از شاهرخ و پنجعلی تا سردار آزمون

 مهدی زارعی

بازیکنانی که به باشگاههای بزرگ اروپایی محل نمی گذارند!

در هفته هایی که گذش��ت موضوع انتقال س��ردار آزمون سوژه رس��انه های ایرانی شده بود؛ درست مثل
انتقال س��ردار به لیورپول که یک سال پیش مطرح شده بود .حاال که اخبار در سراسر دنیا به لطف شبکه های
مجازی در اندکی زمانی پخش می شود ،کافی است یکی دو رسانه خارجی نیز درباره عالقه مندی یک باشگاه
خارجی به بازیکنان کش��ورمان صحبت کنند تا این موضوع هر چه بیشتر شاخ و برگ داده
ش��ود .به هر شکل سردار به التزیو نرفت و مش��خص بود که قرار هم نیست برود .نکته جالب
توجه این که چنین ش��ایعاتی هرگز اطراف بازیکنان بی حاشیه فوتبال کشورمان همچون
علیرضا جهانبخش یا رضا قوچان نژاد دیده نمی شود و این گونه مسایل تنها مختص سردار
اس��ت .به هر شکل رویای بازی در تیم های بزرگ در فوتبال کشورمان اتفاقات جالبی را رقم
زده است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم
بازیکنی که مدعی بود در بایرن مونیخ بازی کرده..
شاید نیم قرن قبل حتی پوش��یدن پیراهن یک تیم خارجی می توانست به منزله حضور
بازیکن در این تیم تلقی شود .به این ترتیب بازیکن بعدها می توانست ادعا کند که برای این
تیم بازی کرده اس��ت .چه کسی هم می توانست صحت و سقم آن را اثبات کند؟ درست مثل
ماجرای رضا عادلخانی ملی پوش اسبق کش��ورمان .عادلخانی که تجربه بازی در تیم هایی
مثل واتن ش��ید ،ووپرتال وروت وایس اسن آلمان را داش��ته ،در مقاطعی در تمرینات بایرن
مونیخ حاضر ش��د و بعدها ادعا کرد برای این تیم بازی هم کرده است .او در مصاحبه سال 77
خود با دنیای ورزش نیز گفت که این همه س��ال در آلمان بازی کرده اما کسی خبردار نشده
اس��ت .به هر شکل در حال حاضر در سایت های فوتبال مربوط به بوندس لیگای آلمان حتی
بازیکنانی که یک دقیقه س��ابقه بازی در این لیگ را دارند ،نامشان ثبت شده است .اما حتی
این سایت ها هم نام عادلخانی را پیدا نمی کنند!
نوشته یک روزنامه ،پرسپولیسی ها را از لژیونر شدن منصرف کرد!
ماج��رای محمد پنجعلی و ناصرمحمدخانی هم در نوع خود ش��نیدنی اس��ت و البته مش��کل کار در این
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جاس��ت که منبع ای��ن مطلب فقط همین دو بازیکن هس��تند! آن ها م��ی گویند که در دهه
 60باشگاه آرمنیا بیلفلد آلمان شدیدا خواس��تار این دو ملی پوش ایرانی شد .اما پس چرا آن
ها پرسپولیس را به لیگ آلمان ترجیح دادند؟ پاس��خ پنجعلی به گونه ای است که نمی توان
بیشتر تحقیقات به عمل آورد .او می گوید یکی از نشریات آلمانی درباره کشور ایران مطالبی
نوشت که ما قید بازی در آلمان را زدیم!!! بعد از آن هم آرمنیا به شدت پیگیر شد اما ما تصمیم
خود را گرفته بودیم .صحبت های پنجعلی انس��ان را به یاد ضرب المثل دس��تمال و قیصریه
می اندازد .البته اگر واقعا روزنامه ای چنین چیزی را نوش��ته باش��د و اصال باشگاهی به دنبال
بازیکنان ایرانی باشد
پیغام پروین ،مانع از لژیونر شدن شاهرخ شد!
شاهرخ بیانی هم مدعی اس��ت که با چند جلسه حضور در یک تیم بوندس لیگایی شدیدا
مورد توجه آن ها قرار گرفت و تیم مذکور مصرانه از وی خواست که قرارداد امضا کند! پس چه
شد که ش��اهرخ به تناوب در استقالل و پرسپولیس بازی کرد؟ خودش می گوید :علی پروین
س��یاهم کرد و پیغام ئداد که به تیم ملی دعوت ش��ده ای! من هم قرارداد نبسته به ایران آمدم
و در پرسپولیس بازی کردم! احتماال ش��اهرخ خبری از مطلب آن نشریه آلمانی که پنجعلی
صحبتش را کرد نداش��ت وگرنه او هم قید آلمان را می زد و نیازی به سیاه شدن توسط پروین
نبود!
مترجمی با سابقه بازی در کلن آلمان
آرش کبیر تکمیلی نژاد ش��اید از خاطره ها رفته باش��د .اما وقتی نام آرش فرزین را بیاوریم بسیاری او را به
خاط��ر تحریفاتی که در ترجمه می کرد ،به خاطر می آورند .داماد عل��ی پروین هم مدعی بود که در تیم کلن

آلمان بازی کرده اس��ت .البته در برنامه  90مجری برنامه گفت :س��ایت باش��گاه ،حتی اسم کسانی را که یک
دقیقه بازی کرده اند نوشته اما ما اسم شما را آن جا پیدا نکردیم .شاید کمتر از یک دقیقه بازی کردید؟! فرزین
البته زیاد در فوتبال ماندگار نش��د .وقتی به پروین توصیه کرد که گمالوویچ را به کادر فنی پرسپولیس اضافه
کند مورد خش��م سلطان قرار گرفت و مشخص شد بابت یک سال ترجمه در پرسپولیس 120
میلی��ون تومان طلبکار اس��ت! معلوم نبود اصل قرارداد چقدر بود که این میزان طلب او ش��ده
بود...
مجتبی انصافی مورد توجه اشتوتگارتی ها
البته با توجه به این که دیدارهای دوستانه بین تیم های ایرانی و باشگاههای معتبر اروپایی
خیلی کم انجام می ش��ود بازیکنان کنونی کمتر فرصت پیدا می کنند که از عالقه اروپایی ها به
س��بک بازی خود بگویند .در این سالها یکی از مهم ترین دیدارهای دوستانه به مناسبت زلزله
بم بین استقالل و اش��توتگارت برگزار شد و سوژه مناسب فراهم گش��ت! در پایان این بازی از
مجتبی انصافی بش��نوید که به ادعای خودش ،مس��ووالن تیم حریف ش��دیدا به او عالقه مند
شدند اما انصافی هم ترجیح داد به جای نیمکت نش��ینی در آلمان در استقالل نیمکت نشین
باشد و به سرعت هم از فوتبال ایران محو شود.
صحبت در تلویزیون آلمان از مدافع ایرانی
محمود ش��افعی ،هافبک سال های نه چندان دور پرس��پولیس هم مدعی شده بود در تیم
دوم ش��هر هامبورگ یعنی «هومبورگ» توپ می زند .اما چنین تیمی هرگز یافت نشد .بعدها
علی سامره اولین ایرانی ش��د که به لیگ ایتالیا پیوست و یکی از روزنامه از قول فیلیپو اینزاگی
نوش��ت :بازی اش را ندیده ام اما شنیدم که می گویند خیلی ش��بیه من است!! کریستوف دام

