استقالل

 وصال روحاني

از جانشينان احتمالي مامه تيام تا بازگشت مهدي قائدي

مهاجماني متفاوت براي استقالل

اس��تقالل دائماً در حال خريد مهاجماني است كه اگر مامه تيام رفتني شد ،جاي وي را در پيشاني
خط حمله پر كنند اما تا اين لحظه هيچ رونوشتي براي اين سنگالي تاثيرگذار برابر با اصل نبوده است.
مرتض��ي آقاخان كه از پيكان آم��ده و روحاهلل باقري كه فصل پيش با خونه ب��ه خونه بابل به فينال
جام حذفي رس��يد خريدهاي جديد آبيها طي هفتههاي اخير و در ارتباط با مس��ئله فوق هستند و با اين كه
هيچيك و بخصوص آقاخان بازيكن تخصصي پس��ت مهاجم هدف نيستند اما به اين قصد خريداري شدهاند
كه چنانچه تيام در پايان منطقهگرديهايش سرانجام پيراهن يك تيم عربي (مانند الهالل عربستان ،الكويت
كويت و يا هر تيم ديگري) را به تن كرد آبيها مهرههايي را داش��ته باشند كه بتوانند كمي تا قسمتي جور نبود
وي در ميدان را بكش��ند و بخش��ي از كاراييهاي وي را تكرار كنند .جابر انصاري و علي قرباني كه بازمانده از
فصول قبلي هس��تند و به اعتقاد مربيان استقالل و اكثر ناظران ديگر در فصل اخير ليگ برتر ايران كار مهمي
صورت ندادند ،ساير گزينههاي جانشيني تيام دست كم تا روزي هستند كه وينفرد شفر عذر آنها را نخواسته
اس��ت .اين مربي آلماني البته مهدي قائدي بازگشته از يك مصدوميت طوالني را هم در خدمت دارد اما او به
كلي دور از تخصصهاي يك مهاجم نوك اس��ت و بيشتر در لب خط ميدرخش��د و با اين كه توان گلزني هم
دارد اما به قدري نحيف و كوچك جثه است كه ايستادنش در نوك حمله پيش از آن كه حريفان استقالل را به
زحمت بياندازد ،براي خود وي دردسرساز و دربردارنده خطرات مصدوميتهاي بزرگ و تازه است.
يك كمبود بزرگ
ت��ا قبل از آمدن تيام اس��تقالل از هر نظر كمبود يك «مهاجم هدف» حرفهاي را در پيش��اني خط
حملهاش حس ميكرد و به همين س��بب س��خت و بد و كم گل ميزد ولي همس��و با جا افتادن انديشههاي
ش��فر در اين تيم و باالرفتن آم��ار گلزني آن ،مربي كهن��هكار ژرمن پس از ماهها بررس��ي دقيق در احواالت
خارجيه��اي كانديداي عضويت در اين تيم تيام را برگزيد و با اين كه خيليها معتقدند خوب از آب در آمدن
اين هندوانه دربس��ته بيش��تر محصول شانس خوش آبيها بوده و ريش��ه در يك جستجوي علمي و اساسي
نداش��ته اما هر طور به قضي��ه نگاه كنيم ،تيام در نيم فصل دوم ليگ هفدهم ب��ه درجهاي از كارايي و پرثمري
در استقالل رس��يد كه اگر از ابتداي فصل جذب ميشد ،شايد تغييراتي بنيادين را هم در جدول ردهبندي به
سود آبيها رقم ميزد.
رهايي روحي
حت��ي اگر اين احتمال را يك گمانهزني ثابت نش��ده بيانگاريم ،تيام در نيم فصل دوم چنان گلهاي
حرفهاي و حساس��ي را به س��ود آبيها زد كه نمونه آن معموال نزد مهاجمان نوك ايراني ديده نميشود و او با
همان گلها و پيروزيهاي حاصله كل اس��تقالل را رهايي روحي بخشيد و به روزهاي خوشباوري بازگرداند و
محصول بزرگ آن فتح جام حذفي كش��ور و ارتقاي تيم در جدول نهايي ليگ برتر تا رتبه سوم بود .رتبهاي كه
وقتي عليرضا منصوريان اس��تقالل را هدايت ميكرد ،حتي به چيزي پيش از آن هم دست يافت و آبيها را در
پايان ليگ ش��انزدهم به رتبه دوم رساند اما جذب تيام در ماههاي پاياني ليگ هفدهم سبب شد آبيها در فاز
مهاجم به كاراييها و حضورهايي مجهز ش��وند كه پيشتر و الاقل در دو سه ليگ اخير فاقد آن بودند و رنجها و
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ضررهاي آن را هم متحمل شده بودند.
از سجاد تا نيمفصليها
در همين ارتباط س��جاد ش��هباززاده در دومين مقطع حضورش در خط حمله استقالل كه ليگ
هفدهم را دربرگرفت بس��يار كمرنگتر از مرتبه نخس��ت ظاهر شد و س��رانجام اين تيم را براي بار دوم ترك
گفت و از ياد نبردهايم كه در كنكورهاي پايانناپذيري كه امير قلعهنويي و سپس علي منصور براي افزودن بر
كاراي��ي خط حمله آبيها برگزار كردند ،نفراتي مثل امين منوچهري و مهرداد اوالدي نيز فقط يك نيم فصل
دوام آوردند و براي ايمان موس��وي نيز مدتي چندان بيشتر از اين اعمال نشد و اسماعيل شريفات هم پس از
يك فصل به جنوب بازگش��ت و پروپژيچ هم انگار فقط براي شكايت به فيفا و وصول قهري طلبش از آبيها به
عضويت آنها درآمده بود!
اگر كار را تمام نكنند
همه دردسرهاي فوق و تمامي نمايشهاي آسان و موقعي كه تيام در چهار پنج ماه اخير ارائه داده،
نش��انگر اين واقعيت مسلم و نياز ضروري است كه استقالل بايد تا سر حد امكان خواستههاي وي را برآورده و
او را ماندن��ي و از الحاقش به رقباي دربي جلوگيري و كار را در اين زمينه تمام كند زيرا تا زماني كه آبيها فقط
به ابراز اطمينان كالمي براي حفظ وي قناعت كنند و پيوس��ته بگويند تيام براي ماندن به توافق رس��يده (اما
خبري از رس��مي و اجرايي شدن اين مسئله نباش��د) هر لحظه احتمال دارد وي جذب تيمي در منطقه شود
كه سريعتر بيشتر از آبيها و بدون تاخير به وي پولهاي كالن ميدهد و در آن صورت مديران استقالل براي
داشتن يك خريد موفق تازه همچون او به چالشي سختتر از حد تصور برخورد خواهند كرد.
حاال كه قائدي بازگشته است
نمونههاي ناآرامي و حادثهجويي در ميان فوتباليس��تهايي كه در عين جواني مشهور ميشوند،
اندك نبوده است و در نتيجه از آنچه در ارتباط با مهدي قائدي ديده شده ،تعجب نكردهايم اما اينجاي بحث
موقتي دارد كه وس��ايل درست تأديب رفتاري و ايمنسازي محيط چيس��ت و چه بايد كرد كه اين بازيكنان
خوب و ذاتاً س��الم ،استعدادهاي خود را هدر ندهند و در ميدان فعاليت هرچه بيشتر بمانند و به ورزش كشور
خدماتي بليغ ارائه كنند.
قائدي كه از ايران جوان بوش��هر ميآيد ،لزوماً يادآور اتفاقاتي نيست كه دو دهه پيش براي مجاهد
خذيراوي روي داد و او انشاءاهلل در ميدان ميماند و اتحادساز و اعتبارآفرين خواهد شد اما هرچه پيرامون وي
روي دهد و آنچه جوهره وجودي او را ميسازد ،از عملكرد اطرافيان وي نيز برميخيزد و سرنوشت او بستگي
به كارهاي��ي دارد كه نزديكان قائدي براي منزهس��ازي دور و بر وي انجام ميدهند و تجربه يك مس��أله اين
جوان مستعد در استقالل حاكي از آن است كه بهرغم ادعاها و اظهارات فراوان متأسفانه چنين نظارتي بر اين
مهاجم تكنيكي و چش��مگير اعمال نشده و حادثه تصادف مهلك چندي پيش اتومبيل حامل وي در بوشهرـ
شهر زادگاهشـ و تبعات آن چنان تلخ بوده است كه متأسفانه از طيف تأثيرگذاري صرف بر روي خود او فراتر
ميرود و جانفرد «ديگر»ي را به هدر داده است.

