حال من خوب است و شرمنده نیستم و احساس می کنم که "جویا می شدم و همیشه می گوید:  به طور مرتب احوال او را

همچنین گفت این کار را صرفا به خاطر  او ".کار درست را انجام داده ام، چیزی که سوارز به من گفت واقعا شرم آور است

تالش نمی کرد یک جنگ سیاسی بزرگ را به نمایندگی از سایر بازیکنان  هد وخودش بر اساس اصول اخالقی انجام می د

من فکر می کنم کنی داشت از پرخاش گری سابق دست بر می داشت، من احساس کردم که  .سیاه پوست به راه بیندازد

رابینسون هرگز اجازه نمی داد که با مسئله سوارز به آن گونه  .وجود پیتر رابینسون در آنفیلد استمشکل به خاطر عدم 

مدیران جوان از کنی یک بت ساخته بودند و کسی نبود به آن ها بگوید این جا باشگاه لیورپول است و درست  .پرداخت شود

بور باعث کسب احترامی بی سابقه زمدارانه تراژدی هیل با حل سیاست همچنین کسی نمی تواند اغراق کند، کنی .رفتار کن

  .برای او شد

در این مراسم من  .کسب شد 3133بعد از رونمایی از تندیس، یک افتخار بزرگ دیگر برای جوایز هیئت رئیسه فیفا در سال 

تفنگدار نشسته بودند و برای من در کنار پپ گواردیوال نشسته بودم و در سمت راست من، در جلو مسی، ژاوی و اینیستا، سه 

ژاوی گفت:  .باعث افتخار بود که در کنار آن ها باشم، همان طور که من نشسته بودم، آن ها آمدند و با من دست دادند

 ".جایزه باید به ژاوی و اینیستا داده شود چون آن ها مرا ساختند"مسی در نطق پیروزی خود گفت:  "اسکولز چطور است؟"

آن شب واقعا شب خوشایندی بود، سپ بالتر رئیس فیفا در سخنرانی اش بسیار مهربان بود و  .متواضعی استمسی چه پسر 

یکی از نکات حکم هیئت داوری به  .ام پخش شدریک کانتونا، رونالدو و دیوید بکپیام های ویدیویی از گوردون براون، ا

این یک ادای دین در تاریک روشن  "من گفتم:  .یتد بودسال خدمت من در منچستر یونا 35رسمیت شناختن و قدردانی از 

 ".چنانچه شما موفق شدید من را در پایان فصل ببنید، می فهمید که حق با من است ".زندگی من بود
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هر چند پاتریک ویرا  .استفاده نمی کردم، چون احساس می کردم تحت کنترل هستیم بازی خیالی من در دیدار با سیتی از

 .بازنشسته شده بود دوباره باز گردانیم 3133ه بود، این یک ضعف برای ما بود که پل اسکولز را که در ژانویه درخواست کرد

یکی از  .در آن فصل برتری عالی داشتیم تا زمانی که در مقابل ویگان مغلوب شدیم، جایی که ما اصال خوب بازی نکردیم

تیر زد و در رفت و برگشت اورتون به برده بودیم، پاتریس اورا توپ را  3-1دالیل باخت ما با سپری شدن هفت دقیقه ما 

احساس کردم که لیگ را  شد 1-1زمانی که بازی  .شد 1-1، بازی 3-5همان توپ را وارد دروازه ما نمود، به جای نتیجه 

بازی بعد در  .امتیاز کاهش دهد 1ش را با ما به ولور هملتون پیروز شد که اختالف ازدست دادیم، سیتی به راحتی در برابر

من می دانستم که بازیکنان سیتی  .این مانند یک خودکشی قلمداد می شدو  ی و در ورزشگاه خانگی آن ها بودبرابر سیت

قدم زدن  .د که وقت بازی را بکشندزی می کننآماده انجام یک بازی سرسختانه و قدرتمند بودند، فکر می کردم طوری با

با این  .های آهسته، گرفتن خطا در نیمه زمین ما، گرفتن توپ و رساندن آن به سمیر نصری و سیلوا برای دریبل زدن

در ورزشگاه اتحاد ما دو یار آزاد می خواستیم که تمام  .وصف، سیتی در انجام چنین تاکتیک هایی استاد و متبحر شده بود

ا در محدوده خودش حمایت کنند، پارک جی سونگ طوری بازی کند که در تمام مدت مراقب یحیی توره باشد، مدت رونی ر

عیت بدنی و فرم مطلوبی قرار از نظر فیزیکی او مانند توره نبود، اما در وض .وجود نداشت کدر این مسئله کسی بهتر از پار

اه کردم، اما من اشتب .یجاد تهدید و خطر از جانب توره خنثی شودالزم بود که ما سعی خودمان را بکنیم که امکان ا .داشت

 .برد و بازی تمام شد 3-5ما والنسیا را به زمین آوردیم، او خیلی بهتر کار کرد؛ اما سیتی  .آن شب نانی وحشتناک بود

، درست قبل از پایان اسمالیگ یک کرنر به تیم حریف داد و دیوید سیلوا توپ را سانتر کرد برای کمپانی که سر زن بود

  .نیمه، بردن سخت شده بود

کاری که قرار شد  .مالکیت توپ ما خوب بود و ما هنوز در دو نیمه شانس داشتیم .دقیقه اول ما خوب بازی کردیم 31برای 

یچ اتفاقی زابالتا خط دوم را نگه داشته بود و ضربه های کرنر را می زد، از سمت کلیچی ه .انجام دهیم بستن کانال ها بود

می کردیم، مسابقه را می بردیم،  1-1اگر نیمه اول را  .این همه کار زابالتا بود و یک ضربه کرنر که برای ما زده شد .نیفتاد

برای نیمه دوم نقشه ای داشتیم، یک روش بازی مورد بحث بود، آمدن ولبگ به بازی؛ ولی نایجل دی یانگ او را مرتب از 

برای استراحت فصل بیرون بود تا موقعی که برای انگلیس بازی کرد، دی یانگ فقط به  پشت می گرفت و دنی هم که
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روبرتو مانچینی در تمام طول مسابقه مشغول سر به سر گذاشتن داور چهارم بود، داور  .دنبال تکل زدن بر مچ پای ولبک بود

وقتی که دی یونگ آن تکل را به ولبک زد،  .چهارم مایک جونز بود، کسی که من احساس می کردم از داوران قوی نیست

 .مانچینی برای دفاع از بازیکنش به بیرون هجوم برد، من به مانچینی گفتم کجا می روی؟ این یک برخورد جزئی است

او می خواست که داوری تیمش را حمایت کند و  .روبرتو سعی کرد بر داور چهارم غلبه کند ومن به اندازه کافی شاهد بودم

آندر مارینر به طرف میک جونز رفت تا به اوضاع  .صحبت کند، خوب مانچینی می توانست جمعیت را متوجه خود کندبا او 

زیکنانی بود که باعث اختالف سطح بازی بین ما و تیم آن اشکی در این نیست که یحیی توره یکی از ب .سر و سامان دهد

بعدا دیگر کینه ای وجود نداشت، روبرتو و من با هم نوشیدنی  .ه بوداو بهترین بازیکن برابر ما بود، او ستار .ها شده بود

به استثنای فرانک سیناترا در مورد هرکس که در دفتر بود صحبت کردیم، آن جا خیلی شلوغ بود؛ من به مانچو  .خوردیم

یک شگفتی دیگر در  "م؟انیم در این دفتر با هم گپ بزنیمسخره است، چطور با وجود این همه جمعیت ما می تو "گفتم: 

مانچینی این شانس را داشت که بازیکن قدرتمندی مانند توز  .ریت سیتی درباره کارلوس توز بودیمورد مانچینی در زمان مد

اما در عوض توز خودش بعد از برخوردشان در یک بازی لیگ  .بسازد و من احساس می کردم که باید او را بیرون کند

ماه به آرژانتین رفت تا گلف بازی کند و بعد دوباره برگشت و گفت می خواهد بیاید و برای  1قهرمانان در آلمان، برای 

برگشتن او سردرگمی و نا امیدی اش را نشان داد، یا شاید هم مداخله شیخ منصور  .پیروزی در لیگ برای آن ها بجنگد

 ".رگز برای من بازی نخواهد کرداو دیگر ه"یادم می آید مانچینی می گفت:  .باعث شد تا آن موضوع تمام شود

ادین ژکو یا بالوتلی خوشحال نبودند و برای مدت سه ماه غیبشان زده بود، آیا رفتار و عملکرد آن ها با توز متفاوت بود؟  

 .در مدت شهرتش به عنوان یک مربی، اجازه داد اعتبارش پایین بیاید .مانچینی برای بازگشت خودش عصایی ساخته بود

نتایج  .که بعضی از بازیکنان و پرسنل تیم از او خوششان نمی آمد، اما برای او خوشآمد دیگران آنجا مهم نبود گفته بودم

او بازیکنان خودش را خوب انتخاب می کرد، بازیکنانی با یک باالنس و رنج  .بازی ها سبک و متر او را تکمیل می کردند

بازیکنانش اغلب  .سال اجتناب می کرد 31سال و پایین تر از  11ی من معتقدم او از گرفتن بازیکن های باال .سنی خوب

سال در تیم  1تا 3سال بودند، بیشتر آن ها در دوران اوج خودشان قرار داشتند، با این شرایط او آن ها را برای  39تا  31بین 

 .می گرفت
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نفر را در  5خیلی زود سیتی به جلو پیش رفت؛ او همیشه  .به طور ماهرانه ای هوش و غریزه مانچینی ایتالیایی دیده می شد

این هزینه ای است که شما  ".چیزی را از دست نده "دفاع بازی می داد، مانچو تفکر عاقالنه ای برای تدافعی بودن داشت: 

نده در مقابل فکر می کنم اختالف امتیاز هنوز یک عامل پیروزی بود، در دو بازی باقیما .برای بعضی بازی ها می دهید

برابر سوانسی، اسمالینگ و گیگز موقعیت ها را از دست دادند، ما می  .سوانسی و ساندرلند، قصد داشتیم فاصله را زیاد کنیم

گل  5پیروز می شدیم  1-5رونی و کلورلی هر دو نشسته بودند، اگر ما در آن بازی  .گل بزنیم 5توانستیم در نیمه اول باالی 

بان آنها، سیمون مینیوله عملکردی خارج از این دنیا داشت، عکس العمل های او ه بازی ساندرلند، درواز در م،بی هدف داشتی

راهی که  .پیروز شویم 1-9باور نکردنی بود، ما دوبار توپ را به تیر زدیم، وین رونی توپ را به تیرک زد، ما می توانستیم 

سرانجام، سی و چهارمین گل فصل رونی با مشارکت والنسیا تنها  .می تواند سبب قهرمانی در لیگ شود، اختالف گل است

هواداران ما فوق العاده بودند، چشمم به پسرک جوانی افتاد، او  .نشانه ای از ما بود که روی اسکوربرد ورزشگاه وجود داشت

سیتی دو بار  ".دهعقب است، چقدر بازی طول می کشد؟ پنج دقیقه وقت اضافه گرفته ش 3-3هنوز سیتی " :داشت می گفت

 .ثانیه آخر گل زد، ادین ژگو و سرخیو آگوئرو 335در 

بود، بعد آگوئرو به میان دفاع کیو پی آر رفت و با ماریو بالوتلی پاس هایی را رد و بدل سپس شوت  83گل ژکو در دقیقه 

 11ما برای  .را نشان می داد 31انیه و ث 81ساعت دقیقه  .سال اخیر پیروز گردانید 11برای اولین بار در  را کرد، این آن ها

من به بازیکنانم  .هیچ عذری وجود نداشت .ثانیه قهرمان بودیم، زمانی که سوت بازی ما به صدا در آمده بود، قهرمان بودیم

پیام  آن ها ".با سر های باال از این در بیرون روید، شما اصال نباید خجالت زده باشید، شما هیچ ضعفی نشان ندادید "گفتم: 

به سیتی تبریک می  .من هر آن چه را که می توانستم انجام داده بودم .من را درک کردند، همه مصاحبه هایشان مثبت بود

در دوران خدمتم در  .هیچ نکته ای وجود ندارد که خودت را خاطر آن شکنجه کنی .گویم، من هیچ مشکلی با آن ها ندارم

سوالی که در آن تابستان در ذهن من  .منچستر یونایتد ما بارها و بارها دوباره برگشتیم و باز هم همین را انجام داده ایم

شکل گرفته بود این بود که آیا سیتی می خواست بهتر باشد؟ آن ها از برد در لیگ اطمینان داشتند، هیچ پسر بچه ای در 

حقوق موضوع مهمی نبود، اما مقدار بازی کردن بازیکنان  .همگی مجرب و در رنج سنی بیست سال بودند تیم آن ها نبود و

آیا می توانیم کمپینگ آینده را با رکورد  "من از خودمان می پرسم:  .و فیش حقوقی در فهرست مقررات فیرپلی مالی بود
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ما با  .ار احتیاج داشتیمذما به یک بازی ساز تاثیر گداشت، تیم ما یک پل اسکولز جوان کم  "بهتری پشت سر بگذاریم؟

رافائل داشت به یک بازیکن بسیار خوب تبدیل می شد، اما  .مودریچ صحبت کرده بودیم اما با تاتنهام به توافق نرسیدیم

دیگران از آن  بعضی بازیکنان هرگز نمی توانند به اشتباهاتشان پایان دهند، این مسئله موروثی است، اما .اشتباهاتی داشت

رافائل در برابر بایرن مونیخ اشتباه بزرگی مرتکب شد و بعد کارنامه انضباطی اش به شکل دراماتیکی اصالح  .ها می آموزند

چیزی که کم  .او مانند یک مهاجم سریع و قابل رقابت است و به خودش اعتقاد دارد، او نظر واقعا مثبتی به مسابقه دارد .شد

من  .الزم بود این شکاف پر شود .بازی در یک فصل داشته است 51تا  19چپ جایی که پاتریس اورا  داشتیم، پوشش دفاع

بهتره شما به این عادت کنید، چون ما از این به بعد تعداد زیادی از این  "در یک کنفرانس مطبوعاتی به هوادارانم گفتم: 

 .و آن ها برگزار خواهد شد و همه آن ها شبیه این خواهند بود مردان جدید سیتی را خواهیم دید، تعداد زیادی مسابقه بین ما

من  3133-31من می خواستم که در مرحله بعدی لیگ قهرمانان باشم، چون ما را زنده می ساخت، برای مسابقات سال 

ای لیگ، قبل از دور نهایی بازی ه .مقرر کردم که هیچ کس صحنه را ترک نکند و گروه را برای پیروز شدن جدی بگیرند

مایک فالن و من برای دیدن بازی فینال آلمان به آن جا رفته بودیم تا نحوه بازی شینجی کاگاوا، روبرت لواندوفسکی و 

تنها راهی که فردا سیتی می تواند پیروز شود زدن گل دیر  "متس هوملس را مشاهده کنیم؛ آن جا من به مایک گفتم: 

پی آر دارند، اگر کیو پی آر نتیجه بگیرد من شگفت زده نمی شوم، ولی اگر سیتی  هنگام است، آن ها بازی سختی برابر کیو

امتیاز آن فصل به پایان رساندیم، حداکثر مجموع امتیاز برای  98ما با  ".گل دیر هنگام بزند ما لیگ را از دست خواهیم داد

م آوردیم، به خصوص بر حمله های حریفان کتیم برنده؛ احساس عمومی این بود که ما یک مقدار در مقاومت دفاعی در برا

اختالف  .اما یک بار ایونز و فردیناند یک مشارکت را تشکیل دادند و ما به باالی جدول کشیده شدیم .یچدبا مصدومیت وی

امتیاز یک بازگشت سالم بود، اما حذف از لیگ کاپ و لیگ قهرمانان ما را مجبور کرد که فصل را به  98گل ما خوب بود و 

  .عنوان یک فصل بد نشان دهیم

من تیمی متشکل از  .من غمگین بودم اما بی روحیه نبودم، احساس می کردم بازیکنانی مطمئن در حال پیشرفت هستند

نمی دانم  .کسانی داشتم که می خواستند برای یک کشمکش طوالنی خوب عمل کنند، مبارزه جایش را به فلسفه داده بود

کجا پیدا می کنید، یک بازیکنی مانند اندرسون می تواند قسمت قابل توجهی از مشکل را برطرف این چنین بازیکنان را 
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دفاع میانی کالسیک داشتیم، نانی و والنسیا جوان می  5 .اگاوا و نیک پاول قرارداد ببندیمما در صدد بودیم که با ک .کند

مبارزه کردن عبارت بود از: همسایه های شلوغ و پر سر و ما می دانستیم  .توانستند حق انتخاب وسیع فراوانی به ما بدهند

 .این خواسته ما بود، من تصمیم گرفتم که اگر به آن ها در اروپا بهتر خوش بگذرد رشد می کنند .صدا

به برلین برای دیدن فینال کاپ آلمان بین تیم های،  .یک مسئله ترسناک پزشکی ضمیمه اعالن دردناک پایان کار بود

بایرن رفتم، آز آن جا به ساندرلند سفر کردم و برگشتم به منچستر، بعد به بلفست رفتم برای بازی جایزه دری  -درتموند

در گالسکو قصد داشتم برای صحبت با یک مقام رنجرز در روز شنبه با یک پرواز رزرو  .گریگ، آز آن جا به خانه بازگشتم

بعد یک قطره دیگر  .صالح می کردم، متوجه یک قطره خون شدمدر گالسکو داشتم صورتم را ا .شده به نیویورک بروم

آن ها آن جا موضوع را بررسی کردند؛ دکتر فکر  .نتوانستم جلوی آن را بگیرم و کارم به بیمارستان کشید .سپس یکی دیگر

دکتر  .را کنسل کردم کرد من خوبم و می توانم پرواز کنم، ولی خون ریزی تا دو روز دیگر بند نیامد، بنابراین سفر نیویورک

من به عنوان یک بازیکن عادت به  .در روز جمعه، شنبه و یک شنبه به من سر زد، دردناک بود ولی سرانجام با آن کنار آمدم

علت این عارضه پروازهای زیادی  .اما این یکی از نوع بدش بود .خون دماغ شدن داشتم به خصوص وقتی ضربه می خوردم

این یک اخطار کوچک بود، وقتی انسان کاری را بیش از حد انجام دهد  .فشار هوا در کاپین هواپیما بود که داشتم، به خاطر

 .باعث رنج و آزار خودش می شود
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 مترجم: پدرام مهرورز                                                           و سوم                     فصل بیست 

 خانواده

صبح بر می گشتم  3یا  2کتی همیشه بیدار می ماند تا من به خانه برگردم. حتی گاهی وقت ها که ساعت 

او جلوی در به استقبال من می آمد. زمانی که به سفری می رفتم تلفنی با او صحبت می کردم و می گفتم 

نه، نه، من منتظر می مانم تا به خانه برگردی، بله او چهل و “داد:  چرا نمی روی بخوابی؟ و او جواب می

من می توانسته ام کارم را در فوتبال دنبال کنم با دانش به این که  .هفت سال همین رویه را حفظ کرد

زندگی خانوادگی من به طور کل تحت شعاع آن قرار دارد. کتی انسان فوق العاده ای است، دیوید گیل یک 

راهی برای مجاب  .دترافورد پرده برداری کندتقاعد کند تا از تندیس من در اولتوانست او را منابغه بود که 

 .کردن او در مواردی شبیه این وجود ندارد

یک حقیقت که درباره کتی وجود دارد این است که او هرگز قابل تغییر نیست، او یک مادر، یک مادر بزرگ 

او در دوستی ها و رفاقت ها پیش قدم نمی شود، نه این  .ین استو یک همسر و خانم خانه است، زندگی او ا

که دوستی کسی را رد کند، بیشتر مایل است تا رفت آمد و مهمانی هایش با حضور دوستان نزدیک و 

او تقریبا هیچگاه به تماشای مسابقات فوتبال نمی رفت و زمانی که من با او ازدواج  .خانواده اش برگزار شود

 .ت آخر هفته اش را با دوستان اهل گالسکو به دانسینگ می رفتندکردم تعطیال

او همیشه در مهمانی های گالسکو بسیار راحت بود، اما وقتی به یونایتد رفتم به طور کلی معاشرت زیادی  

با آن ها نداشت و عدم حضورش در جریان امور و راغب نبودنش به در جمع بودن من را ناچار می کرد تا به 
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خانه ای با دروازه های بزرگ برای جمع  .در مسافرت های شغلی و مهمانی های شام حاضر شومتنهایی 

شنیده بود که حزب  تواند قابل استفاده باشد. وقتیشدن دوره ای سیاست مداران برای تبادل نظر می 

خانم  خیلی متاسفم“محافظه کاران محلی برای اعالم موجودیت خودشان به آن جا می آیند، گفته بود: 

 فرگوسن بیرون هستند و من مستخدم آن ها هستم.

سالگی فوتبال را کنار گذاشتم، میکده هایی  32زمانی که من در  .با کمال احترام او به ریشه ها وفادار است 

 11شروع می کردم و تا ساعت  Love Street در گالسکو داشتم و آن ها را اداره می کردم. روزم را در

  .بعد از ظهر 2332می رفتم تا ساعت  به میکدهآن جا بودم و بعد 

به طور یک سره می ماندم، سپس   Love Street گاهی به خانه می رفتم و گاهی هم برای آموزش در

خوب بچه ها زمانی که خیلی کوچک بودند به ندرت من را می دیدند؛  .به میکده بر می گشتم و بعد به خانه

ه بزرگ تر شدند به من هم نزدیک تر شدند، اما بیشترین عشق و کتی آن ها را بزرگ کرده است. وقتی ک

رفتن به آبردین برای ما یک شانس خوب به حساب می آمد،  ت.مشان همیشه برای مادرشان بوده اساحترا

سال نمود بهتری داشت. من تمام مدت با  5چون دیگر میکده ها را نداشتیم و زندگی خانوادگی ما در آن 

  م.به جز زمانی که بازی داشتی بودم،خانواده ام 

و مارک با رفقایش خوش می گذراند، جیسون هم شبیه کتی است او در واقع در کودکی  دارن عشق توپ بود

سالگی او بازی کردن را انتخاب کرد و عهده دار  11یا  13اما در  .عالقه ای به فوتبال نشان نمی داد

کمی دیر  ؛بازیکن بدی نبود، او که عاشق کتاب بود د.ش لند در برابر ولزنمایندگی باشگاه پسران اسکات

 متحول شد. او بسیار پسر با هوشی است. 
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زمانی که به اولدترافورد رفتیم او همیشه در خانه می ماند و به مطالعاتش ادامه می داد، بعدا او به ما در 

بود با پای چپ بسیار عالی، دارن یک پسر معمولی  د.چند باری در تیم دوم ما بازی کر منچستر ملحق شد و

او برای گرفتن مدرک  .مارک یک بازیکن بسیار خوب بود که چندین بار در ذخیره های آبردین آماده بود

اقتصاد به دانشگاه فنی در شفیلد رفت، مارک شخص بسیار موفقی شد، پسرهای من همه کارهایشان را 

درست مانند کتی که باهوش است و اراده قوی همه آن ها خوب پیشرفت می کنند،  .خوبی انجام می دهند

 .دارد
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 ترجمه: میالد گودرزی                                         بخش بیست و چهارم                        

 

 وین رونی

 

در حال گریه بود. دیوید  رایت در دفتر کارم کنبا اورتون بازی کرده بودیم. بیل بود که  4002ست آگو

خواهم یک می بیل، ریاست باشگاه اورتون، گفتجا حاضر بودند. ویس، دیوید گیل و بیل با من در آنم

باید با مادرم تماس بگیرم،  "گفت: در طی تماسش می ریخت،گیرم. در حالی که اشک میتماس ب

تلفن را به من داد، صدای یک  بعد "خواهند پسر ما را بدزدند.آنها میخواهد پسر ما را بدزدند، می آنها

میلیون پوند ارزش  00ی، او پسر ما را بگیر این گونهکنی چطور جرأت می "گفت: آمد که میزن می

 فوق العاده بود، این یک ترفند بود.  "دارد.

اما واقعی بود. بیل فوق العاده دوست  "آیا این یک بازی است؟"خندیدم گفتم: هم درحالی که می من

ی بود. دیوید مویس یک لحظه به من چشمکی زد. برای دقایقی خودم هم متعجب اتاحساس داشتنی و

یزیکی مشکلی بودم و گفتم باید رکوردهای پزشکی وین رونی را یک بار دیگر چک کنم، آیا او از نظر ف

برای افزایش قیمت بود؟ خدای من، واقعاً خنده دار است، او یک پا دارد؟  ای حقه دارد؟ آیا این

دانست که این پسرک جوان باهوش انگلیس فوق العاده طوالنی شد. بیل میذاکرات برای خریدن م

خواست یک درآمد جایی که او میچقدر ارزشمند است. اما دیوید مویس بسیار واقع بین تر بود، از آن

 غرق در پول شوند.  آنهاسالم از این انتقال به اورتون برسد و 

پوند بعالوه یک مقدار پاداش اضافی بود. اورتون به این پول واقعاً نیاز میلیون  40قیمت رسمی او 

های بیل خشک شد و بحث تمام شد، وین رونی هفت ساعت مانده به خاتمه داشت. وقتی که اشک

روز عجیب و غریب را بدون بازی کردن  20به ما ملحق شد. او  4002ست وآگ 13نقل و انتقاالت در 

نها دو جلسه تمرینی را انجام داده بود. فکر کردیم جدال در لیگ قهرمانان پشت سرگذاشته بود و ت

روز پس از  42مقابل فنرباغچه بهترین لحظه برای حضور او در ترکیب تیم است، یعنی دقیقه 
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 هت 4-6پیوستنش به تیم. این رویکرد آزمایشی با بازی تماشایی او همراه شد، رونی در پیروزی 

 ریک کرد.ت

 

را از نظر تناسب بدنی و فیزیکی به حد مطلوب  ن بازی دراماتیک رونی، سعی کردیم ویخستیبعد از ن

کرد مسابقه مقابل فنرباغچه را تکرار ، بعد از آن تا چند هفته آن عملسایر بازیکنان برسانیم. طبعاً

اد طبیعی و کرد. او یک استعدها شور و شوق من برای او را به هیچ عنوان سرکوب نمینکرد. البته این

داشت. او فوق العاده در به زمان نیاز  ،خدادادی داشت و برای تبدیل شدن از آن پسرک به یک مرد

وین برای پیشرفت الزم بود شور و شوق بسیاری داشت.  بازی کردنمتعهد بود و برای  کارش جدی و

داد. او ار را انجام میکخود تمام وقت تمرین کند و او همیشه بدون وقفه و با شور و شوق بسیاری این

کرد تا زیر فشار زیادی تمرین می داد و هیچ وقت حتی یک روز را هم به خاطر مرخصی از دست نمی

تناسب به دلیل مصدومیت از دست داد و به سرعت  هم چند هفته را به آن شرایط ایده آل خود برسد.

  بدنی خود را از دست داد.

دچار مصدومیت شد. از  متاتاراساز ناحیه استخوان  زمانی بسیار بزرگی داشت، اما در آن جثه

داشت خیلی زود فهمیدم او دقیقاً همان بازیکنی است که ما انتظار داشتیم.  تمرینات و وضعیتی که

اگرچه ضرب پای چپ او کمتر  کرد؛ای خود بسیار خوب استفاده میبازیکنی شجاع بود که از هر دو پ

 46سالگی به خدمت گرفتیم و پیش بینی کردیم که اوج فوتبال او در  42بود. ما این بازیکن را در سن 

کردم و او در سن خود پیشرفت وین بسیار زودتر از آن چیزی بود که فکرش را میسالگی باشد، اما 

توانستیم او را در یک سوم میانی زمین به نمی توانست بهترین باشد. با فیزیکی که او داشت، اصالًمی

قرارداد  4030که او در اکتبر کنند. اما بعد از اینبازی بگیریم، جایی که گیگز و اسکولز بازی می

جدیدی با ما به امضا رساند، من در فکر داشتم که او به عنوان یک هافبک به کار خود خاتمه دهد. 

پسر بچه ای بود که از اورتون به منچستر آمده بود. بازیکنی که در تمام تفکر ما از وین رونی، همان 

 نوجوانی فوتبال خود را آغاز کرده بود.  

اما  به خدمت بگیرد،را  سالگی وین 32داد باشگاه قصد داشته در ن مینشا یونایتدگزارشات آکادمی 

سالگی یک بار دیگر  36.در ه بودو این تیم را ترک نکرد هاو به درخواست خودش در اورتون ماند

واتسون  ؛ گویا اورتون در خونش بود!ای نشان ندادخواستیم او را به خدمت بگیریم، اما او دوباره عالقه
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را تحت تاثیر  او آنهاکردند و عملکرد رونی را دنبال می ئول آکادمی ما بودند که وضعیتو ریان دو مس

 ر دیداری از جام اتحادیه بازی کرد. ستون ویال دسالگی مقابل ا 36شته بود . او در گذا

والتر خیلی  "این رونی را به یونایتد بیاور."عنوان دستیار به من ملحق شد گفت: وقتی والتر اسمیت به 

صریحانه گفت. او رونی را بهترین بازیکنی توصیف کرد که تاکنون دیده است. این صحبت تاییدی بود 

 بر عالقه ما به این بازیکن. 

در  العاده ای به آرسنال زد.ل فوقسالگی از راه رسید، او گ 36نخستین بازی وین در و سرانجام 

شود. برای تبدیل شد که به تیم ملی انگلیس دعوت میاورتون همچنین به نخستین بازیکن جوانی 

گوران اریکسون سرمربی تیم ملی انگلیس از او استفاده کرد و دوباره او را اسون بازی با استرالیا، 

 رای بازی حیاتی مقابل ترکیه در مقدماتی جام جهانی دعوت کرد. ب

روزی خود به ثمر رساند. این ما را متقاعد کرد که  131سال و  31او نخستین گل ملی خود را در سن 

یک بازیکن آینده دار ملی در رصد ما بوده است. در نخستین رویارویی با او، از آنچه که در ذهن داشتم 

کردم او یک شخصیت قاطع داشته باشد. اما او یک پسرک خجالتی بود و بود، فکر می کامالً در تضاد

وجود  ،که تمام توجهات به او بود و شاید روزی با مبلغی هنگفت منتقل شودترسی در وجودش از این

  خجالتی بودن او خیلی زود تمام شد.داشت. اما این 

داور بیچاره، تونی استرودویک،  داوران و بازیکنان را!ن همه را به جهنم فرستاد. همه را: در زمین تمری

ی، باید این بازی تو تنها کسی هستی که قدرت اداره این بازی را دار"مایک ویا رنه همه به من گفتند: 

یادم  "ندارد که این بازی را قضاوت کنم.هیچ راهی وجود "من هم جواب دادم :  "را قضاوت کنیم.

در سوت روی یک صحنه خطا  وی کین در وضعیت بدی قرار داشت،جیم، در روزی که رهست که 

تیمش، تیم ما، داور و هرآنچه که روی  این کار انگار که به همه چوب زد: او با دمید. به مالیمتخوت 

 این زمین موجود زنده وجود دارد. 

این مسخره  "امیدوارم تیم روی برنده شود."ستش بود به من نگاه کرد و گفت: با سوتی که در د جیم

ن غم و اندوه را نیز خواهیم در رختک"او گفت:  "کنم نخندم. سعی می"م: است و من نیز در پاسخ گفت

رده بود فهمید که داشت، وقتی خشمش فروکش ک او حالتی عذرخواهانه در برابرم روز بعدش "دید.

خته بودم. او ا دست انداهمانطور که او ر گویم!گفتم چراکه من همیشه درست میمن درست می
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 زیاد باهوش نبود، امااز نظر من، او  "دانم.نمی"گفتم:  "، رئیس؟کنمهفته بعد من بازی می"گفت:

  اهی بصری خوبی از فوتبال داشت.غریزه طبیعی برای بازی کردن داشت و آگ

یک یک استعداد ناب و قابل توجه بود و عالوه بر آن شجاعت و انرژی بسیار خوبی نیز داشت که برای 

نیست. او  . توانایی دویدن و تمرین کردن در طول تمام روز چیز کمیبسیار باارزش استفوتبالیست 

و اعتماد  به کندی فرا می گرفت، به خود ایمان کاملهای جدید را به ایده ها و روش در زمین تمرین،

زمین در  تم،های معدودی که من در قبالش تفکری دیکتاتوری داشسال به نفس خوبی داشت. در آن

 به وجود نیاورده بود. زمین هیچ اضطرابی برایم اما خارج از داد،هایی احمقانه پاسخم را میبا تکل

 ،ندشتمهاجم بودم، از مهاجمانی که در هر تیم دیگری حضور دا خودموقتی  مشکل من این بود که

کسی وجود نداشت که در  ال احترام،مککدام به اندازه من خوب نبودند. با سرسخت تر بودم. هیچ

 از من بهتر باشد. دوران بازی ام،

اما تا وقتی آن  ست، بهتر تصمیم بگیرند،آنهاتوانند از کسی که مربی کنند میمعموالً بازیکنان فکر می

 آنهارا مجاب به استفاده از اجمینی که چنین تفکری نداشتند، مشوند. مهرا تجربه نکنند متوجه نمی

، من هستند! . یعنی خودم را در آن مردم آنهاکردم کردم و فکر میضی ها نگاه میبه بعکردند. می

ت، گری و فیل ن و بخصوص در پل اسکولز، نیکی باودیدم. من خودم را در روی کین، برایان رابسمی

 تیم همیشه بازتاب دهنده شخصیت و کاراکتر مربی آن است. دیدم. نویل می

توانم چیزی را در هر موقعیتی نجات دهم، چیزی کردم من میمی این یک فلسفه است. همیشه فکر

همیشه مانند یک درام بود. برای من معمولی قضیه افتاد. این که همیشه در منچستریونایتد اتفاق می

های دنیا منتشر شد، هیچ در رسانه 4030شده بود. وقتی زندگی شخصی وین رونی اواخر تابستان 

صبح بعد از این اتفاق به او شورای جنگی در دفتر من وجود نداشت، قدم زدنی دیگر وجود نداشت. 

جا بود که کنترل قدرتمندی روی خودم داشتم. برای آنخواهد. را میدانستم که او نیز منگ نزدم. میز

 من این شیوه مقابله با این مسئله نبود. 

ساله بوده است، اما اکنون هفت سال گذشته بود.  31که او  امات علیه او برای زمانی ظاهر شداین اته

ر و را ددانستم چیزی ااحساس کردم او در جام جهانی آفریقای جنوبی تحت فشار زیادی است. می

کردم. اگرچه او به عنوان بهترین بازیکن لیگ را احساس می کند. ایناذیت می 4030جام جهانی 

 البهترین فوتبالیست س هم ه انتخاب شده بود و از سوی نویسندگان فوتبالیتجزیره در سال گذش
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ل مقابل پس از تساوی بدون گفریقای جنوبی بسیار عجیب بود. شده بود، شرایط و رفتار او در آ

انگلیس  پس از  "گردم.حالم دوباره به کشورم برمیخوش"ان گفت: الجزایر در کیپ تاون به خبرنگار

باید توجه او کار خود را به پایان رساند.  ،چهار بازی و در مرحله دوم حذف شد و وین رونی بدون گل

کردم. فکر کردن میمجبور به نگویم، باید او را  بهترین راه این بود که چیزیکردم. اگرچه را جلب می

کردند را از او دور کردم، سوء تفاهم جمعیتی که به او توهین و حمله می وقتی که در سپتامبر در اورتون

 دانست بهترین کار را در قبال او انجام داده ام. او برطرف شد، چراکه می

بازتاب و راندمان اعمال  ست که بهترین تأثیر را روی یک شخصیت با بهترینا شغل شما به گونه ای

د جدیدی قراردا ، وین اعالم کرد4030آگوست  32اما در  کنید. هیچ وقت با رونی مشکلی پیدا نکردم.

 امضا نخواهد کرد. 

برای تمدید با او پس از پایان جام جهانی مشخص بود.  نشوکه کننده بود، چراکه برنامه ما یخبراین 

ول های وین رونی، پائتماس گرفت و گفت مدیربرنامه در همین حین بود که دیوید گیل با من

به اندازه  ی که او گفت این بود که یونایتدخواهد برود. چیزگفته وین میاسترتفورد او را دیده و به 

 کافی جاه طلب نیست.

من ما قبل از این هم لیگ را فتح کرده بودیم و هم به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسیده بودیم. دیوید به 

بود.  خجالتیخیلی ترسو و  ه در ماه اکتبر برگزار شد،خواهد تو را ببیند. درآن مالقات کگفت وین می

ها را بزند. اساس درخواست ها و دالیلی که او  که این حرف به او القا کرده بودندکردم احساس می

 یستیم. برای جدایی داشت این بود که ما به اندازه کافی جاه طلب ن

جنگیم؟ در سه یا چهار سال سال نیست برای قهرمانی در لیگ می 40آیا ما "ه او این بود :پاسخ من ب

گویی ما به اندازه کافی جاه به او گفتم اینکه می "ه فینال لیگ قهرمانان رسیده ایم؟اخیر ما چند بار ب

زیلی که از وزیل باشیم، اوطلب نیستیم، کامالً مزخرف است. وین به ما گفت باید به دنبال مسوت ا

 وردربرمن به رئال مادرید پیوست. 

به او گفتم این مسائل هیچی ربطی به تو ندارد که بخواهی به خاطر آن تیم را ترک کنی. به او گفتم 

وظیفه تو بازی کردن است و نه چیز دیگری. وظیفه من نیز انتخاب بهترین تیم و ترکیب است. آن روز 

، وین رونی اکتبر 40سپور در ا ایم، دو ساعت قبل از بازی با بورسما یک مسابقه اروپایی پیش رو داشت

نی در خصوص آینده به من هفته قبل با دیوید گل مالقات کردم و او هیچ اطمینا"ای صادر کرد: بیانیه
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من هم به او گفتم که قرارداد جدیدی امضا نخواهم کرد. مشتاق بودم که با سر الکس  من نداد.

  را متعجب و شگفت زده کرد. او مهای دیروز م و بخشی از صحبتفرگوسن نیز صحبت کن

خواستم که در خصوص جذب ست من از باشگاه ون واقعاً درست بود، در طول مذاکرات ما در ماه آگای

راز اول به من اطمینان دهد. هیچ منظور خاصی نداشتم و احترام کاملی به منچستریونایتد بازیکنان ت

در شش سال اخیر این خوش شانسی به من داده شده است که بتوانیم  قائل هستم. همانطور که

 هایی را کسب کنیم و از بودن در کنار این تیم لذت کافی را احساس کنیم. جام

 دینم را به سر الکس مدیونم، آن هم یک ا شاید درخواست درستی نکردم، اما من همیشه موفقیت

سالگی به  32سی که من را حمایت کرد تا در سن ، کاو مربی و مدیر فوق العاده ای است بزرگ.

شد، کنم که او همیشه زنده و سرپا باآرزو می حق شوم. به خاطر منچستریونایتد،باشگاهی بزرگ مل

  "چراکه او یک نبوغ خاموش است.

پیدا نکردم، اما احساس کردم که او در تالش است تا پلی برای ارتباط  درک درستی از این بیانیه

  خواهد با ما بماند.رده است و میامیدوار شدم که ذهنیت او تغییر کدوباره با من و هواداران ایجاد کند. 

حضور داشتند، بهترین فرصت برای من  از بازی، جایی که همه رسانه ها در نشست مطبوعاتی پیش

همانطور که گفتم، کسب سه عنوان لیگ جزیره به "های خودم را بزنم. آنجا گفتم: که حرفپیش آمد 

تاکنون برای ما  اتفاق کنیم. اینفکر می هم فوق العاده است و ما به کسب چهارمین آن ،صورت پیاپی

  نیفتاده است و بسیار خوب خواهد بود.

 ر باشگاه داریم، همه چیز خوب است.د یم. ساختار خوبیاد به نفس خوبی در این زمینه داراعتم

ریاست باشگاه هم فوق العاده است. هیچ مشکلی در منچستریونایتد  الیق و کادرفنی کارآمد، مدیرمان

صحبت  )وین رونی(وجود ندارد. تنها مشکلی که اخیراً به وجود آمده بود و من در این باره با آن پسرک 

م. فقط به باشگاهش کناز او قبول نمی بگذارد و هیچ مزخرفی اه احترامکردم و به او گفتم که به باشگ

 ".دگذاراحترام 

کردیم. اما شما هایی به او میشد، توصیهدچار مشکلی میاو یک پناهگاه بودیم، هرگاه  ما همیشه برای

کنید، این فقط برای رونی نبود. اینجا منچستریونایتد بود. تان می این کار را برای همه بازیکنان

و  باشگاهی که اساس و بنیانی تاریخی دارد و روش و سنت آن وفاداری و راستگویی میان مدیران
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گردد. این چیزی بود که ی برمیبزاست. این مساله به روزهای حضور سرمت باباشگاه بوده  بازیکنان

 تأسیس کردند.  آنها

ل اسکولز و بقیه بازیکنان و پبازیکنانی همچون رایان گیگز ها به مانند سایر وین رونی از این کمک

 ،در نشستی که داشتیمرا اینجا نگه داشته بود.  شد. این دلیلی بود که همهه مند میمنچستریونایتد بهر

ها و اهداف آینده طلبیدر خصوص جاه زر )مالکین باشگاه منچستریونایتد( تماس گرفتیم.با خانواده گلی

گرفت. قب گرفت که در کشور بیشترین دستمزد را میباشگاه صحبت شد و وین یکی از بازیکنانی ل

  "عذرخواهی کنی. آنهاباید از  این هواداران هستند که"به او گفتم:  عذرخواهی کرد. آمد و روز بعد

های او ناراحت . بعضی از صحبتوجود داشتاو  نسبت بههای متفاوتی نیز از سوی بازیکنان واکنش

او را یک مرد پول پرست تأسف باری برای وین رونی بود. صحنه نشده و بعضی ناراحت بودند. 

ای بود که او ش را پس گرفت. این مسئلها توصیف کردم که وقتی دستمزدش افزایش یافت، شکایت

اعتمادی مالی بود. به هرحال، جو بی ائلکنم که قصد و ذهنیت وین رونی مسدرگیر آن شد. فکر نمی

 بود. اداران به وجود آمده میان او و هو

. هنوز از او خشمگین بودند آنهاکرد، اما اش را تقسیم میکرد با هواداران شادیگلزنی می وقتی

کنند احساس می آنهابازیکنان باید درک عمیقی از احساس هواداران نسبت به باشگاه داشته باشند. 

ه هستند، یعنی با سال است که هوادار واقعی این باشگا 00 آنهامالک این باشگاه هستند و بعضی از 

وفادار نیست، نباید تصور  آنقدرهاآن زندگی کرده اند. وقتی یک بازیکن نسبت به تعهداتش به باشگاه 

 هیچ مشکلی میان او و هواداران نباشد.  کند

نسلی از بازیکنان متعهد را در اختیار داشتیم که ه اند. بازیکنان بسیار کمی منچستریونایتد را ترک کرد

 های دیگر.ند گیگز، اسکولز و خیلیبازیکنانی مان زی خود را در منچستر سپری کردند. کل دوران با

بخواهد تیم را ترک کند و یا از سیستم نقل و انتقاالت تیم  یهواداران با این مسئله که بازیکن ،بنابراین

 انتقاد کند بیگانه بودند. 

برخی قوانین جدید را وضع کرده بودم، اما بود که من بعد از این مشکل با وین رونی  4033زمستان 

مقابل ویگان خوشحالی کرده  0-0جانی ایوانز و دارن گیبسون از بندرجنوبی تا هتل پس از برتری 

در تمرینات حاضر شدند، در حالی که بسیار خسته بودند. در ورزشگاه بود که پیش  آنهاند. روز بعد دبو

ریمه خواهند شد و برای دیدار شنبه مقابل بلکبرن دعوت گفتم که یک هفته ج آنهارفتم و به  آنها
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نخواهند شد. وین باید بسیار با دقت رفتار کند، او بازیکن بسیار با کیفیتی است، اما نباید بعضی چیزها 

شود. وین می ریستهنگ آنهاچگونه به  هاکرد. نگاهی به رونالدو و گیگز بیندازید که بعدرا فراموش می

یک هفته به او  4034رسید که قبل از مسابقات یورو باید این مسئله را درک کند. عاقالنه به نظر نمی

 خود را از دست بدهد.  فرم خوبتعطیالت بدهیم، چراکه ممکن بود 

دی کشید تا به شرایط عاداد، سه یا چهار هفته طول میهای یونایتد را از دست میاگر او دو هفته بازی

از من  انعطافیشد. او هیچ برگردد. بازی با اوکراین نخستین بازی او بعد از حدود یک ماه تلقی می

کردم. بسیار ساده بود، او نباید بازی کند. همیشه سرکوب می یدید. او را به شدت در هر شرایطنمی

نسبت به این  مسائل بدنسازی برای من بسیار مهم بود، مهم نبود چه بازیکنی مشکل دارد و من

این شیوه را تغییر دهم.  ،دیدم که در این اواخر دوره مربیگریموضوع سخت گیر بودم. هیچ دلیلی نمی

بزرگی اعطاء کرد. در آخرین سال حضورم، وقتی که او چند  اری به ما هدایایرونی در لحظات بسی

عتماد سابق خود به بازی را از دست داد و یا چند بازی تعویض شد، احساس کردم که کمی از ا

او به چنان قادر به انجام کارهای خارق العاده ای بود. پاس هواداران را از دست داده است. اما او هم

ستون ویال که قهرمانی را برای ما مسجّل کرد واقعاً شگفت انگیز بود و یا ان پرسی در برتری مقابل ف

های خودش را ضمانت کرد. اما با گذشت ییگل برگردان او منچسترسیتی، چشمکی بود به من که توانا

و خسته  برای تیم نیست و خیلی زود درگیر بازی ای دقیقه 00زمان احساس کردم او دیگر بازیکن 

بازیکنانی جوان دراختیار داشتند و تیم سرعتی  آنهاستون ویال به دلیل اینکه اشود. در دیدار مقابل می

به دفتر کار من آمد و گفت از کنار گذاشته شدنش  ،د از فتح لیگزی نگرفتم. روز بعبودند، وین را به با

 هایش بسیار ناراحت است. و تعویض شدن

ها را زد. همه  مدیربرنامه های او پائول استرتفورد هم با دیوید گیل تماس گرفت و همین حرف

خوشحال هستند، بازیکنان متفاوت هستند، بعضی از بودن در یک باشگاه برای کل دوران فوتبالشان 

ن پرسی احساس کرده بود نیاز به چالشی جدید دارد چالشی جدید دارند. همانطور که ف بعضی نیاز به

و از آرسنال به ما ملحق شد. حس مبارزه و تازگی در وین رونی خاموش نشده است و به نظر من 

 ،مویس صحبت کنم که در خصوص آینده اش با دیویددوباره شکوفا خواهد شد. من او را بدون این

 لدترافورد ادامه داد. والعاده خود در اکردهای فوقامیدوارم که او به عمل .ترک کردم

www.tarafdari.comwww.tarafdari.com



 زندگینامه فرگوسن
 

 
 

 ترجمه:میالد گودرزی                                                                                                                        بخش بیست و پنجم   

                                                

 کمپینآخرین 

 

استعداد برخی بازیکنانمان داشتیم، امّا این تنها کمی طول کشید که ما از کیفیت و شرایط  شرایط سختی از درک خود و

ل وش ترین بازیکن تیم ماست. حتی پآگاه شویم. کیفیت او در دویدن فوق العاده بود، انگار که او باه فن پرسیخوب رابین 

اسکولز و مایکل کریک، دو بازیکن ما که جزو بهترین پاسورهای ما بودند، ابتدا در تشخیص و سرعت حرکات او دچار 

 مشکل شدند. 

پیشرو و به اصطالح فانوس به دست تیم ما بود،  فن پرسیی، رابین در آخرین فصل حضورم در منچستریونایتد به عنوان مرب

مسابقه در لیگ شدیم، پاداش این عملکرد فوق العاده خوب هم در پایان  03پیروزی از  52جایی که ما موفق به کسب 

 کسب بیستمین قهرمانی تیم بود.

بازی به پایان لیگ باقی  4رفتیم، در حالی که ما دوباره لیگ جزیره را فتح کردیم و قهرمانی را از منچسترسیتی پس گ 

های تماشایی او  یادآور اریک کانتونا برای رفت، بسیاری از گلآخرین انتقال و خرید من به شمار می فن پرسیمانده بود. 

توپ پاسکاری بیش از حد در میانه زمین بود، بازیکنان دور  5325-5320من بود. یکی از بدترین عادت های ما در فصل 

 زدند تا هر کدام توپ را لمس کنند. حلقه می

تا زمانی که ما این تواند دفاع حریف را از هم جدا کند. ما یاد گرفتیم که یک پاس سریع و زود می فن پرسیاما با وجود 

یم. اما در های شگفت انگیز رابین و غریزه کشتاری او استفاده کنتوانستیم از کیفیتاحتماالت را درک نکرده بودیم، نمی

هم در  فن پرسیگرفت، مطمئن بود که طول فصل کم کم آن را یاد گرفتیم. اگر وین رونی در موقعیت هجومی قرار می

 حال بازسازی یک فضای خالی برای حمله و شکار حریف است. 

شت سرگذاشته بود که را با آرسنال در حالی پخواستم باشد. او تمرینات پیش فصل رابین دقیقاً همان چیزی بود که من می

فاقد آمادگی جسمانی کافی بود. نیاز بود که او را به شرایط  آلمان بازی کرده بود، پس قطعاًدقیقه مقابل کلون در  52تنها 

از یاد "یر او قرار گرفتم. به او گفتم: یک مسابقه برسانیم، وقتی که با او کار را شروع کردیم، از همان ابتدا عمیقاً تحت تأث

ن مسئله را برای دیگران رها توانی باید ایبه سایر بازیکنان هیچ وقت نترس، تو در آرسنال یک رهبر بوده ای، اگر نمیدادن 

 او ساکت تر از آن بود که انتظار داشتم.  "کنی.
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که یک پرسیدند او مردم همیشه میتوانست به اجبار دروازه بان را سر جایش خشک کند. پای چپ او به گونه ای بود که می

دادم چرا که وقتی از این مهاجم نوک است، چرا ضربه کرنر را باید بزند. من ضربات کرنر را از سمت راست دروازه به او می

 توانست به خوبی از پای چپش استفاده کند این دلیل این کار بود.شد نمیسمت توپی برای او ارسال می

به ثمر رساندیم. تیم دیگر رابین را یک بازیکن  5322-5325ده گل را از روی ضربات کرنر در نیم فصل  با این حال نه 

خزاند. خود من از این مسئله بسیار خوشحال دانست. او مانند سایرین برای تیم خودش را در خاک میبیگانه با این تیم نمی

گذاشت و به تیم متعهد به خوبی به شیوه و سنن باشگاه ما احترام میبودم، چراکه بازیکنی که تازه به این تیم پیوسته بود، 

 بود.

افتادم، جایی که همه بازیکنان جلسه تمرینی را ترک کردند تا بیایند با او دست همیشه به یاد آمدن ورون به باشگاه می 

شود. اما رسنال پایان فصل تمام میبا آ فن پرسیکند، شنیدم که قرارداد مانند هرکسی که در این حرفه فعالیت میبدهند. 

طور که به پایان فصل نزدیک  کردم که آرسنال نتواند پیشنهاد خوبی به او برای ماندن بدهد. همینهیچ وقت تصور نمی

خواهد کار خود را در شمال لندن ادامه دهد. مدیربرنامه های شدیم، به طور کامالً مشخصی درک کردم که او دیگر نمیمی

تماس گرفت. البته در این حین او با منچسترسیتی نیز در مذاکره بود، اما واضح بود که رابین خیلی خیلی مشتاق  او با ما

 است که با ما مذاکراتش را جدی تر دنبال کند.

 ها ملحق نخواهد شد. بنابراین ما تنها ماندیم با یوونتوس. متوجههمان زمان به منچسترسیتی هم گفته شد که رابین به آن 

تواند تیمش شدیم که یوونتوس هم پیشنهاد باالیی برای جذب او ارائه کرده است. فکر کردم که یک بازیکن به دو دلیل می

. پس کامالً این احتمال وجود داشت که او به یوونتوس ملحق برای پول -5بیشتر  برای کسب افتخارات -2را ترک کند 

 پاداش نجومی به او بدهد.  توانست یکشود چرا که تیم قدرتمندی بود و می

دعوت ما از او با شور و شوق تواند از احترام بیشتری برخوردا باشد. کرد که در اینجا میاما بسته پیشنهادی ما او را راضی می

بسیاری حمایت شد. بعد از آن ما با آرسنال وارد صحبت شدیم تا در خصوص مبلغ آزادسازی او صحبت کنیم. دیوید گیل با 

ها او را برای امضای اما آرسنال مدعی بود که آنتلفنی صحبت کردند، بارها گازیدس مسئول مدیریتی باشگاه آرسنال ایوان 

یک قرارداد جدید متقاعد خواهند کرد. همه چیز برای مدتی متوقف شد تا اینکه دیوید به من پیشنهاد داد که با آرسن ونگر 

 ا بگوید. صحبت کنم تا او از تصمیم نهایی خود برای م

توانیم از یووه و چرا او را به منچستریونایتد بفروشیم وقتی که می"ت کردم او کامالً واضحانه گفت: وقتی با ونگر صحب

پاسخم  این مشخص کرد که او فروشی است و قصد ترک آرسنال را دارد. "؟میلیون پوند بگیریم 03منچسترسیتی برای او 

شتیاقی برای پیوستن به منچسترسیتی ندارد. اما ونگر معتقد بود که یک پیشنهاد نجومی به ونگر این بود که او هیچ میل و ا

را نسبت به این تیم عوض کند. این مشخصا ممکن بود. البته بگویم که  فن پرسیتواند از سوی منچسترسیتی ذهنیت می

 این بحث کامالً با ونگر دوستانه بود.
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بی با تجربه بودیم که با در نظر گرفتن واقعیات با یکدیگر صحبت کردیم. هیچ دشمنی و تنشی وجود نداشت. ما دو مر 

میلیون پوند و یا شاید بیشتر به دست آورد. این مسئله برای  03آرسن ونگر امیدوار بود که بتواند برای بهترین بازیکن تیمش 

ر این مدت ونگر هم پذیرفته بود که چند هفته همچنان ادامه داشت و در این زمان، دو سه باری با ونگر تماس گرفتم. د

رابین دیگر با آرسنال نخواهد ماند و قراردادش را تمدید نخواهد کرد. گزینه های او منچستریونایتد و یوونتوس بود. آرسنال 

ه خواست که به منچستر یونایتد ملحق شود. فهمیدم کخواست او را به خارج از انگلیس ترانسفر کند، اما رابین تنها میمی

خواهد از نهایت ظرفیت دهد و میبا ونگر مذاکره ای داشته و به او اعالم کرده که منچستریونایتد را ترجیح می فن پرسی

میلیون پوند پیشنهاد داد. به ونگر هشدار  53وید گیل به رئیس باشگاه آرسنال عد از این بود که دیبفوتبالی خود استفاده کند. 

 میلیون یورو افزایش نخواهیم داد.  52به   دادم که هیچ وقت این مبلغ را

 52کرد که منچستریونایتد حاضر نیست پیشنهاد خود را برای چنین بازیکن به ونگر در این زمینه بی اعتقاد بود. او باور نمی

بهترین  میلیون پوند نخواهد رسید. ونگر به من گفت 52میلیون پوند افزایش دهد. بار دیگر به او گفتم که این مبلغ به 

پوند به عنوان پاداش در  222میلیون پوند به عالوه  5522میلیون پوند. پاسخ او این بود که  55پیشنهادت چیست و گفتم: 

 صورتی که ما در مدت زمان حضور او قهرمان اروپا و یا لیگ جزیره شویم دریافت خواهد کرد. انتقال قطعی شد.

را به منچسترسیتی انتقال دهد و به جای او کولو توره،  فن پرسیه نتوانسته کردم که اکنون ونگر از اینککامال درک می 

گائل کلیشی، امانوئل آدبایور و سمیر نصری را به شمال لندن بیاورد ناراحت است. اگرچه ونگر به راه و شیوه تیمی ما احترام 

ت حاضر شده ایم. همیشه این گفته ونگر دانست که ما بسیار جنگجویانه در مسابقاگذاشت و در طول چند سال اخیر میمی

کردم.  اما من به رونالدو، کانتونا و گیگز فکر می "گیری.بازیکن خوبی را به خدمت می دانی که چهنمی"آوردم:ه یاد میرا ب

 گفت. ونگر درست می

من را تحت تأثیر خود قرار  ای داشت کهست. او هیکل و فیزیک فوق العادها بعدها متوجه شدیم که او بازیکن فوق العاده ای

زده است. او بعدها به من گفت که در در مراسم معارفه او به ما گفت که کودک درونش برای منچستریونایتد جیغ می. داد

سالگی بازی او را دنبال کرده  21دانست که من از هلند همه کودکان رویای بازی در منچستریونایتد را در سر دارند. او می

اما سنال در جذب او ما را شکست داد و در حالی که او تنها یک ستاره نوظهور در فاینورد بود او را به خدمت گرفت. ام. اما آر

او از میانگین سنی  او از اینکه یک کودک هلندی چقد دوست دارد پیراهن یونایتد را برتن کند برای من صحبت کرد.

بازیکنان ما شگفت زده شده بود. ما گیگز و اسکولز را در اختیار داشتیم، البته در کنار آن چیچاریتو، جونز، اسمالینگ، ولبک و 

 ایوانس جوان را نیز در ترکیب تیم خود داشتیم. 

یلی زود فهمید که به یک ساله بود یکی از بهترین فصل های حضورش را رقم زد. رابین خ 02کریک در آن فصل که 

توانست آن ها را از نظر سازماندهی باشگاه مقرر و جا افتاده آمده است. سیتی فصل قبل بسیار فوق العاده بود اما کسی نمی

جا افتاده و مقرر بداند. این همیشه به عنوان یک مسئله مشخص شده بود، وقتی یک بازیکن با مربی و مدیر باشگاه مشکل 

کن خود در سطح باال فتح کرده بازی 4ی لیگ را با عملکرد خواست در آرژانتین گلف بازی کند. سیتمثال، توز میداشته باشد، 
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رو، وینسنت کمپانی و جو هارت. عالوه بر این عملکرد سیلوا در نیم فصل نخست نیز بسیار عالی بود: یحیی توره، سرجیو آگ

رفت بازی گونه که انتظار میآن فن پرسیماه مارس شده بود، گرفتار یک طلسم خشک کوتاه مدت در  فن پرسی بود.

 آوریل او به استوک سیتی گل زد، دوباره موتورش روشن شد.  24کرد. اما بعد از دقیقه ای که در نمی

العاده های بسیار جاودانه و به یاد ماندنی در منچستریونایتد دیدم. کانتونا دو یا سه گل چیپ فوق ها من گلدر طول این سال

، این واقعاً باور نکردنی بود چرا که رونی از شش قدمی دروازه ضربه ه برگردان رونی مقابل منچسترسیتیبه ثمر رساند. ضرب

یاردی دروازه به گل تبدیل شد و یا گل نانی که با تغییر جهت های او مقابل منچستر  24برگردان نزد، بلکه ضربه او از 

مقابل آستون ویال که قهرمانی ما را قطعی  3-0در برتری  فن پرسیهای زیبا بود. اما گل سیتی همراه بود نیز یکی از گل

با شانه خود سانتر بلند وین رونی را مهار کرد و با یک ضربه والی یک گل به یا  فن پرسیکرد، خاص و ویژه ترین گل بود. 

ضربه یک ضربه آن تبدیل  233امتحان کند شاید از ماندنی رقم زد. یک بازیکن معمولی اگر چنین ضربه ای را در تمرینات 

از آن را به مانند یک حرکت معمولی با شانه هایی باال، سر و چشمانی پایین انجام داد. این شیوه  فن پرسیبه گل شود. اما 

 گلزنی، درست گلی شبیه به این در آرسنال برای او مقابل اورتون رقم زد. 

گل با پای چپ  21گل خارج از خانه. او  24گل در خانه و  25گل به ثمر رساند،  51د، او یکی از بهترین خریدهای فصل بو

ها خود و هشت گل با پای راست خود به ثمر رساند، یک گل هم با ضربه سر برای او ثبت شد. این ویژگی ها و مشخصه

سعی کردیم که به ایمان و اعتمادمان  لما در این فصجایزه کفش طالی لیگ جزیره را برای دومین سال پیاپی به او رساند. 

کروه او زیر نظر ما قرار داشت.  5322به ما ملحق شد از نوامبر  5325والی جوان ادامه دهیم. نیک پاول، که ج به بازیکنان

ند سال سن داشت. مسئولین آکادمی جوانان ما به این بازیکن بسیار عالقه م 21را به تیم خودشان آورد در حالی که او تنها 

 های او بفرستم.رفتند. تصمیم گرفتم مارتین را برای دیدن بازیبودند و به طور منظم به دیدن بازیهای او می

مارتین بعد از برگشت، نظرش این بود که او واقعاً در آینده چیزی خواهد شد اما هنوز یک استعداد کامل نیست. بعداً از این  

دیم. بعد از این نوبت من شده بود. وقتی به تماشای بازی او نشستم، دیدم که او فیلن را در دو نوبت برای بررسی او فرستا

تیمشان خلق کرد، او کنترل بسیار خوبی  همیشه نگاهی سر باال دارد، او یک پاس گل در این مسابقه برای مهاجم مرکزی

 مدیر وقت تیم کروه.  ".وم تا با داریو گرادی تماس بگیرمرمن می"پ داشت و من به میک فلین گفتم: روی تو

آن پسرک، پاول را "به او گفتم:  "ی.دیروز تو را در دیده ام که مشغول دیدن بازی بود"وقتی با او تماس گرفتم، گفت: 

به او گفتم مگر قرار است کجا برود. اما به  "شش میلیون"داریو گفت : "خواهید؟فقط واضحانه بگو چقدر میخواهیم، می

خواستند از بهترین تیم حال حاضر انگلیس پول خوبی به  ها میوارد مذاکرات جدی شدیم، به هر حال آنها هر حال با آن

ها تا قبل از مسابقات پلی آف فصل به پاول چیزی نگفته بودند. او قطعاً یکی از آرزوهایش بودن در یک جیب بزنند. البته آن

 تیم انگلیسی بود. 

یع با دو پای چاالک و سریع و شوت های منحصر به فردش خارج از محوطه من را تحت او واقعاً فوق العاده بود، خیلی سر

بود که او مبتال به یک ویروسی شد در حالی که همسرش تصادف رانندگی سخت و  5325تأثیر خود قرار داده بود. زمستان 
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اما او یک بازیکن  کردیم،ادمان شدیدی داشت. وضعیت برای او به طور کلی عوض شد و موقتاً تصمیم به پس گرفتن پیشنه

 ر خوب است و من به او باور دارم. بسیا

شینجی کاگاوا یکی دیگر از خریدهای خوب تیم در تابستان بود. در اولین فصل حضورش در آلمان تصمیم نگرفتم او را جزو 

باالست یا نه، چراکه بعضی  دیدم که او همچنان در سطحماندم و میگزینه های خودم اعالم کنم، چراکه باید منتظر می

همیشه یک فصل در اوج هستند. اما بعد از آن بازی های او را به دقت در دورتموند زیر ذره بین قرار دادم. آن ها موفق 

شدند به فینال برسند اما به بایرن مونیخ باختند. نکته ای که در آن مشهود بود مغز و ذهنیت فوتبالی کاگاوا بود. من و میک 

دنبال کنیم. من در استادیوم در کنار شهردار شهر  5325ین رفته بودیم تا فینال جام حذفی آلمان را در تابستان به برل

دورتموند و همسرش نشسته بودم. آنگال مرکل نیز نزدیک ما کنار یواخیم لو نشسته بود. یواخیم لو من را به آنگال مرکل 

صد به دیدن این بازی نیامده ام. تابستان دانستند من بدون قه همه میمعرفی کرد، هیچ راهی برای مخفی شدن وجود نداشت

داشتند. همیشه سعی داشتیم یا لواندوفسکی و کاگاوا قدم برمی فن پرسیبود که گلیزر ها خوشحال برای به خدمت گرفتن 

. مهاجمینی که ارزش به دردسر در فازی از برنامه کاری خود در نقل و انتقاالت مهاجمین فوق العاده ای را به خدمت بگیریم

افتادن را داشتند. اگرچه دورتموند چند بار اعالم کرده بود که لواندوفسکی فروشی نیست، ما تالش خود را کردیم، او فوق 

 العاده بود، فیزیکی بدنی بی نظیری داشت. 

شود، چرا که ما دو مدافع چپ  لنتقما در همان تابستان به فابیو اجازه دادیم که به صورت قرضی به کوئین پارک رنجرز م

این بار نوبت به الکساندر باتنر بود. او از تجربه ای که جوان داشتیم و البته اورا هم در آن پست برای ما در دسترس بود. 

کرد، همیشه پتانسیل تیمی ما نیاز داشت برخوردار بود. او همیشه در تالش برای تصاحب توپ بود، همیشه شوت زنی می

 میلیون یورویی او هم خیلی مقرون و به صرفه بود.  522انداخت. قیمت ین حریف را به دردسر میمدافع

آ با یک قبل از رسیدن به ماه ژانویه آمار گل خورده تیم خوب نبود، وضعیت دروازه بانان تیم نیز پیچیده شده بود. دخه

ی روی دندان خود نیاز داشت. او دو بازی را به همین عفونت از ناحیه دندان های خود روبرو شده بود و به یک عمل جراح

خاطر از دست داد و ما از آندرس لیندرگارد در این پست استفاده کردیم و او هیچ اشتباهی به عنوان دروازه بان شماره یک 

 تیم به نظرم نداشت. 

ید نسبت به این که لیندرگارد درون آ گفتم که باهام از خود نشان داد. به دخهاو بازی خوبی مقابل گاالتاسارای و وست

آ به ترکیب دسامبر، دخه 2ما مقابل ریدینگ در  0-4دروازه است برخوردی عادالنه داشته باشد. اما بعد از پیروزی نزدیک 

 تمام شد برجای گذاشت.  2-2تیم برگشت و در نیم فصل دوم مسابقه عملکرد خوبی، علی الخصوص دیدار مقابل رئال که 

کنم. این مسئله برای او همیشه تازگی دارد. او سه فصل است پشت برای مسئله خاویر هرناندز ابراز امیدواری میهنوز هم 

گذراند. علی رغم اینکه ما با تیم ملی مکزیک رابطه خوبی داشتیم، سرهم است که تمام تابستان را در تیم ملی کشورش می

هایشان به دیدار با من آمدند. من مدارک پزشکی را به آن ها ا سرمربیریاست فدراسیون فوتبال انگلیس و کمیته المپیک ب

 نشان دادم. 
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احت کند. چیچاریتو نیز بحث ما در این خصوص بود که این بازیکن برای دو دیدار مقدماتی جام جهانی و المپیک باید استر

توانیم  کنم میچرا که فکر می شمهم ولی در المپیک حضور داشته باحاضرم که آن دو بازی را از دست بد"گفت: می

 "توانیم قهرمان شویم.ل نخوریم میاگر تا یک چهارم به برزی"کند ولی گفت:ر کردم او شوخی میفک "قهرمان شویم.

 52یکی دیگر از حوادث و اتفاقات مهم این فصل که قابل ذکر است، استفاده مارک کالتنبرگ داور دیدار ما با چلسی در 

 منچستر همراه شد. ( 5-0)این بازی با برتری اکتبر در استمفوربریج بود که از واژه های نژاد پرستانه استفاده کرد. 

چگونه باید مقابل سه بازیکن این تیم رفتار کنیم، خوان ماتا، اسکار و ادن  کردیم کهقبل از این بازی ما به این فکر می

ها، ها فوق العاده بودند و سبک خاصی از فوتبال را در چلسی خلق کرده بودند. دو هافبک نیمکت نشین آنهازارد. آن

ها بیشتر راست جایی که آنرامیرس و میکل نیز به خودی خود خطرناک بودند. تصمیم گرفتیم بیشتر حمالت را از سمت 

 کردند انجام دهیم و فضای جلوی ماتا را نیز به خوبی بستیم و او را تحت فشار قرار دادیم. حمالت خود را سازماندهی می

بازی بسیار هیجان انگیزی تا قبل از شیطنت های پایان بازی بود. وقتی فرناندو تورس اخراج شد، استیو هولند، یکی از 

جا بود اما متئو من را سرزنش کرد. از صحبت او سرگردان و ژولیده شده بودم، مایک دین، داور چهارم هم آندستیارهای دی

توانست هیچ واکنشی نسبت به اتهامی که هولند به من زد نشان دهد. این در حالی بود که تورس باید در همان نیمه نمی

 شد. اول به خاطر تکل روی کلورلی اخراج می

ندز گل برتری را به ثمر رساند، نیمی از جمعیت استادیوم فندک و سکه و هرچیزی که دم دست بود را به سمت وقتی هرنا

کریک پرتاب کردند. واقعاً تعجب برانگیز بود، چراکه کالتنبرگ سعی داشت سرپوشی روی این مسئله و شلوغی تماشاگران 

 بگذارد.

بیست دقیقه بعد از بازی، با دستیارانم برای صرف نوشیدنی در حال رفتن بودیم که در آن اتاق دیدیم، مدیر چلسی، بروک 

متئو و همسرش نیز حضور دارند. واقعاً عجیب بود، یک جای کار باک و مدیراجرایی چلسی، رون گورلی و همچنین دی

 ها را ترک کنیم. کر کردیم عاقالنه است که آنمشکل داشت. ما در ورودی آنجا ایستاده بودیم و ف

دستیار من  "نجا را ترک کنید.نوش جان کنید و ای"ها به ما گفتند:از شده بود. آنها بغذاها دست نخورده بود و شیشه شراب

که این میکل، جان تری و دی متئو را دیده بود که به اتاق داوران رفته بودند. برای مسئولین چلسی بسیار مشکل بود 

 اتفاقات را برای رسانه ها توجیه کنند.

اخراج ایوانوویچ در آن بازی بسیار سر راست بود. در صحنه اخراج دوم، تورس خیلی راحت خود را زمین زد، درحالی که ایوانز 

فریاد زدم او  توانست این صحنه را به خوبی ببیند، من چند باربرخوردی با آن نداشت. جایی که کالتنبرگ در بازی بود، نمی

متئو من دانم چگونه دستیار دیتواند اینگونه ساده به زمین بیافتد. اما نمیباید اخراج شود. چراکه بازیکنی با آن سرعت نمی

داوران  روی زیادی نفوذمتئو گفته بود فرگوسن را متهم کرد که کالتنبرگ را وادار به اخراج تورس کرده ام. چند روز بعد دی

 دارد. 
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 زندگینامه فرگوسن
 

 
 

هشت بار به عنوان بازیکن از زمین اخراج شده ام. سه یا چهار هیچ رابطه خاصی در طول تمام زندگی ام با داوران نداشته ام. 

بار در اسکاتلند به عنوان مربی اخراج شدم. جریمه های بسیاری در انگلستان متحمل شدم. اما هیچ گاه سعی در سرزنش 

 داوران نداشتم. 

این مسئله وجود نداشت که یک داور مطرح در قبال یک بازیکن نژادپرستانه رفتار کند. با مارک در ذهن من جایی برای 

به هر حال بعدها داور از سوی  "دیگر درگیر این ماجرا ما هستیم. متأسفم که تیم"نبرگ تماس گرفتم و به او گفتم: کالت

توانست طی دو روز جمع بندی شود نه چهار سئله میفدراسیون فوتبال بی گناه شناخته شد. اما این تأسف بار بود این م

 هفته از قضاوت محروم شده بود ( 4هفته. )کالتنبرگ تا مشخص شدن وضعیت 

، برای خودم که به خوبی در لیگ در حال پیش رفتن بودیم، فشار شدیدی به منچسترسیتی آورده بودیم 5320از ژانویه 

رفت تا شبی که قهرمانی را با پیروزی مقابل آستون ویال قطعی پیش می دانستم پایان فصل خواهم رفت، بسیار سختمی

 کردیم. ما به هر طریقی که بود آن را فتح کردیم، این احساس فوق العاده راحتی و آسودگی به دنبال داشت.

ه مشخصاً ازی کتنها ناکامی به نظرم در آن مقطع، باخت در مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان به رئال مادرید بود. در یک ب

ر، داور ترکیه ای در یک صحنه کامالً مشهود تأثیر گذار بود. در بازی رفت در اسپانیا به جز اخراج مضحک نانی، توسط چاک

 دقیقه ابتدای بازی فوق العاده بودیم.  53

آماده سازی تیم فوق مورینو دوباره در خانه نداشتم.  توانستیم با شش گل پیروز شویم. هیچ ترسی از رویارویی با تیممی

آ العاده بود. برنامه و طرح خوبی را پیاده سازی کردیم، انرژی فوق العاده ای داشتیم و با سه یا چهار مهار فوق العاده از دخه

 آ در مهار آن توپ ها بی نظیر بود.نیز روبرو شدیم. دخه

اشت اخراج شد. ما شوک زده شده بودیم. مودریچ به دلیل پریدن برای توپ و برخورد نرمی که با آربلوا د 21نانی دقیقه 

دقیقه پایانی  23گل دوم را به ثمر رساند. ما باید در  16پاسخ گل به خودی راموس را با گل تساوی داد و رونالدو دقیقه 

 رساندیم. این واقعاً فاجعه بار بود. مسابقه حداقل پنج گل به ثمر می

حت بودم و همین نیز باعث شد تا نشست مطبوعاتی بعد از بازی را از دست بدهم، به شخصه فوق العاده از این مسئله نارا

توانستیم تصور کنیم که قهرمان لیگ قهرمانان آن فصل دادیم، به وضوح و هر دلیلی میاگر ما رئال را شکست می

ونسو را در مرکز مهار کنم. در از وین رونی در بازی برگشت استفاده نکردم چراکه نیاز بود تا بازیکنی مانند آلشدیم. می

 سونگ پارک به منچستر آمده بود برای این عمل بسیار فوق العاده بود. های ابتدایی که جیسال

درصد بود، اما وقتی از جی سونگ پارک برای مهار او استفاده کردیم این نرخ به  12نرخ پاسدهی پیرلو در میالن آن زمان 

، هیچ گزینه ای بهتر از دنی ولبک برای مهار آلونسو وجود نداشت. وین رونی را قربانی درصد رسید. در ترکیب کنونی ما 52

 دهی مهم تر است.  دانستیم خفه کردن آلونسو در پاساین مسئله کردیم چرا که می
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نان ما دیدار کرد. رونالدو در آن دو مسابقه بسیار عالی بود. در دیدار رفت در رئال مادرید، او به رختکن تیم ما آمد و با بازیک

کردم که رونالدو برای لدترافود، ویدئو اخراج نانی را نگاه میوتوان گفت او دلتنگ منچستر شده بود. بعد از بازی برگشت امی

زیل به یکی از بازیکنان ما ودانستند که اخراچ پوچ و ناپسند بوده است. مسوت اهمدردی به آن جا آمد. بازیکنان رئال هم می

 که تیم مورینو اینجا به مانند یک زندان حبس شده بود.  گفته بود

به نظرم منچسترسیتی از آن تجربه کافی برای تکرار عنوان قهرمانی و درک اهمیت چشمگیر این جام ندارد. تکرار عنوان 

قهرمانی به مراتب مهم تر از کسب قهرمانی است، گام سختی  بود که منچسترسیتی نتوانست از آن دفاع کند. وقتی در سال 

 ر حفظ تفکر و باقی ماندن در آن قدرت من را وحشت زده کرده بود. برای نخستین بار لیگ را فتح کردیم، فک 2660
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 تهیه: علی رجائی                                     رکورد ها و آمار شخصی                                         

 

 ای بازیگری دوران حرفه

 8591-06کوئینز پارک 

 گل 89 –بازی  18

 8506-06اس تی جانستون 

 گل 18بازی و  64

 8506-04دانفرمالین اتلتیک 

 گل 11بازی و  818

 8504-05گالسکو رنجرز 

 گل 19بازی و  00

 8505-41 فالکری

 گل 65بازی و  811

 8541 – 46ایر یونایتد 

 گل 86بازی و  11

 

 گل 181بازی و  689مجموع: 

 

 ای مربیگری دوران حرفه

 8546 اکتبر و ژوئن شایرایست استرلینگ

 8541 می تا 8546 اکتبر  سنت میرن
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قرار گرفتن  8540/44، قهرمانی در دسته اول فصل 8549/40عملکرد: قرار گرفتن در رتبه چهارم دسته اول در فصل 

 8544/41 فصل در در رتبه هشتم دسته برتر اسکاتلند

 8541 -10 آبردین

 :عملکرد

 :45 – 41فصل 

 دسته برتر اسکاتلند

 رتبه فصل: چهارم

 کاپ اسکاتلند: نیمه نهایی

 لیگ کاپ اسکاتلند: حضور در فینال

 جام در جام برندگان اروپا: دور دوم

 8545 – 16فصل 

 دسته برتر اسکاتلند

 قهرمانیرتبه فصل: اول 

 نهاییکاپ اسکاتلند: نیمه 

 لیگ کاپ اسکاتلند: حضور در فینال

 یوفا کاپ: حضور در مرحله اول

 

 8516 – 18فصل 

 دسته برتر اسکاتلند

 دومرتبه فصل: نایب قهرمان 

 کاپ اسکاتلند: مرحله چهارم
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 لیگ کاپ اسکاتلند: مرحله چهارم

 جام در جام برندگان اروپا: مرحله دوم

 قهرمان :Drybrough جام

 

 8518 – 11فصل 

 دسته برتر اسکاتلند

 

 دومرتبه فصل: نایب قهرمان 

 کاپ اسکاتلند: قهرمان

 لیگ کاپ اسکاتلند: نیمه نهایی

 یوفا کاپ: یک چهارم نهایی

 

 8511 – 11فصل 

 دسته برتر اسکاتلند

 

 رتبه فصل: سوم

 کاپ اسکاتلند: قهرمان

 لیگ کاپ اسکاتلند: یک چهارم نهایی

 برندگان اروپا: قهرمانجام در جام 

 

 8511 – 16فصل 
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 دسته برتر اسکاتلند

 

 رتبه فصل: قهرمان

 کاپ اسکاتلند: قهرمان

 لیگ کاپ اسکاتلند: نیمه نهایی

 جام در جام برندگان اروپا: نیمه نهایی

 سوپر کاپ اروپا: قهرمان

 

 8516 – 19فصل 

 دسته برتر اسکاتلند

 

 

 رتبه فصل: قهرمان

 اسکاتلند: نیمه نهاییکاپ 

 لیگ کاپ اسکاتلند: مرحله دوم

 جام در جام برندگان اروپا: مرحله اول

 

 8519 – 10فصل 

 دسته برتر اسکاتلند

 

 رتبه فصل: چهارم

 کاپ اسکاتلند: قهرمان
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 لیگ کاپ اسکاتلند: قهرمان

 جام در جام برندگان اروپا: یک چهارم نهایی

 

 8510نوامبر  تا آگوست 8510 – 14فصل 

 دسته برتر اسکاتلند

 

 لیگ کاپ اسکاتلند: مرحله چهارم

 جام در جام برندگان اروپا: مرحله چهارم

 :مجموع

 

 

 :بازی های اروپایی آبردین در زمان حضور فرگوسن در این تیم

 8541 – 45جام در جام برندگان اروپا در فصل 

 8مرحله 

 برنده 1 – 9: مجموع در ،6 – 1، بازی برگشت: پیروزی 1-1بازی رفت: شکست  تانبلغارسدر برابر مارک داپنیستا 

 1مرحله 

 بازنده 1 – 1، در مجموع:  6بر  1، بازی برگشت، پیروزی 6بر  1، بازی رفت: شکست آلمان غربیدر برابر دوسلدورف 

 

 8545 – 16یوفا کاپ در فصل 

 8مرحله 

 بازنده 1 – 8، مجموع، 6 -8، بازی برگشت: شکست 8-8بازی رفت:؛ آلمان غربیاینتراخت فرانکفورت 
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 8516 – 18جام اروپا در فصل 

 8مرحله 

 برنده 6 – 8: مجموع ،6-6 تساوی: برگشت بازی ،6 – 8، بازی رفت: پیروزی اتریشدر برابر آستریا ممفیس 

 1مرحله 

 بازنده 6بر  9، در مجوع: 6بر  6، بازی برگشت: شکست 6بر  8در برابر لیورپول، بازی رفت: شکست 

 

 8518 – 11یوفا کاپ در فصل 

 8مرحله 

 برنده 1بر  6، در مجموع: 8بر  1، بازی برگشت: پیروزی 8بر  8در برابر ایپسویچ تاون، بازی رفت: تساوی 

 1مرحله 

 برنده 1بر  9مجموع: ، در 1بر  1، بازی برگشت: تساوی 6بر  1: بازی رفت: پیروزی رومانیدر برابر آرگس پیتستی 

 1مرحله 

 بازنده 6بر  9، در مجموع: 1بر  8، بازی برگشت: شکست 1بر  1: بازی رفت: پیروزی آلمان غربیدر برابر هامبورگ 

 

 8511 – 11جام در جام برندگان اروپا در فصل 

 پلی آف

 برنده 8بر  88، در مجموع: 8بر  6، بازی برگشت: پیروزی 6بر  4: بازی رفت: پیروزی سوئیسدر برابر راند سیون 

 8مرحله 

 برنده 6 بر 8: مجموع در ،6 – 6، بازی برگشت: تساوی 6بر  8: بازی رفت: پیروزی آلبانیدر برابر دینامو تیرانا 

 1مرحله 
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 برنده 6بر  1، در مجموع: 6بر  8، بازی برگشت: پیروزی 6بر  1: بازی رفت: پیروزی لهستاندر برابر لخ پوزنان 

 مرحله یک چهارم نهایی

 برنده 1 بر 1: مجموع در ،1 بر 1 پیروزی: برگشت بازی ،6 – 6: بازی رفت: تساوی آلمان غربیدر برابر بایرن مونیخ 

 مرحله نیمه نهایی

 برنده 1بر  9، در مجموع: 6بر  8، بازی برگشت: شکست 8بر  9: بازی رفت: پیروزی بلژیکدر برابر واترسکی 

 فینال

 برنده 6بر  8برابر رئال مادرید: در 

 

 8511 – 16فصل 

 برنده 6 بر 1: مجموع در برنده، 6 بر 1: برگشت بازی ،6 – 6: بازی رفت: آلمان غربیسوپر کاپ اروپا در برابر هامبورگ 

 جام در جام برندگان اروپا

 8مرحله 

 برنده 1بر  1، در مجموع: 8بر  8ساوی ، بازی برگشت: ت8بر  1: بازی رفت: پیروزی ایسلنددر برابر آکرانس 

 1مرحله 

 برنده 8 بر 6: مجموع در ،8 بر 6 پیروزی: برگشت بازی ،6 – 6: بازی رفت: تساوی بلژیکدر برابر بِوِرِن 

 مرحله یک چهارم نهایی

 برنده 1بر  1: مجموع در ،6 بر 1 پیروزی: برگشت بازی ،6 بر 1 شکست: رفت بازی: مجارستان در برابر پستدزوئا

 نیمه نهایی

 بازنده 6بر  1، در مجموع: 6بر  8، بازی برگشت: شکست 6بر  8: بازی رفت: شکست پرتغالدر برابر پورتو 

 

 8516 – 19فصل 
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 جام اروپا

 8مرحله 

ازنده ب 1 – 1، در مجموع: 8بر  1، بازی برگشت: شکست 8بر  1: بازی رفت: پیروزی آلمان شرقیدر برابر دینامو برلین 

 6بر  9در ضربات پنالتی با نتیجه 

 

 8519 – 10فصل 

 جام اروپا

 8مرحله 

 برنده 8بر  4، در مجموع: 8بر  6، بازی برگشت: پیروزی 8بر  1: بازی رفت: پیروزی ایسلنددر برابر آکرانِس 

 1مرحله 

 برنده 6بر  8مجموع:  در ،6 بر 8 پیروزی: برگشت بازی ،6 – 6: بازی رفت: تساوی سوئیسسِروِته 

 مرحله یک چهارم نهایی

بازنده  1بر  1، در مجموع: 6بر  6، بازی برگشت: تساوی 1بر  1: بازی رفت: تساوی سوئددر برابر آی اف کی گوتنبرگ 

 قانون گل زده در خانه حریف

 8510 – 14فصل 

 جام در جام برندگان اروپا

 8مرحله 

 بازنده 1بر  6، در مجموع: 6بر  1، بازی برگشت: شکست 8بر  1پیروزی  : بازی رفت:سوئیسدر برابر سیون 

 

 افتخارات

 :جام در جام برندگان اروپا
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 8511قهرمانی در سال 

 دسته برتر اسکاتلند

 8519، 8516، 8516قهرمانی در سال های : 

 

 کاپ اسکاتلند

 8510، 8516، 8511، 8511قهرمانی در سال های: 

 

 لیگ کاپ اسکاتلند

 8519 – 10مانی در فصل: قهر

 

 سوپر کاپ اروپا

 8511قهرمان در سال 

 

 درایبرو کاپ

 8516قهرمانی در سال 

 

 850تا ژوئن سال  8519اکتبر دوران مربیگری در تیم ملی اسکاتلند 

 :آمار کلی

 

 

 :نتایج
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 6 – 6در برابر آلمان شرقی: تساوی  8519بازی خانگی دوستانه در اکتبر سال 

بر  6، بازی برگشت: تساوی 6بر  1در پلی آف جام جهانی برابر استرالیا: بازی رفت: پیروزی  8519و دسامبر سال نوامبر 

6 

 6بر  8در بازی دوستانه خارج از خانه برابر رژیم اشغالگر قدس: پیروزی  8510ژانویه سال 

 6بر  1برابر رومانی: پیروزی  8510بازی خانگی دوستانه در ماه مارچ سال 

 8بر  1شکست  :ROUS CUP در برابر انگلیس 8510پریل سال آ

 6بر  6: تساوی 8510بازی خارج از خانه دوستانه برابر هلند در آپریل سال 

 6بر  8برابر دانمارک: شکست  8510بازی اول در جام جهانی 

 8بر  1برابر آلمان غربی: شکست  8510بازی دوم جام جهانی 

 6بر  6رابر اروگوئه: تساوی ب 8510بازی سوم جام جهانی 

 

 8510 – 1681دوران مربیگری در منچستر یونایتد 

 8510 – 14فصل 

 دسته اول انگلستان

 نتایج منچستر قبل از حضور فرگوسن

 

 نتایج منچستر پس از آمدن فرگوسن به این تیم به عنوان سرمربی

 

 88رتبه فصل : 

 اف ای کاپ: حضور در مرحله چهارم
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 8514 - 11فصل 

 لیگ دسته اول انگلستان

 

 رتبه فصل: نایب قهرمان

 اف ای کاپ: مرحله پنجم

 لیگ کاپ: مرحله پنجم

 

 8511 - 15فصل 

 لیگ دسته اول انگلستان

 

 88رتبه فصل: 

 اف ای کاپ: مرحله ششم

 لیگ کاپ: مرحله سوم

 

 8515 - 56فصل 

 لیگ دسته اول انگلستان

 

 81رتبه فصل: 

 اف ای کاپ: قهرمان

 لیگ کاپ: مرحله سوم
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 8556 - 58فصل 

 لیگ دسته اول انگلستان

 

 0رتبه فصل: 

 اف ای کاپ:مرحله پنجم

 لیگ کاپ: حضور در فینال

 جام در جام برندگان اروپا: قهرمان

 جام خیریه انگلیس: قهرمانی مشترک با لیورپول

 

 8558 - 51فصل 

 لیگ دسته اول انگلستان

 

 رتبه فصل: نایب قهرمان

 اف ای کاپ:مرحله پنجم

 لیگ کاپ: قهرمان

 جام در جام برندگان اروپا: مرحله دوم

 سوپر کاپ اروپا: برنده

 

 8551 - 51فصل 

 لیگ برتر جزیره
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 رتبه فصل: قهرمان

 اف ای کاپ:مرحله پنجم

 لیگ کاپ: مرحله سوم

 یوفا کاپ: مرحله اول

 

 8551 - 51فصل 

 جزیرهلیگ برتر 

 

 رتبه فصل: قهرمان

 اف ای کاپ:مرحله پنجم

 لیگ کاپ: مرحله سوم

 یوفا کاپ: مرحله اول

 8551 – 51در فصل  جدول لیگ برتر جزیره

 

 

 8551 - 56فصل 

 لیگ جزیره

 

 رتبه فصل: قهرمان

 اف ای کاپ:قهرمان

 لیگ کاپ: فینالیست
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 جام در جام برندگان اروپا: مرحله دوم

 خیریه انگلیس: قهرمانجام 

 8551 – 56جدول لیگ جزیره در فصل 

 

 

 

 8556 – 59فصل 

 لیگ جزیره

 

 رتبه فصل: نایب قهرمان

 نایب قهرماناف ای کاپ: حضور در فینال 

 لیگ کاپ: مرحله سوم

 لیگ قهرمانان اروپا: حضور در مرحله گروهی

 جام خیریه انگلیس: قهرمان

 

 8559 –50فصل 

 جزیرهلیگ 

 

 رتبه فصل: قهرمان

 اف ای کاپ:قهرمان

 لیگ کاپ: مرحله دوم
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 یوفا کاپ: مرحله اول

 8559 – 50جدول لیگ جزیره در فصل 

 

 

 8550– 54فصل 

 لیگ جزیره

 

 رتبه فصل: قهرمان

 اف ای کاپ:مرحله چهارم

 لیگ کاپ: مرحله چهارم

 لیگ قهرمانان اروپا: نیمه نهایی

 انگلیس: قهرمانجام خیریه 

 8550 – 54جدول لیگ جزیره در فصل 

 

 

 8554– 51فصل 

 لیگ جزیره

 

 رتبه فصل: نایب قهرمان

 اف ای کاپ: مرحله پنجم

 لیگ کاپ: مرحله سوم
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 لیگ قهرمانان اروپا: یک چهارم نهایی

 جام خیریه انگلیس: قهرمان

 

 8551– 55فصل 

 لیگ جزیره

 

 رتبه فصل: قهرمان

 ای کاپ: قهرماناف 

 لیگ کاپ: مرحله پنجم

 لیگ قهرمانان اروپا: قهرمان

 8551 – 55جدول لیگ جزیره در فصل 

 

 

 8555– 1666فصل 

 لیگ جزیره

 

 رتبه فصل: قهرمان

 اف ای کاپ: در این فصل منچستر یونایتد وارد مسابقات نشد

 لیگ کاپ: مرحله سوم

 لیگ قهرمانان اروپا: یک چهارم نهایی

 جام بین قاره ای :قهرمان
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 جام باشگاه های جهان: سوم شدن در دور اول گروهی

 8555 – 1666جدول لیگ جزیره در فصل 

 

 

 

 1666– 68فصل 

 لیگ جزیره

 

 رتبه فصل: قهرمان

 اف ای کاپ: مرحله چهارم

 لیگ کاپ: مرحله چهارم

 لیگ قهرمانان اروپا: یک چهارم نهایی

 1666 – 68فصل جدول لیگ جزیره در 

 

 

 

 1668– 61فصل 

 لیگ جزیره

 

 رتبه فصل: سوم

 اف ای کاپ: مرحله چهارم
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 لیگ کاپ: مرحله سوم

 لیگ قهرمانان اروپا: نیمه نهایی

 

 1661– 61فصل 

 لیگ جزیره

 

 رتبه فصل: قهرمان

 اف ای کاپ: مرحله پنجم

 نایب قهرمانلیگ کاپ: حضور در فینال 

 اروپا: یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان

 1661 – 61جدول لیگ جزیره در فصل 

 

 

 1661– 66فصل 

 لیگ جزیره

 

 رتبه فصل: سوم

 اف ای کاپ: قهرمان

 لیگ کاپ: مرحله چهارم

 لیگ قهرمانان اروپا: مرحله یک هشتم نهایی

 جام خیریه انگلیس: قهرمان
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 1661– 66جدول لیگ جزیره در فصل 

 

 

 1666– 69فصل 

 لیگ جزیره

 

 رتبه فصل: سوم

 نایب قهرماناف ای کاپ: حضور در فینال 

 لیگ کاپ: نیمه نهایی

 لیگ قهرمانان اروپا: مرحله یک هشتم نهایی

 

 1669– 60فصل 

 لیگ جزیره

 

 رتبه فصل: نایب قهرمان

 اف ای کاپ: مرحله پنجم

 لیگ کاپ: قهرمان

 گروهی لیگ قهرمانان اروپا: حضور در مرحله

 

 1660– 64فصل 

 لیگ جزیره
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 رتبه فصل: قهرمان

 اف ای کاپ: نایب قهرمان

 لیگ کاپ: مرحله چهارم

 لیگ قهرمانان اروپا: نیمه نهایی

 1660– 64در فصل  جدول لیگ جزیره

 

 

 1664– 61فصل 

 لیگ جزیره

 

 رتبه فصل: قهرمان

 اف ای کاپ: : مرحله ششم

 لیگ کاپ: مرحله سوم

 یگ قهرمانان اروپا: قهرمانل

 جام خیریه انگلیس: قهرمان

 1664– 61جدول لیگ جزیره در فصل 

 

 

 1661– 65فصل 

 لیگ جزیره
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 رتبه فصل: قهرمان

 نیمه نهایی :اف ای کاپ

 لیگ کاپ: قهرمان

 لیگ قهرمانان اروپا: نایب قهرمان

 جام باشگاه های جهان: قهرمان

 قهرمانجام خیریه انگلیس: 

 1661– 65جدول لیگ جزیره در فصل 

 

 

 1665–86فصل 

 لیگ جزیره

 

 رتبه فصل: نایب قهرمان

 اف ای کاپ: مرحله سوم

 لیگ کاپ: قهرمان

 لیگ قهرمانان اروپا: یک چهارم نهایی

 

 1686– 88فصل 

 لیگ جزیره
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 رتبه فصل: قهرمان

 اف ای کاپ: مرحله نیمه نهایی

 پنجم لیگ کاپ: مرحله

 لیگ قهرمانان اروپا: نایب قهرمان

 جام خیریه انگلیس: قهرمان

 1686– 88جدول لیگ جزیره در فصل 

 

 

 1688– 81فصل 

 لیگ جزیره

 

 رتبه فصل: نایب قهرمان

 اف ای کاپ: مرحله چهارم

 لیگ کاپ: مرحله پنجم

 لیگ قهرمانان اروپا: حضور در مرحله گروهی

 ین مرحله حذفیلیگ اروپا: حذف در دوم

 جام خیریه انگلیس: قهرمان

 

 1681– 81فصل 

 لیگ جزیره
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 رتبه فصل: قهرمان

 اف ای کاپ: : مرحله ششم

 لیگ کاپ: مرحله چهارم

 لیگ قهرمانان اروپا: مرحله یک هشتم نهایی

 1681– 81 فصل در جدول لیگ جزیره

 

 

 عملکرد کلی

 

 

 تورنومنت های بین المللی تحت هدایت فرگوسنبازی های منچستر یونایتد در 

 8555 – 1666فصل 

 جام بین قاره ای

 برنده 6بر  8در برابر پالمیراس برزیل؛ 

 مسابقات قهرمانی باشگاه های جهان

 مرحله گروهی

 ؛ در برابر ملبورن جنوب8بر  1؛ در برابر واسکودو گامای برزیل، شکست 8بر  8در برابر نکاکسای مکزیک، تساوی 

 قرار گرفتن در رتبه سوم مرحله گروهی. 6بر 1استرالیا، پیروزی 

 

 1661 – 65فصل 

 1بر  9مرحله نیمه نهایی در برابر گامبا اوساکای ژاپن، پیروزی 
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 قهرمان 6بر  8، پیروزی اکواردورفینال در برابر کویتو 

 

 بازی های منچستر یونایتد در رقابت های اروپایی تحت هدایت فرگوسن

 8556 – 58فصل 

 جام در جام برندگان اروپا

 مرحله اول

 برنده 6 بر 1 مجموع، در ؛6بر 8 پیروزی برگشت، بازی ؛6بر 1 پیروزی رفت، بازی: مجارستان در برابر پسچی مونکاس

 مرحله دوم

 برنده 6بر  9؛ در مجموع، 6بر 1؛ بازی برگشت، پیروزی 6بر 1در برابر ورکسهام: بازی رفت، پیروزی 

 یک چهارم نهایی

 برنده 8بر  1؛ در مجموع، 6بر  1؛ بازی برگشت، پیروزی 8بر  8: بازی رفت، تساوی فرانسهدر برابر مون پلیه 

 نیمه نهایی

 برنده 1 بر 6  ؛ در مجموع،8بر  8؛ بازی برگشت، تساوی 8بر  1: بازی رفت، پیروزی لهستاندر برابر ورشو 

 فینال

 قهرمان 8بر  1پیروزی در برابر بارسلونا: 

 

 8558 – 51فصل 

 سوپر کاپ اروپا

 در برابر ستاره سرخ بلگراد 6بر  8پیروزی 

 

 جام در جام برندگان
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 مرحله اول

 برنده 6بر  1در بازی برگشت؛ در مجموع  6بر  1در بازی رفت؛ پیروزی  6بر  6: تساوی یوناندر برابر آتنیاکوس 

 بازنده 8بر  6در بازی برگشت؛ در مجموع  8بر  8در بازی رفت؛ تساوی  6بر  1 در برابر اتلتیکو مادرید: شکست

 

 8551 – 51فصل 

 یوفا کاپ

 مرحله اول

شکست در ضربات  6بر  6در هر دو بازی رفت و برگشت؛ در مجموع  6بر  6: تساوی موسکوی روسیهدر برابر تورپدو 

 پنالتی

 

 8551 – 56فصل 

 لیگ قهرمانان اروپا

 اول مرحله

 1بر  9در بازی برگشت؛ در مجموع،  8بر  1در بازی رفت؛ پیروزی  1بر  1: پیروزی مجارستاندر برابر کیسپِست هونوِد 

 برنده

 مرحله دوم

قانون گل بازنده  6بر  1در بازی برگشت، در مجموع  6بر  6در بازی رفت، تساوی  1بر  1در برابر گاالتاسارای: تساوی 

 زده در خانه حریف

 

 8556 – 59فصل 

 لیگ قهرمانان اروپا

 مرحله گروهی
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 6  شکست بارسلونا، برابر 1 بر 1 تساوی در برابر گاالتاسارای، 6بر  6، تساوی سوئددر برابر گوتمبرگ  1بر  6پیروزی 

 رتبه سوم در گرفتن قرار. گاالتاسارای برابر 6 بر 6 پیروزی گوتمبرگ، برابر 8 بر 1 شکست بارسلونا، برابر 6 بر

 8559 – 50فصل 

 مرحله دوم -یوفا کاپ 

 1بر  1در بازی برگشت، در مجموع  1بر  1در بازی رفت، تساوی  6بر  6: تساوی روسیهدر برابر روتور وولگوگارد 

 قانون گل زده در خانه حریفبازنده. 

 

 8550 – 54فصل 

 لیگ قهرمانان اروپا

 مرحله گروهی

 8برابر فنر باحچه ترکیه، شکست  6بر  1برابر راپید وین اتریش، پیروزی  6بر  1یوونتوس، پیروزی برابر  6بر  8شکست 

 قرار گرفتن در ربته دومبرابر راپید وین.  6بر  8برابر یوونتوس، پیروزی  6بر  8برابر فنر باحچه ترکیه، شکست  6بر 

 مرحله یک چهارم نهایی

 برنده 6بر  6در بازی برگشت، در مجموع  6بر  6در بازی رفت، تساوی  6بر  6: پیروزی پرتغالدر برابر پورتو 

 نیمه نهایی

 بازنده 6بر  1در هر دو بازی رفت و برگشت، در مجموع  6بر  8در برابر دورتموند: شکست 

 

 8554 – 51فصل 

 لیگ قهرمانان اروپا

 مرحله گروهی

برابر  8بر  1برابر فاینورد، پیروزی  8بر  1برابر یوونتوس، پیروزی  1بر  1، پیروزی اسلواکیبرابر کچیک  6بر  1پیروزی 

 قرار گرفتن در رتبه دومبرابر یوونتوس.  6بر  8برابر کچیک، شکست  6بر  1فاینورد، پیروزی 
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 مرحله یک چهارم نهایی

قانون گل زده بازنده.  8ر ب 8در بازی برگشت، در مجموع،  8بر  8در بازی رفت، تساوی  6بر  6در برابر موناکو: تساوی 

 در خانه حریف

 

 8551 – 55فصل 

 لیگ قهرمانان اروپا

 بازی پلی آف

 برنده 6 بر 1 مجموع، در برگشت، بازی در 6 بر 6 تساوی رفت، بازی در 6 بر 1 پیروزی: لهستان در برابر لودز 

 مرحله گروهی

 6بر  9، پیروزی دانمارکبرابر بروندبی  1بر  0مونیخ، پیروزی برابر بایرن  1بر  1برابر بارسلونا، تساوی  1بر  1تساوی 

 قرار گرفتن در رتبه دومبرابر بایرن مونیخ.  8بر  8برابر بارسلونا، تساوی  1بر  1، تساوی دانمارکبرابر بروندبی 

 یک چهارم نهایی

 برنده 8بر  1برگشت، در مجموع، در بازی  8بر  8در بازی رفت، تساوی  6بر  1در برابر اینتر میالن: پیروزی 

 نیمه نهایی

 برنده 1بر  6در بازی برگشت، در مجموع،  1بر  1در بازی رفت، پیروزی  8بر  8در برابر یوونتوس: تساوی 

 فینال

 قهرماندر برابر بایرن مونیخ.  8بر  1پیروزی 

 

 8555 – 1666فصل 

 سوپر کاپ اروپا

 برابر التزیو 6بر  8شکست 
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 ان اروپالیگ قهرمان

 مرحله اول گروهی

 6بر  8برابر مارسی، شکست  8بر  1برابر اشتروم گزاتز، پیروزی  6بر  1برابر زاگرب کرواسی، پیروزی  6بر  6تساوی 

 قرار گرفتن در رتبه اولبرابر اشتروم گزاتز.  8بر  1برابر زاگرب کرواسی، پیروزی  8بر  1برابر مارسی، پیروزی 

 مرحله دوم گروهی

برابر  8بر  1برابر بوردو فرانسه، پیروزی  6بر  1برابر والنسیا، پیروزی  6بر  1برابر فیورنتینا، پیروزی  6بر  1ت شکس

 قرار گرفتن در رتبه اولبرابر والنسیا.  6بر  6برابر فیورنتینا، تساوی  8بر  1بوردو فرانسه، پیروزی 

 یک چهارم نهایی

 بازنده 1بر  1در بازی برگشت، در مجموع،  1بر  1بازی رفت، شکست  در 6بر  6برابر رئال مادرید: تساوی 

 

 1666 – 68فصل 

 لیگ قهرمانان اروپا

 مرحله اول گروهی

برابر پی اس وی آیندهوون،  8بر  1برابر دیناموکیف، شکست  6بر  6، تساوی بلژیکبرابر اندرلخت  8بر  9پیروزی 

قرار گرفتن برابر دیناموکیف.  6بر  8برابر اندرلخت، پیروزی  8بر  1کست برابر پی اس وی آیندهوون، ش 8بر  1پیروزی 

 در رتبه دوم

 مرحله دوم گروهی

 8بر  8برابر والنسیا، تساوی  6بر  6برابر اشتروم گراتز، تساوی  6بر  1، پیروزی یونانبرابر پاناتینایکوس  8بر  1پیروزی 

 قرار گرفتن در رتبه دومبرابر اشتروم گراتز.  6بر  1پاناتینایکوس، پیروزی برابر  8بر  8برابر والنسیا، تساوی 

 یک چهارم نهایی

 بازنده 8بر  1در بازی رفت، در مجموع،  8بر  1در بازی رفت، شکست  6بر  8در برابر بایرن مونیخ: شکست 
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 1668 – 61فصل 

 لیگ قهرمانان اروپا

 مرحله اول گروهی

 برابر 1 بر 1 شکست المپیاکوس، برابر 6 بر 1 پیروزی  برابر دپورتیوو الکرونیا، 8بر  1لیل، شکست برابر  6بر  1پیروزی 

 دوم رتبه در گرفتن قرار. لیل برابر 8 بر 8 تساوی المپیاکوس، برابر 6 بر 1 پیروزی الکرونیا، دپورتیوو

 مرحله دوم گروهی

برابر  8بر  9برابر نانت، پیروزی  8بر  8، تساوی پرتغالبر بواویستا برا 6بر  1برابر بایرن مونیخ، پیروزی  8بر  8تساوی 

 قرار گرفتن در رتبه اولبرابر بواویستا.  6بر  1برابر بایرن مونیخ، پیروزی  6بر  6نانت، تساوی 

 یک چهارم نهایی

 برنده 1بر  9ت، در مجموع، در بازی برگش 1بر  1در بازی رفت، پیروزی  6بر  1در برابر دپورتیوو الکرونیا: پیروزی 

 نیمه نهایی

قانون بازنده.  1بر  1در بازی برگشت، در مجموع،  8بر  8در بازی رفت، تساوی  1بر  1در برابر بایر لورکوزن: تساوی 

 گل زده در خانه حریف

 

 1661 – 61فصل 

 لیگ قهرمانان اروپا

در بازی برگشت، در  6بر  9در بازی رفت، پیروزی  6 بر 8 شکست: مجارستان بازی پلی آف در برابر ذالئازرگازگی

 برنده 8بر  9مجموع: 

 مرحله اول گروهی

 المپیاکوس، برابر 6 بر 6 پیروزی لورکوزن، بایر برابر 8 بر 1 پیروزی ،صهیونیستی رژیم برابر مکابی حیفا 1بر  9پیروزی 

برابر بایر  6بر  1، پیروزی رژیم صهیونیستیفا حی مکابی برابر 6 بر 1 شکست  المپیاکوس، برابر 1 بر 1 پیروزی

 قرار گرفتن در رتبه اول گروهلورکوزن. 

 مرحله دوم گروهی
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برابر  6بر  1برابر یوونتوس، پیروزی  8بر  1برابر دپورتیوو الکرونیا، پیروزی  6بر  1برابر بازل، پیروزی  8بر  1پیروزی 

 قرار گرفتن در رتبه اول گروه .برابر دپورتیوو الکرونیا 6بر  1برابر بازل، شکست  8بر  8یوونتوس، تساوی 

 مرحله یک چهارم نهایی

 بازنده 9بر  0در بازی برگشت، در مجموع،  1بر  6در بازی رفت، پیروزی  8بر  1در برابر رئال مادرید: شکست 

 

 1661 – 66فصل 

 لیگ قهرمانان اروپا

 مرحله گروهی

 برابر 6 بر 1 پیروزی رنجرز، برابر 6 بر 8 پیروزی اشتوتگارت، برابر 8 بر 1 شکست  پاناتینایکوس،برابر  6بر  9پیروزی 

 اول رتبه در گرفتن قرار. اشتوتگارت برابر 6 بر 1 پیروزی پاناتینایکوس، برابر 6 بر 8 پیروزی رنجرز،

 یک چهارم نهایی

 1بر  1در بازی برگشت، در مجموع، شکست  8بر  8در بازی رفت، تساوی  8بر  1در برابر پورتو: شکست 

 

 1666 – 69فصل 

در بازی برگشت، در مجموع،  6بر  1در بازی رفت، پیروزی  8بر  1بازی پلی آف برابر دینامو بخارست رومانی: پیروزی 

 8بر  9پیروزی 

 مرحله گروهی

برابر  8بر  6ابر اسپارتا پراگ، پیروزی بر 6بر  6برابر فنر باحچه، تساوی  1بر  9برابر لیون، پیروزی  1بر  1تساوی 

 قرار گرفتن در رتبه دوم گروهبرابر فنر باحچه.  6بر  1برابر لیون، شکست  8بر  1اسپارتا پراگ، پیروزی 

 مرحله یک هشتم نهایی

 بازنده 6بر  1در هر دو بازی رفت و برگشت، در مجموع،  6بر  8شکست 
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 1669 – 60فصل 

 لیگ قهرمانان اروپا

 برنده 6بر  0در هر دو بازی رفت وبرگشت، در مجموع  6بر  1زی پلی آف برابر دبرسن مجارستان: پیروزی با

 مرحله گروهی

 6برابر لیل، تساوی  6بر  8برابر لیل، شکست  6بر  6برابر بنفیکا، تساوی  8بر  1برابر ویارئال، پیروزی  6بر  6تساوی 

 قرار گرفتن در رتبه چهارمنفیکا. برابر ب 8بر  1برابر ویارئال، شکست  6بر 

 

 1660 – 64فصل 

 لیگ قهرمانان اروپا

 مرحله گروهی

برابر کپنهاگن،  6بر  8برابر کپنهاگن، شکست  6بر  1برابر بنفیکا، پیروزی  6بر  8برابر سلتیک، پیروزی  1بر  1پیروزی 

 در رتبه اول گروهقرار گرفتن برابر بنفیکا.  8بر  1برابر سلتیک، پیروزی  6بر  8شکست 

 مرحله یک هشتم نهایی

 برنده 6بر  1در هر دو بازی رفت و برگشت برابر لیل، در مجموع  6بر  8پیروزی 

 یک چهارم نهایی

 برنده 1بر  1در بازی برگشت، در مجموع  8بر  4در بازی رفت، پیروزی  8بر  1در برابر رم: شکست 

 نیمه نهایی

 بازنده 1بر  9در بازی برگشت، در مجموع،  6بر  1در بازی رفت، شکست  1بر  1در برابر میالن: پیروزی 

 

 1664 – 61فصل 

 لیگ قهرمانان اروپا
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 مرحله گروهی

 

برابر  6بر  6برابر دیناموکیف، پیروزی  1بر  6برابر رم، پیروزی  6بر  8برابر اسپورتینگ لیسبون، پیروزی  6بر  8پیروزی 

 قرار گرفتن در رتبه اول گروهبرابر رم.  8بر  8سپورتینگ لیسبون، تساوی برابر ا 8بر  1دیناموکیف، پیروزی 

 مرحله یک هشتم نهایی

 برنده 8بر  1در بازی برگشت، در مجموع،  6بر  8در بازی رفت، پیروزی  8بر  8در برابر لیون: تساوی 

 یک چهارم نهایی

 برنده 6بر  1ازی برگشت، در مجموع، در ب 6بر  8در بازی رفت، پیروزی  6بر  1در برابر رم: پیروزی 

 نیمه نهایی

 برنده 6بر  8در بازی برگشت، در مجموع،  6بر  8در بازی رفت، پیروزی  6بر  6در برابر بارسلونا: تساوی 

 فینال

 در ضربات پنالتی 9بر  0پیروزی  8بر  8در برابر چلسی: تساوی 

 

 1661 – 65فصل 

 لیگ قهرمانان اروپا

 مرحله گروهی

برابر  8بر  8برابر سلتیک، تساوی  6بر  1، پیروزی دانمارکبرابر آلبورگ  6بر  1برابر ویارئال، پیروزی  6بر  6اوی تس

 قرار گرفتن در رتبه اولبرابر آلبورگ.  1بر  1برابر ویا رئال، تساوی  6بر  6سلتیک، تساوی 

 مرحله یک هشتم نهایی

 برنده 6بر  1در بازی برگشت، در مجموع،  6بر  1بازی رفت، پیروزی در  6بر  6در برابر اینتر میالن: تساوی 

 یک چهارم نهایی
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 برنده 1بر  1در بازی برگشت، در مجموع،  6بر  8در بازی رفت، پیروزی  1بر  1در برابر پورتو: تساوی 

 نیمه نهایی

 برنده 8بر  6مجموع،  در بازی برگشت، در 8بر  1در بازی رفت، پیروزی  6بر  8در برابر آسنال: پیروزی 

 فینال

 6بر  1در برابر بارسلونا: شکست 

 

 1665 – 86فصل 

 لیگ قهرمانان اروپا

 مرحله گروهی

برابر  1بر  1برابر زسکا موسکو، تساوی  6بر  8برابر ولفسبورگ، پیروزی  8بر  1برابر بشیکتاش، پیروزی  6بر  8پیروزی 

 قرار گرفتن در رتبه اول گروهبرابر ولفسبورگ.  8بر  1وزی برابر بشیکتاش، پیر 6بر  8زسکا موسکو، شکست 

 مرحله یک هشتم نهایی

 برنده 1بر  4در بازی برگشت، در مجموع،  6بر  6در بازی رفت، پیروزی  1بر  1در برابر میالن: پیروزی 

 یک چهارم نهایی

قانون بازنده.  6بر  6برگشت، در مجموع، در بازی  1بر  1در بازی رفت، پیروزی  8بر  1در برابر بایرن مونیخ: شکست 

 گل زده در خانه حریف

 

 1686 -88فصل 

 لیگ قهرمانان اروپا

 مرحله گروهی

برابر  6بر  1، پیروزی ترکیهبرابر بورسا اسپور  6بر  8برابر والنسیا، پیروزی  6بر  8برابر رنجرز، پیروزی  6بر  6تساوی 

 قرار گرفتن در رتبه اول گروهبرابر والنسیا.  8بر  8جرز، تساوی برابر رن 6بر  8بورسا اسپور، پیروزی 
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 مرحله یک هشتم نهایی

 برنده 8 بر 1 مجموع، در برگشت، بازی در 8 بر 1 پیروزی رفت، بازی در 6 بر 6  در برابر مارسی: تساوی

 یک چهارم نهایی

 برنده 8بر  1گشت، در مجموع، در بازی بر 8بر  1در بازی رفت، پیروزی  6بر  8برابر چلسی: پیروزی 

 نیمه نهایی

 برنده 8بر  0در بازی برگشت، در مجموع،  8بر  6در بازی رفت، پیروزی  6بر  1در برابر شالکه: پیروزی 

 فینال

 بازنده 8بر  1در برابر بارسلونا: 

 

 1688 -81فصل 

 لیگ قهرمانان اروپا

 مرحله گروهی

 گاالتی، برابر 6 بر 1 پیروزی  ،رومانیبرابر گاالتی  6بر  1برابر بازل، پیروزی  1بر  1برابر بنفیکا، تساوی  8بر  8تساوی 

 سوم رتبه در گرفتن قرار. بازل برابر 8 بر 1 شکست بنفیکا، برابر 1 بر 1 تساوی

 

 لیگ اروپا

 مرحله یک شانزدهم نهایی

 برنده 1بر  1گشت، در مجموع، بر بازی در 8 بر 1 شکست رفت، بازی در 6 بر 1 پیروزی  در برابر آژاکس:

 مرحله یک هشتم

 بازنده 1بر  9در بازی برگشت، در مجموع،  8بر  1در بازی رفت، شکست  1بر  1در برابر اتلتیک بیلبائو: شکست 
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 1681 -81فصل 

 لیگ قهرمانان اروپا

 مرحله گروهی

برابر براگا،  8بر  1برابر براگا، پیروزی  1بر  1برابر کلوژ، پیروزی  8بر  1برابر گاالتاسارای، پیروزی  6بر  8پیروزی 

 قرار گرفتن در رتبه اول گروهبرابر کلوژ.  6بر  8برابر گاالتاسارای، شکست  6بر  8شکست 

 مرحله یک هشتم نهایی

 بازنده 1بر  1در بازی برگشت، در مجموع،  8بر  1در بازی رفت، شکست  8بر  8در برابر رئال مادرید: تساوی 

 

 ات فرگوسن در منچستر یونایتدافتخار

 :لیگ قهرمانان اروپا

 1661و  8555قهرمانی در سال های 

 1688و  1665نایب قهرمانی در سال های 

 

 :جام در جام برندگان اروپا

 8558قهرمانی در سال 

 

 :لیگ برتر جزیره

 1681، 1688، 1665، 1661، 1664، 1661، 1668، 1666، 8555، 8554، 8550، 8556، 8551قهرمانی در سال های 

 1681، 1686، 1660، 8551، 8559نایب قهرمانی در سال های: 

 

 :اف ای کاپ
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 1666، 8555، 8550، 8556، 8556قهرمانی در سال های: 

 1664، 1669، 8559نایب قهرمانی در سال های: 

 لیگ کاپ

 1686، 1665، 1660، 8551قهرمانی در سال های: 

 1661، 8556، 8558نایب قهرمانی در سال های: 

 

 INTERCONTINENTAL CUP جام بین قاره ای

 8555قهرمانی در سال 

 

 :جام باشگاه های جهان

 1661قهرمانی در سال 

 

 :سوپر کاپ اروپا

 8558قهرمانی در سال 

 

 :جام خیریه

ک با لیوپول مشتر قهرمانی و 1688 ،1686 ،1661 ،1664 ،1661 ،8554 ،8550 ،8556 ،8551  قهرمانی در سال های:

 8556در سال 
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