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توهین مطهری به کنعانی

ارسالن مطهری مهاجم استقالل با
انتشار یک استوری مدل حرف زدن حسین
کنعانی را به سخره گرفت که البته بعد از
ساعتی این استوری را پاک کرد .همچنین
مهدی قایدی در جشن بعد از برد استقالل در
رختکن این تیم مدل شادی مهدی ترابی که
انگشتانش را میبوسد و عدد  4را نشان میدهد
به سخره گرفت .از سوی دیگر فیلمی از شادی
استقاللیها در رختکنشان بعد از برد دربی
منتشر شده که ثابت میکند یکی از اعضای تیم
به عیسی آلکثیر توهین کرده است.
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پرسپولیس

شکست در پنالتی مقصر ندارد اما نمایش ضعیف پرسپولیس چرا

چهکسیترسوبود؛بازیکنیامربی؟
ترکیــب قــرار میگرفتنــد وضــع پرســپولیس آن جلــو بهتــر
میشــد امــا واقعیــت اینکــه عیســی شــرایط از ابتــدا بــازی
کــردن را نداشــت و عبــدی هــم وقتــی بــه بــازی رفــت نشــان
داد بــه لحــظ روانــی و جســمانی آمــاده ایــن مســابقه بــزرگ
نیســت کمــا اینکــه در شــروع وقتهــای اضافــه موقعیــت
گل حتمــی را از دســت داد و در ادامــه نیــز از پیــش بــردن تــوپ
در یــک ضدحملــه کالســیک عاجــز مانــد و بعدتــر پنالتــی را
هــم بیروحیــه و بــدون مهــارت زد.
تغییــرات نخســت پرســپولیس جابهجایــی دو
مهاجــم نــوک تیــم از دقیقــه  72بــه بعــد بــود کــه خیلــی
در فــرم بــازی ســرخها تغییــری ایجــاد نکــرد چــرا کــه بــه
نظــر میرســید ایــراد اصلــی را بایــد در خــط میانــی و افــت و
ناکارآمــدی ســتارههای تیــم در ایــن خــط جســت و جــو کــرد
کمــا اینکــه ایــراد از بــازی دادن عالیشــاه هــم چنــدان مطقــی
بــه نظــر نمیرســید چراکــه پیشتــر و در بازیهــای گذشــته
اســتفاده از عالیشــاه در پســت تــازهای کــه برایــش تعریــف
شــده فوقالعــاده ثمربخــش بــود و شــاید اگــر از ابتــدا یکــی
مثــل عبــدی یــا آلکثیــر کنــار مغانلــو بــازی میکــرد کادر
فنــی پرســپولیس بعــداًبــا ایــن انتقــاد مواجــه میشــد کــه
چــرا بــه عالیشــاه بــا آن میــزان از آمادگــی و تأثیرگــذاری بــازی
ندادهانــد؟

کمتر از صدهراز کارت
هواداری!

باشگاه پرسپولیس طبق قراردادی که
با یکی از بانکها برای صدور کارت هواداری
داشته ،چشم به درآمد چند میلیاردی از
این بابت دوخته است اما تا به امروز عدد
پیشبینی شده طرفین برای دستیابی به
درآمد مدنظر پیش نرفته و چیزی تنها
حدود ١٠٠هزار نفر درخواست دریافت کارت
هواداری را داشتهاند! در این طرح اگر مشارکت
هواداران برای کارت هواداری به رقمی در
حدود یک میلیون کارت میرسید سود نسبتاً
خوبی برای پرسپولیس به دست میآمد که
این نتیجه تا االن حاصل نشده است.

عذرخواهیعبدی

مهدی عبدی مهاجم جوان
پرسپولیس که پنالتی پنجم تیمش را در
دربی از دست داد متنی خطاب به هواداران
منتشر و از آنها عذرخواهی کرد .عبدی در
صفحه اینستاگرام خود نوشت« :سالم
خدمت همه هوادارامون .بابت دیشب از
همتون عذرخواهی میکنم .قول میدم این
حرکت جبران کنم .دم همتون گرم گرم که
انرژی مثبت دادید».جالب اینکه زیر این
پست هزاران کامنت هواداران پرسپولیس
دیده میشود که به عبدی دلگرمی دادهاند.

کنعانیعلیهاستقالل

کنعانیزادگان بعد از باخت تیمش در
دربی جام حذفی به رفتار استقاللیها واکنش
نشان داد و در صفحه خود نوشت« :مهم این
است که بعد از باخت چگونه برخورد کنیم و
سریع بتوانیم از زمین بلند شویم اما ببین ما
به کی و به چه تیمی باختهایم! او یک استوری
هم با تصویر برادران مجیدی و ارسالن
مطهری کنار هم که گیتار دستش گرفته و
تصویر خودش که جام در دست دارد منتشر
کرد و نوشت« :خدا را شکر که داوریها خوب
شد و وزیر هم دیگر پرسپولیسی نیست!»

نقل قول

ناگهان همه چیز گل و بلبل شد

تشکر رادو از دکتر
سمیعی و هیأت مدیره!

بوژیــدار رادوشــویچ گلــر کــروات
پرســپولیس کــه بیــش از  40روز در تمرینــات
شــرکت نداشــت و علیــه مدیــران باشــگاه
مصاحبههــای تنــدی انجــام داد حــاال و
بعــد از دریافــت  60درصــد مطالباتــش و
البتــه شــرایطی کــه برایــش ایجــاد شــد کــه
بــه تمرینــات برگــردد و روال عــادی کارش
را پیــش بگیــرد در مصاحبــهای بــا رســانه
رســمی باشــگاه از همه ارکان باشــگاه تشــکر
کــرده اســت .انــگار کــه نــه خانــی آمــده و نــه
خانــی رفتــه اســت! نکتــه ویــژه مصاحبــه
رادو جایــی اســت کــه جــدا از هــواداران و
یحیــی از دکتــر ســمیعی و هیــأت مدیــره
تشــکر کــرده اســت!
گلــر کــروات ســرخها دربــاره بازگشــت
بــه تهــران و پرســپولیس بعــد از غیبتــی
طوالنــی مــدت گفــت« :اول از همــه بایــد
بگویــم خوشــحالم از اینکــه بــه خانــه
دوم خــودم برگشــتم .امیــدوارم دوبــاره
بتوانــم شــروع خوبــی داشــته باشــم .خیلــی
مشــتاق بــودم کــه در تمرینــات تیــم حاضــر
شــوم».
وی دربــاره نگرانــی هــواداران بابــت
جدایــیاش و پیامهایــی کــه در ایــن رابطــه
ارســال میکردنــد گفــت« :مــن همیشــه
بــا آنهــا در ارتبــاط بــودم .آنهــا حمایــت
خوبــی همیشــه از مــن داشــتند و جــا دارد
از ایــن حمایــت آنهــا قدردانــی کنــم .بایــد
از ســرمربی تیــم آقــای گلمحمــدی نیــز
تشــکر کنــم .همانطــور کــه قب ـ ًا هــم گفتــم
ایشــان (ســرمربی) بــه مــن انــرژی خوبــی
دادنــد تــا بتوانــم کارم را در پرســپولیس
ادامــه دهــم».
وی ادامــه داد« :همینطــور بایــد از
دکتــر ســمیعی و هیــأت مدیــره محتــرم
باشــگاه تشــکر کنــم و آنهــا هــم ســعی
کردنــد و آن قــراری کــه بــا یکدیگــر داشــتیم
را عملــی کردنــد».
بوژیــدار دربــاره آینــدهاش در ایــن
باشــگاه هــم اینطــور توضیــح داد« :حســی
کــه االن دارم ســاده اســت و امیــدوارم
بتوانیــم قهرمانــی را بــار دیگــر کســب
کنیــم .تــا جایــی کــه میتوانیــم بایــد
قهرمانیهــای متعــددی کســب کنیــم و
امیــدوارم در پایــان فصــل بــه ایــن هــدف و
قهرمانــی برســیم».رادو دو فصــل دیگــر
هــم بــا پرســپولیس قــرارداد دارد امــا
شــرایط همــکاری او بــا باشــگاه و مبلــغ
قــرارداد دالریاش بــه گونــهای اســت
کــه شــاید در پایــان ایــن فصــل بــا توافــق
قــراردادش را فســخ کنــد و جــدا شــود کــه اگــر
اینگونــه شــود بــه نفــع پرســپولیس خواهــد
بــود چراکــه ایــن دروازهبــان هــر فصــل
نهایتــاً بــرای  5-6بــازی در طــول فصــل،
 5-6میلیــارد تومــان پــول میگیــرد کــه
اصـ ًا متناســب بــا عملکــرد و حضــورش در
میــدان نیســت.

فوقالعــاده کــم تجربــه بــه نظــر میرســید .ســیامک
نعمتــی هــم از دربــی دو مــاه قبــل بــه ایــن ســو دیگــر در
ترکیــب اصلــی بــازی نکــرده بــود .نعمتــی در ایــن دو مــاه
مصدومیــت کتفــش را پشــت ســر گذاشــت و مقابــل فــوالد
و آلومینیــوم در بیســت دقیقــه پایانــی آن هــم بــه عنــوان
هافبــک راســت بــه میــدان رفــت کــه البتــه فوقالعــاده
ناآمــاده نشــان داد.
بازگشــت نعمتــی بــه دفــاع راســت و حضــور فرجــی
در قلــب دفــاع دو ریســک بــزرگ کادر فنــی پرســپولیس بــود
کــه یکــی از آنهــا جــواب داد و دومــی مفیــد نبــود امــا لطمــه
بزرگــی هــم بــه ســازمان دفاعــی تیــم وارد نیــاورد.
در شــرایطی کــه ســیدجالل اص ـ ًا مصــدوم نبــود کادر
فنــی پرســپولیس فرجــی را بــه خاطــر تقابــل بــا ســرعت
مهاجمــان حریــف و بــرای عقــب نگــه نداشــتن خــط دفاعــی

نگاه

محمدقراگزلو

خــط حملــه پرســپولیس آرایــش داده شــد و عمــق را
بســت تــا عالیشــاه و مغانلــو در بیــش از  70دقیقــه صاحــب
کمتریــن موقعیــت شــوند ســرخها نیــاز داشــتند تــا از
کانالهــای کنــاری بــا کارهــای ترکیبــی همیشگیشــان نفــوذ
کننــد و موقعیــت بســازند امــا نــه زوج نعمتــی – پهلــوان نــه
امیــری – ترابــی هیــچ موفقیتــی نداشــتند و در مواجهــه بــا
ســد دفاعــی حریــف یــا در عــرض بــازی میکردنــد یــا رو بــه
عقــب پــاس میدادنــد.در چنیــن شــرایطی و در لحظاتــی
کــه بــازی بــرای دقایقــی طوالنــی تنهــا بــا حفــظ تــوپ و
چرخانــدن آن در نیمــه خــودی یــا مرکــز زمیــن همــراه
میشــد همــه منتظــر حــرکات خالقانــه بازیکنــی مثــل
مهــدی ترابــی بودنــد امــا ســتاره هفتــه قبــل پرســپولیس
انــگار در ایــن بــازی ســایهای از خــود را آورده بــود و تیــم کــه
دوبــاره بیــش از حــد بــه ترابــی وابســته شــده انــگار کــه هیــچ

سه تغییر وقتهای اضافه؛ اجباری ،تاکتیکی و الزم
کادر فنــی پرســپولیس ســه تغییــر در وقتهــای اضافــه
اعمــال کــرد کــه یکــی از آنهــا کامــ ًا تاکتیکــی بــود .ســعید
آقایــی بــه دفــاع چــپ رفــت تــا وحیــد امیــری یــک خــط
جلــو بیایــد .البتــه امیــری بــه جنــاح مقابــل رفــت تــا زور
پرســپولیس بــا حضــور ترابــی در هافبــک چــپ و امیــری در
هافبــک راســت باالنــس شــود امــا ایــن تغییــر کارگشــا نبــود.
تغییــر بعــدی اســتفاده از مهــدی شــریفی بــه جــای
میــاد ســرلک بــود کــه بــه اجبــار و در پــی مصدومیــت
شــماره  10ســرخها صــورت گرفــت .در خصــوص تعویــض
نعمتــی نیــز تصمیــم کادر فنــی بــرای تعویــض ،منطقــی و
بجــا بــه نظــر میرســید چــرا کــه ســیامک هــم اخطــار داشــت
و هــم خســته بــه نظــر میرســید و شــاید حتــی میتوانســت
زودتــر تعویــض شــود .در واقــع در آن لحظــه تصمیــم
بــرای بیــرون آوردن او بــدون در نظــر گرفتــن اینکــه نعمتــی
میتوانــد یکــی از پنالتیزنهــای تیــم باشــد غیرمنطقــی و
عجیــب نبــود و بایــد شــکل تیــم در دقایــق باقیمانــده از بــازی
در اولویــت قــرار میگرفــت.

اساســاً باختــن در ضربــات پنالتــی خیلــی ناراحــت
کننــده و دردنــاک نیســت همانطــور کــه بــردن در ایــن
ضربــات هــم نمیتوانــد فوقالعــاده شــادیبخش و
غرورانگیــز باشــد و تنهــا از ایــن جهــت کــه صعــود حاصــل
شــده بــرای تیــم پیــروز ،خوشــحال کننــده خواهــد بــود.
روی ایــن مــورد حتــی اگــر پرســپولیس برنــده دربــی حذفــی
میشــد حتمــاً تأکیــد میکــردم پــس شــاید همیــن بتوانــد
تــا حــدودی از حجــم غــم و غصــه هــواداران نوجــوان
پرســپولیس بکاهــد.
هــر چنــد نحــوه برخــورد هــواداران پرســپولیس
کادر فنی ترسو بود یا بازیکنان؟
بــا شکســت در ایــن دربــی فوقالعــاده بــوده و غالبــاً بــا
پرســپولیس در طــول  120دقیقــه حتــی
فراموشــی ایــن شکســت بــه فــردای روشــن لیــگ
یــک شــوت بــه چارچــوب دروازه حریــف نــزد.
و قهرمانــی پنجــم دل بســته و امیدوارنــد امــا
موقعیتهــای گل جــدی ســرخها در طــول ایــن
آنچــه در خصــوص پرســپولیس نگرانکننــده
ملیپوشان پرسپولیس برای صعود انگیزه و اشتیاق نداشتند؟
دو ســاعت و انــدی بــازی هــم بــه تعــداد انگشــتان
و ســؤالبرانگیز میتوانــد باشــد کیفیــت بــازی
پرسـپولیس  6بازیکـن ملیپـوش در آخریـن اردوی تیـم ملـی داشـت کـه بعیـد نیسـت در بازیهـای مقدماتـی جامجهانـی هـم ایـن میـزان یــک دســت نرســید .از طرفی ترکیــب اولیــه چندان
و فــرم فوتبــال ایــن تیــم طــی یــک جــدال 120
سـهمیه در مسـابقات ملـی مهـم پیـشرو داشـته باشـد.
غیرمنطقــی و اشــتباه نبــود و تغییــرات هــم بجــا
دقیقــهای اســت.
شـاید کمـی بدبینانه باشـد اما به نظر میرسـد یـک ذهنیت منفـی و ترس از خسـتگی مفرط مسـابقات و طوالنیتر شـدن فصـل روی عملکرد و درســت بــود ،هــر چنــد بــه نتیجــه خوبــی منجــر
در واقــع آنقــدر کــه نتیجــه بــرای
پرســپولیس نگرانکننــده و دردنــاک نبــود مــدل ایـن بازیکنـان در دربـی تأثیـر منفی گذاشـته بود .واقعیـت اینکه در صـورت صعود پرسـپولیس به نیمـه نهایی و فینال جـام حذفی ،فصـل فوتبالی نشــد .از ســوی دیگــر آیتمهــای دیگــری بــرای
بــازی ایــن تیــم و نمایشــی کــه مقابــل رقیــب بـرای ایـن بازیکنـان دو هفتـه دیگر بعـد از پایـان لیگ بیسـتم ادامـه مییافت و از آنسـو بـا توجه به شـروع بازیهـای مقدماتـی جام جهانـی در تیم تغییــرات در مهرههــا یــا جابهجایــی آنهــا وجــود
ً
دیرینــه ارائــه کــرد پــر از ابهــام و ســؤالهای ملـی فرصـت اسـتراحت بازیکنـان ملیپـوش پرسـپولیس بـه دو هفتـه یـا حتـی کمتـر از آن تقلیـل مییافت و بـه نوعـی دو فصـل فوتبالـی تقریبا به نداشــت چــرا کــه فقــط شــجاعی ،مهدیخانــی،
اردوی
هـم میچسـبید .ایـن برای ملیپوشـانی کـه در خردادماه اخیـر بر عکس همبازیانشـان دو سـه هفته تعطیلـی تمرینـات را هم نداشـتند و در
ســیدجالل و رادو بــه بــازی نرفتنــد و بعیــد بــود
متعــدد اســت کــه بــرای بســیاری از آنهــا جــواب
پوش
ی
تیـم ملـی بودنـد و بیش از یک سـال اسـت در حال تمرین و مسـابقه هسـتند یک سـم مطلـق به حسـاب میآیـد .از اینرو شـاید بازیکنـان مل
مثــ ًا بــا بــه کارگیــری نفراتــی مثــل شــجاعی و
مشــخصی نمیتــوان یافــت .البتــه بــه نظــر
میرســد در خصــوص کادر فنــی پرســپولیس پرسـپولیس بـرای صعـود بـه نیمـه نهایـی و فینـال حذفـی آنقـدر انگیـزه و اشـتیاق نداشـتند و اینطـوری شـد کـه در نیمـه دوم وقتهـای اضافـه مهدیخانــی جــای پهلــوان و ترابــی در کنارههــا
نیــز نمایــش پــر ایــراد تیــم نگرانکنندهتــر از پرسـپولیس دنبـال حفـظ نتیجـه و رفتن به ضربـات پنالتی بـود و اسـتقالل که تنها یـک ملیپـوش دارد به پیـروزی فکر میکـرد .البته تأکیـد میکنم بتــوان کیفیــت بهتــری را رقــم زد.بــا ایــن حســاب
کـه این یـک احتمال اسـت و بـا قطعیت نمیتـوان روی آن انگشـت گذاشـت.
اینکــه بخواهیــم بــه ایــن کادر فنــی بــا توجــه بــه
شکســت در یکچهــارم نهایــی حذفــی و از
تمــام دســتاوردهایش انــگ ترســو بــودن در ایــن
دســت رفتــن فرصــت دبــل جامهــای داخلــی
بــازی بزنیــم بــه نظــر غیرمنطقــی و غیرمنصفانــه
بــوده اســت.
میرســد و ناشــی از حــال و هــوای احساســی شکســتهای
نکتــه اینجاســت کــه پرســپولیس طــی دو ســه ســال در ترکیــب اصلــی قــرار داد کــه از ایــن تغییــر جــواب گرفــت و چیــز در حملــه نداشــت.
ترابــی هــم انــگار ایــن بــازی را بیــش از حــد ســاده گرفتــه اینچنینــی اســت کمــا اینکــه در شکســت فصــل قبــل
اخیــر بــا ارتقــای ســطح فوتبالــش نســبت بــه ســایر تیمهــای شــاید تنهــا دســتاورد مثبــت پرســپولیس از ایــن مســابقه بــود.
در عیــن حــال ســیامک نعمتــی مطابــق انتظــار باشــد بارهــا بــا پاسهــای نــرم و کنــدش باعــث شــد تــا هــم تقریبــاً چنیــن فضایــی البتــه بــا دز وحشــتناکترش
داخلــی توقــع هــواداران و البتــه اهالــی فوتبــال را بــاال بــرده و
در مســابقاتی کــه بــه هــر دلیلــی قــادر بــه ارائــه فــرم خوبــش روز خوبــی را پشــت ســر نگذاشــت .اگــر آن نجــات دروازه بازیکنــان حریــف توپهــا را قطــع کــرده و زنجیــره حمــات ایجــاد شــد.در واقــع ســخت اســت بــاور کنیــم کــه یحیــی و
نیســت همــه را متعجــب میکنــد تــا جایــی کــه پرسـشهای فوقالعــاده ســیامک را فاکتــور بگیریــم او در فــاز دفــاع پرســپولیس را قطــع کننــد .عالیشــاه ،امیــری و پهلــوان نیــز دســتیارانش در تمــام آن  120دقیقــه مــدام بــه بازیکنــان
بســیاری دربــاره شــروع افــت ســرخها و حتــی مشــکالت حتــی بــا کمــک فوقالعــاده احســان پهلــوان نتوانســت آن هرگــز نتوانســتند در کارهــای خالقانــه مؤثــر باشــند و تنهــا گفتــه باشــند بیگــدار بــه آب نزنیــد ،در عــرض بــازی کنیــد،
تاکتیکــی ایــن تیــم مطــرح میشــود و البتــه احتمــاالً بعــد جنــاح را پوشــش دهــد و در شــرایطی قــرار داشــت کــه هــم یکــی دو بــار حــرکات امیــری جــواب داد و منجــر بــه خلــق فقــط تــوپ را حفــظ کنیــد ،باحوصلــه فوتبــال کنیــد و نیــازی
نیســت کــه بــه آب و آتــش بزنیــد.
از بــرد بعــدی یــا رســیدن بــه جــام دیگــر مســکوت میمانــد .محمــد نــادری و هــم بابــک مــرادی چندیــن بــار پشــتش موقعیتهایــی نصــف و نیمــه شــد.
واقعیــت اینکــه بــه نظــر میرســد بیــش از آنکــه
تــوپ گرفتنــد تــا صــدای حامــد لــک و فرشــاد فرجــی در
بتــوان رد پــای کادر فنــی را در ایــن شکســت پیــدا کــرد بایــد
دو ریسکی که یکی از آنها جواب داد
بیایــد.از ایــن بدتــر ســیامک در فــاز حملــه هرگــز نتوانســت
تغییرات اولیه چقدر مؤثر بود؟
یکــی از ایرادهایــی کــه بــه ترکیــب اولیــه پرســپولیس روی بازیکنــان تعیینکننــده و اثرگــذار متمرکــز شــد کــه
در ترکیــب اولیــه پرســپولیس حضــور فرشــاد فرجــی و بــا احســان پهلــوان کار ترکیبــی انجــام دهــد و غیــر از یکــی دو
ســیامک نعمتــی عجیــب و غیــر قابــل پیــش بینــی بــه نظــر مــورد ،ارســال بلنــد یــا پــاس بــه جلــوی مناســبی نداشــت .گرفتــه شــد اســتفاده از زوج عالیشــاه – مغانلــو در خط حمله پایینتریــن کیفیتشــان را بــه دربــی حذفــی آوردنــد و ترســو
بــود و اینکــه عالیشــاه یــک پلــه عقبتــر بــازی میکــرد و و بیــش از حــد محتــاط بــازی کردنــد؛ یــک نمایــش منفعالنــه
میرســید .فرجــی تنهــا ســابقه آن چنــد دقیقــه حضــور
نمیتوانســت بــه انــدازه کافــی روی خــط دفــاع حریــف و مســکوت ،بــدون کمــی خالقیــت و شــور و اشــتیاق بــرای
کوتــاه مدتــش در دربــی دو مــاه قبــل و اخــراج از آن بــازی
چه بر سر مهدی ترابی آمده بود؟
در شــرایطی کــه اســتقالل بــا دفــاع ســه نفــره مقابــل فشــار بیــاورد .در واقــع شــاید اگــر از ابتــدا دو مهاجــم نــوک در تغییــر نتیجــه.
را داشــت و بــرای ایــن بــازی بــزرگ نســبت بــه ســیدجالل
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نقش و ســهم مهــدی ترابی در بــه راهانــدازی بازی
تهاجمی پرســپولیس به قــدری زیاد و بزرگ شــده که در
عین بالیدن به آن باید نگران شد زیرا همیشه این احتمال
هســت که او روزی مصدوم یا ســهاخطاره و یا به دالیلی از
فرم عالی دور شــود و در آن صورت سرخها نمیدانند که
در حرکات رو ب ه جلوی خود چگونه عمل کنند.
این یــک دلخوشــی و البته نشــانگر اقبال مســاعد
قرمزهای تهرانی اســت که کوشــش ترابی بــرای لژیونر
شــدن و مانــدن طوالنیمــدت در چنیــن وضعیتی ثمر
نداد و او فقط یک نیم فصل در لیــگ قطر دوام آورد و به
پرسپولیس بازگشــت و بعد از فقط سه چهار هفته تالش
برای هماهنگ شــدن مجدد بــا قرمزها بــه این مقصود
نائل آمــد و به همان هافبک آزاد مؤثــر قبلی آنها تبدیل
شــد که عقب مینشــیند و توپ را تصاحب و بــا آن مانور
و به ســمت جلــو حرکت میکنــد و بههــر طریق ممکن
فرصتســازی و بــرای حریفــان تولید خطــر میکند .در
ایــن روند یــا ترابی در ســایه کار پا به توپ خــود یارانش را
صاحب موقعیت گلزنــی میکند و یا خودش در انتهای
حرکتی قــرار میگیرد که شــروع کننده آن بــوده و ضربه
نهایی را هم مینوازد.
یک چیز غیر قابل برابری
پرســپولیس در روزهایــی که فاقد این ســاح بوده،
به شــهادت ناظران و کارشناســان در ایجاد کردن امواج
تهاجمی مؤثرش به مشــکالتی اساســی برخــورد کرده
و ســخت و کم و بــد گل زده اســت .اینکه ترابــی ذاتاً یک
بازیکن مســتعد و پا به توپ و فرصتســاز اســت ،اتفاق
خوبی به شمار میآید و باید آن را گرامی شمرد اما قضیه

یک سوی منفی بزرگ هم دارد و آن هم بالتکلیف و پا در
هــوا ماندن تیم وی در روزهایی اســت که او بــه هر دلیلی
مردی نشــان ندهد کــه وصفش را آوردیــم و یا مصدوم و
بیمار باشد و اص ًال به مسابقه نرسد.
در چنیــن روزهایــی ســایر عناصــر بازیســاز و
فرصتطلب پرســپولیس باید ابتکار عمل را در دســت
گیرنــد و بــا اینکه از وحیــد امیــری و در درجاتــی پایینتر
ســعید آقایی و علی شــجاعی میتوان چنین چیزهایی
را در ســمت چپ میــدان طلب کرد و در ســمت راســت
هم میتــوان با مثلثهایی متشــکل از شــیری ،نعمتی
و عبــدی کارها را تا حــدی به پیش برد اما ایــن ابزار همان
کارآیــی را ندارند کــه ترابی یــک تنه در بهتریــن روزهای
خود آن را بــروز میدهد .حتی میتوان اســتدالل و ابراز
امیدواری کــرد که در روزهای غیبت یا نــزول ترابی امثال

امیــد عالیشــاه و احســان پهلــوان هســتند تــا بــا تکیه بر
تکنیک قوی و هوش و جنگندگیشــان ارائه طریق کنند
و با اینکه عالیشــاه در دو فصــل اخیر در ایــن زمینه عالی
ظاهر شــده و پهلوان هــم در برخی روزها گرهگشــای کار
پرســپولیس و یک گلســاز فرصتشناس نشــان داده اما
باید اذعان داشــت که ترابــی در روز خوبــش از همه آنها
ســر اســت و چیزی که او به تیمــش میدهد به نــدرت از
سوی سایرین تکرار شده و آن چیز سرعت ،مهارت فنی،
قوه بازیخوانی و ایجاد گشــایش است که سرخها عادت
کردهاند در دو سه فصل اخیر اکثر بردهای خود را در سایه
آن پایهگذاری و جستوجو کنند.
«او» رونالدو و مسی نیست اما...
اگر قــرار باشــد نــام و توصیــف اضافهای از شــرایط

فــوق ارائه بدهیم ،باید متذکر شــویم که اقتــدار ترابی به
رغم همــه محســنات آن بدتریــن چیز خوبی اســت که
میتوان در پرســپولیس و یا هر تیم دیگری سهواًیا عمداً
پایهگذاری و آن را نشــان کرد .خوب اســت چون تا وقتی
که هســت و برقــرار نشــان میدهــد ،از آن تیم پیــروزی و
خوشبختی میبارد و بد است ،زیرا وقتی نیست و بهطور
موقتی یا طوالنیمدت از صحنه کنار گذاشــته میشود،
تیم مربوطه چیزی با همان میزان کارآیی ندارد تا سریعاً
جانشــین عنصر مثبــت از دســت رفته کند .مکانیســم و
نحــوه عملکرد هــر تیم بایــد بر پایــه کارها و ابتــکارات و
تاکتیکهایی باشــد کــه از کلیت و تــاش گروهی نفرات
نشــأت بگیرد و همه یا اکثریت در آن ســهیم باشــند ولی
اگر فقط یک نفــر تأمین کننــده تمامی آن گشــایشها و
توفیقها و یا پدید آورنده قســمت عمده آنها باشــد باید
به حال آن تیم نگران شــد زیرا همیشــه روزی میرسد که
آن فرد بهگونهای زیر ســایه برود و تیم را ترک کند و در آن
صورت مکانیســمی کــه روی کاکل آن فرد بــه حرکت در
میآمده ،در دســت ســایرین فقط با اجرایــی نه چندان
عالی همراه میشــود و به تبع آن تیم بــه حداکثر بیالن و
نتایجی که در دوره حضور و تجلی مجری و طراح اصلی
آن مکانیسم نائل میشد ،دست نخواهد یافت.
ترابــی فقــط رونالدو و مســی نیســت که اگر نباشــد
تیمــش به کلی زیر و رو شــود و بهســوی نابــودی برود اما
ســهم و حوزه عمل او در پرورش و اجرای بازی تهاجمی
پرســپولیس در سه ســال اخیر به درجهای رســیده که هر
شــادی فعلی مرتبط با کارهــای او و پیروزیهای حاصل
از آن بــا کابــوس روزهــای غیبــت وی نیــز همراه اســت.
روزهایــی که بههر حال دیــر یا زود از راه خواهند رســید و
پرســپولیس باید از حاال فکــری جدی دربــاره آن بکند و
اقداماتش را برای ترمیم وضعیتی که تشــریح کردیم به
اجرا درآورد.

خرده گزارش

ناصر قراگزلو

تکلیف شهریار دیگر دست پرسپولیس نیست

مقصد بعدی مغانلو قطر یا یک تیم صنعتی

شـهریار مغانلـو سـتاره زنجانـی
تیـم سـانتاکالرا کـه بـه دلیـل عالقـهاش بـه
پرسـپولیس تنهـا بـا پرداخـت چهـل هـزار یورو
از باشـگاه سـانتاکالرای پرتغـال بـه صـورت
قرضـی بـه پرسـپولیس پیوسـت بـا شـرایط
خاصـی بـرای ادامـه همـکاریاش مواجـه
شـده .نکته خاص در مـورد مهاجـم بلندباالی
پرسـپولیس بـه ایـن بازمیگـردد کـه اختیـار
شـهریار از پایـان فصـل و اتمـام لیـگ برتـر
دیگـر در اختیـار باشـگاه پرسـپولیس نیسـت
و در واقـع ایـن باشـگاه سـانتاکالرا اسـت کـه بـا
پایـان حضـور نیـم فصـل قرضـی شـهریار برای
بازیکـن تحـت قـراردادش تصمیـم میگیـرد.

مانع ادامه همکاری یک باشگاه
داخلی صنعتی است؟!

مسـئوالن سـانتاکالرا در تازهتریـن
صحبتـی کـه در خصـوص آخریـن وضعیـت
شـهریار داشـتهاند صراحتـاً اعلام کردهانـد
کـه یـک باشـگاه صنعتـی در ایـران رقـم
بـاالی پانصـد هـزار یورویـی را بـرای دریافـت
رضایتنامـه بـه آنهـا پیشـنهاد داده کـه
گمانههـا در ایـن رابطـه بیشـتر حـول و حـوش
باشـگاههای سـپاهان ،گلگهـر و مـس
رفسـنجان میچرخـد .از سـویی شـهریار
مغانلـو بـه شـخصه خـودش خیلـی دوسـت
دارد کـه فصل آینـده را هم در پرسـپولیس بازی
کند چه بسـا کـه بارهـا هم صراحتـاً اعلام کرده
سرسـختانه طرفـدار تیـم قرمزپـوش پایتخـت
اسـت و از ابتـدا آرزوی حضـور و بـازی در تیـم
پرسـپولیس را داشـته اسـت.
یحیـی گلمحمـدی هـم در ایـن
راسـتا گفتـه عالقـه زیـادی بـه بـازی مهاجـم
تأثیرگـذارش دارد و راضـی بـه جدایـی او
نیسـت امـا بـا مشـکالت مالـی فـراوان چنـد
مـدت اخیـر سرخپوشـان و چالشهـای بـزرگ
و جریمههـای سـنگین مالـی بـر جـای مانـده
از مدیـران قبلـی کـه حتـی خطـر بسـته شـدن

پنجـره نقـل و انتقـاالت و سـایر تنبیهـات فیفـا
را پیـش روی باشـگاه پرسـپولیس قـرار داده
بـه نظـر راهـی جـز از دسـت دادن یـک ضلـع
از مثلـث زهـردار عناصـر خـط حملـه باقـی
نمیمانـد و یحیـی و تیمـش بـه نظر بایـد فصل
آینـده بـا آلکثیـر و عبـدی فصـل را شـروع و
بـه پایـان برسـانند هـر چنـد کـه در فصـل نقـل
و انتقـاالت پیـش رو -البتـه اگـر از سـوی فیفـا
بـرای باشـگاه پرسـپولیس بـه خاطـر پرداخـت
نکـردن پـول کالـدرون پنجـره نقـل و انتقـاالت
بسـته نشود– شـاید باشـگاه پرسـپولیس بتواند
بازیکـن جدیـدی را بـرای خـط حملـهاش در
اختیـار بگیـرد.
باشـگاه پرسـپولیس هـم البتـه در آخرین
اظهارنظـرش پیشـنهاد  600هـزار یورویـی
باشـگاه سـانتاکالرا بـرای صـدور رضایتنامـه بـه
آن باشـگاه را رد کـرده اسـت.

مهاجمی که جایگزینی به لحاظ
خصوصیاتش ندارد

شـهریار مغانلـو مهاجـم چـپ پـای
پرسـپولیس شـاید جـزو معـدود چـپ پاهایـی
باشـد کـه در بیشـتر مـوارد فنـی خصوصیـات
بارز و برجستهای دارد .شـهریار در زدن ضربات
ایسـتگاهی مهـارت خوبـی دارد ،در سـرزنی
عالـی کار میکنـد و در روی زمیـن هـم بـه لحاظ
گلزنـی مهاجمـی گلـزن و البته قابل محسـوب
میشـود مهاجـم تنومنـد و بلندقامتـی کـه
شـاید بـر خلاف بیشـتر بازیکنـان بلندقامـت
فقـط روی هـوا و سـرزنی مهـارت نـدارد و
علاوه بـر قـدرت بدنـی بسـیار بـاال از تکنیـک و
مهارتهـای فـردی قابلی هـم بهره میبـرد .از
ایـن جهـت کادر فنی پرسـپولیس حتمـاً دنبال
حفـظ چنیـن بازیکنی اسـت کـه در موقـع لزوم
در فـاز دفاعـی هـم عنصـر قابـل اتکایـی اسـت
امـا آیـا شـرایط مالـی باشـگاه پرسـپولیس و
پیشـنهادهای دیگـر اجـازه چنیـن اتفاقـی را
میدهـد؟

سوژه

زخم کاری بدن فرجی مدرک مهم پرسپولیس

این خطا شدت نداشت و مستحق اخراج نبود؟

بـــا اینکـــه ســـه روز از دربـــی حذفـــی
گذشـــته امـــا بحـــث دربـــاره صحنـــه
مشـــکوک داوری ایـــن بـــازی ادامـــه دارد.
صحنـــهای کـــه دقیقـــه  13بـــازی
اتفـــاق افتـــاد و لگـــد ارســـان مطهـــری
روی کم ــر فرش ــاد فرج ــی ف ــرود آم ــد ام ــا
ً
اصـــا ایـــن صحنـــه را درســـت
فغانـــی
ندی ــد و حت ــی اخط ــار ه ــم ن ــداد ،در حال ــی
کـــه پرسپولیســـیها معتقدنـــد بازیکـــن
حریـــف بایـــد کارت قرمـــز میگرفـــت.
در ایـــن خصـــوص شـــنبه شـــب
باشـــگاه پرســـپولیس در کانـــال رســـمی
خـــود مطلبـــی منتشـــر و نســـبت بـــه ایـــن
مســـأله اعتـــراض کـــرد« :صحنـــه خطـــای
مهاجـــم اس ــتقالل روی فرج ــی را دوب ــاره
ببینیـــد.
ایـــن بـــار در مقایســـه بـــا خطایـــی
کـــه چنـــد ســـال پیـــش در دیـــدار
منچس ــتریونایتد و رئ ــال مادری ــد در لی ــگ
قهرمانـــان رخ داد و جونیـــت چاکـــر ،داور
اهـــل ترکیـــه بـــدون درنـــگ بـــه نانـــی،
هافبـــک تیـــم انگلیســـی کارت قرمـــز
مســـتقیم داد.
همیـــن صحنـــه دقیقـــاً در بـــازی
دیشـــب تکـــرار شـــد امـــا داور بـــازی در
کم ــال تعج ــب کارت زرد ه ــم ب ــه بازیک ــن
خطـــاکار نشـــان نـــداد .البتـــه بـــه گـــواه
ایـــن ویدئـــو و نظـــر کارشناســـان ،بازیکـــن
حریـــف بایـــد اخـــراج میشـــد .اتفاقـــی
ک ــه اگـــر رخ مـ ـیداد ،تیـــم اس ــتقالل بایـــد
از دقیقـــه  ،۱۵ده نفـــره بـــه بـــازی ادامـــه
مـــیداد و رونـــد بـــازی هـــم طـــور دیگـــری
رقـــم میخـــورد.
ب ــا ای ــن ح ــال ،کادرفن ــی پرس ــپولیس
و در رأس آنهـــا یحیـــی گلمحمـــدی ،از
قضـــاوت علیرضـــا فغانـــی تشـــکر کـــرد و
بـــدون هوچیگـــری و البتـــه بـــا اســـتناد
ب ــه نظ ــر چن ــد کارش ــناس گف ــت ک ــه داور
میتوانســـت در ایـــن صحنـــه تصمیـــم

بهتـــری بگیـــرد.
امـــا اگـــر ایـــن اشـــتباه علیـــه طـــرف
دیگـــر بـــازی رقـــم میخـــورد چـــه
ی ک ــه
میش ــد؟ هن ــوز یادم ــان نرفت ــه برخــ 
از قض ــا باره ــا در ای ــن فص ــل از اش ــتباهات
داوری ســـود بردهانـــد چطـــور بـــا رفتـــار و
گفتـــار خـــود بـــه دنبـــال تأثیـــر روی داوران
و تحـــت فشـــار قـــرار دادن آنهـــا بـــه نفـــع
خودشـــان بودهانـــد».
کانـــال پرســـپولیس تصویـــر بـــدن
زخمـــی فرشـــاد فرجـــی را منتشـــر کـــرده
ضمـــن اینکـــه ویدئـــوی خطـــای نانـــی
را هـــم نشـــر داده اســـت تـــا هـــواداران دو
صحنـــه را بـــا هـــم مقایســـه کننـــد.
جال ــب اینک ــه ه ــم علیرض ــا فغان ــی و
ه ــم کارشناس ــان داوری کش ــورمان دوب ــاره
اعـــام کردهانـــد کـــه خطـــای مطهـــری
تنهـــا مســـتحق یـــک کارت زرد بـــوده
اســـت.
حتـــی وقتـــی یـــک کارشـــناس
انگلیســـی هـــم در یکـــی از شـــبکههای
ماهـــوارهای ایـــن خطـــا را مســـتحق
اخـــراج دانســـته بـــه کارشناســـان داخلـــی
مـــا برخـــورده و علـــی خســـروی در دفـــاع
از فغانـــی گفتـــه ایـــن داور انگلیســـی
در حـــدی نیســـت کـــه بخواهـــد دربـــاره
فغان ــی صحب ــت کن ــد ام ــا واقعی ــت ای ــن
اســـت کـــه کارشناســـان خارجـــی بـــدون
در نظـــر گرفتـــن جایـــگاه و شـــأن و رتبـــه
فغانـــی در داوری فوتبـــال کشـــورمان و
اینک ــه بی ــن داوره ــا تبدی ــل ب ــه ی ــک س ــتاره
و ســـلبریتی شـــده نظـــر میدهنـــد.
ب ــا ای ــن ح ــال آنچ ــه از تصوی ــر زخ ــم
بـــدن فرجـــی مشـــخص اســـت اینکـــه
شـــدت ضربـــه مطهـــری برخـــاف آنچـــه
فغانـــی و کارشناســـان داوری میگوینـــد
زیـــاد بـــوده و البتـــه از تصویـــر تلویزیونـــی
خـــود خطـــا هـــم مشـــخص اســـت امـــا
مشـــخص نیســـت چـــرا داور دربـــی و
همـــکاران ســـابقش بـــه ایـــن اشـــتباه
اعتـــراف نمیکننـــد.
در مـــورد تکـــرار پنالتـــی عبـــدی و
آلکثیـــر و اینکـــه سیدحســـین حســـینی
ه ــم پای ــش روی خ ــط نب ــوده کارشناس ــان
داوری در ی ــک برنام ــه تلویزیون ــی همگ ــی
تصمیـــم داور را تأییـــد کردهانـــد امـــا
همـــان کارشـــناس انگلیســـی گفتـــه بایـــد
پنالتـــی عبـــدی تکـــرار میشـــده.
جال ــب اینک ــه ه ــواداران پرس ــپولیس
از بـــازی ســـال  87پرســـپولیس و در دیـــدار
بـــا پیـــام مشـــهد ویدئـــوی پنالتـــی ایـــوان
پتروویـــچ را انتخـــاب کردهانـــد کـــه
فغانـــی ســـه بـــار رأی بـــه تکـــرار آن داده و
اشـــتباهاتش در بازیهـــای پرســـپولیس
را ردیـــف میکننـــد تـــا بگوینـــد او
همـــواره علیـــه پرســـپولیس ســـوت زده
است.

