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دو باخت مذكور رويدادهايي بد و تلخ بود .به اين خاطر
كه سرخها اص ً
ال خوب كار نكردند و همانطور بازي
كردند كه استقالل و سايپا ميخواستند و تلخ از اين
جهت كه دربي تهران و حتي پيكار با تيم علي دايي
معموالً تبعات دارد و طيف تأثيرگذاري آنها به رغم
ادعاهاي غيرواقعي سران سرخ از يك مسابقه و حتي
از يكي دو ماه نيز فراتر ميرود و اعصابها و خاطرهها
را بر اساس نتيجه حاصله آزار و يا نوازش ميدهد

آنقدر گل بزنند كه هيچكس كمبودهاي تهاجمي پرسپوليس را
حس نكند و قرار داشتن اين تيم در صدر جدول بهترين خطوط آتش
ليگ نيز مزيد بر علت شده اما سرخها همچنان نياز به تقويت خط
حمله خود دارند.
بازيهاي اخير پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا كدهاي بيشتري
را در ارتباط با وضعيت روحي و جسمي اين تيم بعد از نتيجههاي
ضعيف فوق و نمايشي ضعيفتر مقابل پاريس جنوبي مشخص كرده
اما اگر اين تيم ميخواهد برخيزد و دوباره «پرسپوليس » شود (و نه آن
موجود سردرگم ديدارهاي اخير) بايد فقط به جلو نگاه كند و گذشته
بسيار نزديك را از ياد ببرد.

از عليپور تا ربيعخواه

در تيم پرسپوليس در طول سال پايان يافته تقريباً همگي خوب
بودند و اگر جز اين بود .اين تيم در فاصله  3هفته به پايان ليگ هفدهم
قهرمانياش را حتمي نميكرد.
با اين حال در این تيم نيز دو نفر از بقيه شاخصتر بودند .يكي علي
عليپور كه با زدن  18گل كاري كرد كه غيبت «مهدي طارمي» كوچ
كرده به ليگ قطر به چشم نخورد و ديگري محسن ربيعخواه كه انواع
انتقادات نه چندان منطقي را شنيد و باز هم كم نياورد و هرچه داشت
براي بهروزي اين تيم به كار گرفت.
در حالي كه عليپور نيز در پروسه گلزنيهايش دچار توقفهايي يكي
دو هفته ای ميشد اما هيچكس به او ايرادي نميگرفت ولي كافي
بود در يك مسابقه گلي در دروازه سرخها برويد كه  20ضربه مانده
به ضربه نهايي و حتي يك دقيقه قبل از گلزني تيم حريف توپ از
چندمتري ربيعخواه عبور كرده باشد تا دنيا را برسرش آوار كنند و
بگويند او در اين تيم بازي ميكند فقط به اين خاطر كه برانكو او را به
اندازه پسرش دوست دارد( .كه البته ندارد!)
ربيعخواه فقط يك كار غلط در سال  1396انجام داد و آن هنگامي
بود كه در اوايل اسفند شخصاً از برانكو خواست در يكي دو بازي او را
روي نيمكت بنشاند تا اعتراضها به تيم كم شود و پرسپوليس بهتر
كار كند .كار درست تيم اين بود كه ربيعخواه همچنان در تركيب
تيم جان فشاني كند و ايوانكوويچ هم پاي ايدههايش بماند تا اين
جوان سختكوش تسليم موجي نشود كه شايد خاص آن قصد لطمه
به پرسپوليس را داشتند و نه فقط ضعيف نشان دادن ربيع خواه را
براي هريك از گلهايي كه عليپور ميزند .بازيكنان «كارگر» اين
تيم بايد جانفشانيها كنند و ربيعخواه و كاميابينيا دهها زمينه را
فراهم و ماهيني و اميري صدها راه نرفته را طي كنند تا سرانجام تور
دروازه حريفان توسط «عليپور»ها بلرزد و و نديدن اين امر و كوبيدن
ربيعخواه ناديده گرفتن سيستم فني درستي است كه كادر فني ماهر
پرسپوليس براي اين تيم تنظيم و پياده ميكنند و به واقع ناموفق
خواندن مربي و بازيكناني است كه يكي از يكطرفهترين قهرمانيها را
در تاريخ برگزاري ليگها در فوتبال ايران رقم زدهاند.
عليپور البته بيشترين ارتقاي فني را از مربيان سرخها در سال رو به
اتمام داشت اما او هم مثل بقيه اين توان و شهامت را نداشت كه در
پستهاي متفاوت مدافع چپ هافبك وسط و دفاع وسط بازي كند
و سرش را جلوي توپ بگذارد تا آسيبي به تيم نرسد به واقع فقط
ربيعخواه صبور و مقاوم بود كه حاضر شد بدترين انتقادها را بشنود اما
حرف نزند و خودش شود تا تيمش مطرحتر گردد.
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