در گذرگاه فوتبال

اكبر عزيزي

از برانكو تا طارمي

چرا مهدي طارمي آقاي گل فصل پيش ليگ برتر ،اكنون در ليگ شانزدهم از عنوان سال گذشتهاش
فاصله دارد؟ گرچه رقابتهاي ليگ برتر هنوز به پايان نرسيده است و طارمي اميدوار است تا در بازيهاي
باقيمانده از ليگ بار ديگر بهعنوان فصل گذشتهاش دست يابد .اما با توجه به شرايط حاكم در ليگ و نيز به
لحاظ مسايل و شرايط روحي كه طارمي همراه دارد ،دستيابي و تكرار عنوان فصل گذشته اندكي سخت
بهنظر ميآيد .طارمي در پرسپوليس بهعنوان مرد اول گلزن برتر مطرح است .اما در اين فصل اندكي
كمفروغ ديده شده است .چرا و به چه دليل نامعلوم است .متاسفانه مهاجم بوشهري تيم پرسپوليس كه
مهاجمي خوشاخالق هم بهنظر ميآيد اخيرا ً و خصوصاً در اين فصل به اندازه گلهاي بهثمر رساندهاش
گل خراب كرده است ،شايد هم بيشتر! در حقيقت طارمي مثل فصل گذشته بوي گل نميدهد .چه اتفاقي
رخ داد تا طارمي كنوني با طارمي فصل گذشته اينگونه متفاوت ديده شوند؟ در حال حاضر در روند حركتي
طارمي ،بيتفاوتي ،عدم دقت ،عدم شناخت از چارچوب و شتابزدگي بيداد ميكند .از اينرو پرسپوليس
در هر مسابقه به تعداد انگشتان يك دست توسط طارمي فرصت گل را از دست ميدهد .قطعاً يك اتفاقي
رخ داده است .اين نكته اساسي بايد هر چه زودتر برطرف شود .زيرا پرسپوليس يكبار در فصل گذشته از اين
بابت آسيب را به تمام وجود لمس كرد .اينكه چه كسي بايد طارمي كنوني را به طارمي فصل گذشته تبديل
كند ،موضوعي است كه فقط و فقط به برانكو ارتباط پيدا ميكند.
طارمي اخيرا ً براي بازگشايي دروازهها با مشكل فني مواجه شده است .او راه فرو ريختن دروازه را گم كرده
است .او در حركت يك به يك دقت را از ياد برده و كام ً
ال ناموفق نشان ميدهد .او در رويارويي با دروازهبان
موفق عمل نميكند .از اينرو پرسپوليس هم دير گل ميزند و هم سخت به گل ميرسد .چون طارمي راه
بازگشايي دروازه حريفان را گم كرده است.
تيمي كه در حال حاضر در اختيار برانكو است ،صرفاً نبايد بهلحاظ جمعآوري امتيازات از ديگران پيش
باشد .بلكه او پيشتازي را بايد در تمام سطوح در اختيار بگيرد .يكي از آنها همين خط حمله تيم پرسپوليس
و گلزني مهدي طارمي است .گويا برانكو فراموش كرده است كه طارمي مانند فصل گذشته ديگر بوي گل
نميدهد .گويا برانكو افكار خود را در مسايل ديگري غرق كرده است تا بر اساس فراموشي متوجه اين نكته
(طارمي) نباشد كه مهاجم اول تيمش ديگر در جدول گلزنان صدرنشين نيست .تبديلشدن يك مهاجم
به گلزن اول نياز به تمرينات خاص و ويژه دارد .فع ً
ال برانكو براي طارمي هيچ برنامهاي در اختيار ندارد .از
اينرو بايد شاهد از دست رفتن فرصتهاي پرشمار گل از سوي طارمي باشيم .تا ماداميكه برانكو به يك
مربي شجاع تبديل نشود ،تا مادامي كه برانكو براي تغيير روش حركات طارمي طرح و برنامه نداشته باشد،
تا مادامي كه برانكو براي طارمي شيوههاي گوناگون گلزني را ترسيم نكند ،بايد طارمي را در اين فصل
متفاوت با فصل گذشتهاش ديد.
در دربي  84نمونهاي از عدم گلزني و فرصتهاي از دست رفته كه از دست دادن آن سختتر از تبديل شدن
به گل به نظر ميآمد از سوي طارمي را شاهد بوديم تا با از دست رفتن آن فرصتها پرسپوليس از تمركز
فاصله بگيرد .طارمي در دربي  84به تنهايي سه فرصت صددرصد گل را از دست داد .براي يك مهاجم
در يك بازي و از دست دادن اين تعداد فرصت گلزني يك نوع سم محسوب ميشود .متأسفانه طارمي
فع ً
ال در اين مسير حركت ميكند .برانكو بايد طارمي را به دوران گذشتهاش بازگرداند .او نياز به تمرينات
اختصاصي دارد .برانكو بايد طارمي را به مهاجمي تبديل كند تا اين مهاجم بوشهري بوي گل بگيرد .صرفاً
پرداختن به تاكتيكهاي تيمي براي طارمي كافي نيست .گويا برانكو از اين نكته غافل مانده است .اين
مربي آرام و يك بار از بابت از دست رفتن فرصتهاي گل دچار آسيب شده است و نبايد بار ديگر شكستي
مجدد را تجربه كند طارمي ميتواند به همان برترين گلزن تبديل شود .به شرط آنكه برانكو تغييراتي در
افكار خود ايجاد و تمرينات اختصاصي براي طارمي در نظر بگيرد.
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واي به روزي كه بگندد نمك

باز هم پرسپوليس و استقالل و باز هم ايجاد حساسيت.
رجزخوانيها كه قبل از بازي صورت گرفته بود و اظهارنظرهايي كه قبل از بازي انجام شد ،تماماً بار
حساسيت را افزايش داد تا دربي  84هرگز به مرز بازي جوانمردانه راه نيابد .طبيعي است كه در اين
حالت بازيكنان جوان بيشتر تحت شرايط قرار گرفته و بيشتر از همه ميتوانند به مسايل حاشيهاي
دامن بزنند .اما در جريان بازي همه چيز عكس تصورات نشان داده شد .جوانترها حوصله به خرج
دادند تا مانند محرمي از تيم پرسپوليس و اميد نورافكن از تيم استقالل .در اين ميان از بزرگترهاي
تيم و از با تجربهها انتظار ميرفت كه نقش ريشسفيدها را ايفا كرده تا آرامش در دربي  84نقش اول
را ايفا كند.
از بزرگترها انتظار ميرفت تا با استفاده از تجربه و ريشسفيدي در برابر جوانترها الگو باشند تا دربي84
يك دربي ديدني و جذاب و قابل تحسين از آب درآيد .متأسفانه چنين نشد .بزرگترها از الگو شدن و الگو
بودن فاصله گرفتند .بزرگترها عاملي شدند تا جوانمردي و گذشت تعريف خود را از دست بدهد .با تجربهها
به اخالق پشت پا زدند .با تجربهها به گذشت خيانت كردند .آنها رفتاري را از خود بروز دادند كه همان
تعريف شكم سيري را دارد .در اين ميان مهدي رحمتي سنگربان تيم استقالل بسيار بدتر از ديگران ديده
شد .درگيري او با سيدجالل حسيني و رفتاري كه اين دو در حال درگيري از خود به نمايش گذاشتند،
زيبنده نبود .اخالق و فرهنگ و مردانگي و گذشت هميشه او چهرهاي از خود نشان داد كه كميته انضباطي
فدراسيون فوتبال را وادار كرد تا به سرعت باد و برق به حوادث ورود پيدا كند .دادگاه فوتبال براي ريشهكن
سازي حوادث ،تصميماتي را اتخاذ کرد تا كام دربي  84بر سنگربان تيم استقالل كام ً
ال تلخ شود .در
خصوص رفتار رحمتي هيچ بزرگي و هيچ پيشكسوتي(آبي و قرمز) رفتار رحمتي را تأييد نكرده و بلكه
حكم تأييديه خود را متوجه آراي كميته انضباطي اعالم داشتند .البته بايد اشاره داشت كه رفتارهاي جالل
حسيني هم چندان جالب به نظر نميآمد .اما در اين ميان رفتارهاي رحمتي بيشتر روح و جسم و وجدان و
چشمها را آزار ميداد .او براي دفاع از عملكردش عنوان كرد .براي پيروزي تيم و منافع تيم هر كاري را انجام
خواهد داد .اما اين جناب متوجه نيست كه اين رفتارها بايد به چه قيمت تمام شود ،متاسفانه رحمتي در
اين خصوص چشم و گوشش را بست و آنچه كه خود الزم ميدانست به دايره عمل كشاند .تا شاهد سقوط
اخالق و فرهنگ باشيم .در روزي كه همگان به جوانترها چشم دوخته بودند تا دست از پا خطا نكنند،
متاسفانه بزرگترها بر خالف جوانترها ديده شدند تا ...
واي به روزي كه بگذرد نمك.

نمره  20براي كميته انضباطي

تاكنون كميته انضباطي فدراسيون فوتبال را در راه برخورد با خاطيان فوتبال اينگونه پر سرعت و پرشتاب
نديده بوديم .هنوز چند روزي از حوادث دربي  84نگذشته كه كميته انضباطي بالفاصله به اين حوادث
ورود پيدا كرد تا با صدور احكام خود خاطيان را بر سر جاي بنشاند.
ما اين سرعت عمل را به فال نيك ميگيريم و به آن نمره  20ميدهيم .اما الزم ميدانيم كه نكاتي را هم

