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اكبر عزيزي

بررسی نفر به نفر تیم ملی در مقابل مراکش

دونده ،جنگنده ،پرتالش و اميدوار

اين پيروزي و شكست تيم مراكش هرگز از خاطرات پاك نخواهد
شد .يك گل و يك پيروزي دل ميليونها ايراني را شاد كرد .قطعاً اين
شادي بيدليل به دست نيامد .اگرچه در خصوص تاكتيك تيمي و
مشخص و هدف اوليه كه همان سازمان تيمي است پايينتر از مراكش
قرار داشتيم و اصوالً برنامه خاصي در روند حركتي تيم وجود نداشت.
اما فاكتورهاي ديگري به چشم آمد كه نظم تيمي و هدف اوليه تيم
مراكش را برهم زد و تمركز را از مراكش جنگنده در دقايق اوليه
گرفت تا در دقايق پاياني بازي اين تيم را به يك تيم خسته ،ناتوان
و فاقد تمركز تبديل كند .توانايي فردي بازيكنان ما عامل بزرگي
شد تا مراكش سر تعظيم فرود آورد .گرچه گل پيروزي بخش گل به
خودي به شمار آمد .اما گل به خودي بيدليل روئيده نميشود .آنگاه
كه دوندگي ،جنگندگي و تالش و اميد به روز طاليي در تيم ما فراتر
از يك فوتبال  90دقيقهاي هوايدا شد ،مراكشيها تمركز را از دست
داده و خستگي و ناتواني آنها سبب شد تا قدرت تشخيص را از دست
بدهند .از اينرو آنها تحت فشار بد عمل كردند و گل به خودي زدند و
ما در تحت فشار خوب ايستادگي داشتيم تا تعويضهاي كيروش بر
دوام و ايستادگي تيم بيفزايد .در اين رهگذر نگاهي به مردان پرفروغ
تيم ايران در بازي با مراكش داريم.
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بيرانوند ،شجاع و جسور

دستهاي كشيده ،شجاعت ،ايستادگي ،رفلكسهاي عالي و
خروجهاي مطمئن از اين دروازهبان لرستاني ما دروازهباني به تصوير
كشاند تا كمتر كسي شجاعت گلزني را به او پيدا كند .قرار گرفتن
اصولي بيرانوند در درون دروازه فضاي هفت متري دروازه را كاهش
داده بود تا هيچ روزنهاي براي فروپاشي دروازه ديده نشود.

رامين رضائيان ،پرانرژي

رامين رضائيان را پرانرژي ديديم .در حركت رو به جلو خستگيناپذير
نشان ميداد .اما نقطه تكامل او جمع شدن و ايجاد مكمل با ديگر
مدافعان بود تا هيچ فضايي براي مهاجمان مراكش ايجاد نشود .شعور
بازياش ستودني است.

وحيد اميري ،نگين پنهان

وحيد اميري ،از همه بيشتر دويد ،از همه بيشتر جنگيد ،قدرت حمل
توپ او و حركت از جناح چپ عم ً
ال مراكشيها را فلج ساخته بود .او
فراتر از خودش دويد و اگر قرار است ميزان دوندگياش را به تصوير
بكشانيم ،او به اندازه مجموعه يك تيم دويد .به موقع برگشت داشت
و به موقع در حمله شركت ميكرد .ميزان و قدرت توپ گيرياش

فوقالعاده بود .موتور او هرگز خاموش نشد .گرچه كمتر ديده شد اما
او نگين درخشان تيم ايران مقابل مراكش بود .اگر بگوئيم او به تنهايي
در برابرمراكش ميجنگيد و ميدويد .شايد يك واقعيت باشد.

پورعلي گنجي ،آرام و مسلط

پورعلي گنجي با توجه به تجربه بينالمللي كه پيدا كرده است ،در
قلب دفاع مدافعي آرام و مسلط به چشم آمد .او هرگز تمركز خود را از
دست نداد .وجود او و حضور او نقطه قوتي براي ساير مردان خط دفاع و
عليرضا بيرانوند دروازهبان تيم بود .پورعلي گنجي نه تنها در بازي روي
زمين تسلط كافي داشت ،بلكه در پيكارهاي هوايي و در برابر ارسالها
هرگز اجازه نداد تا مراكشيها به موفقيت برسند.

حاج صفي ،سنگين ولي با تجربه

حاج صفي را اندكي سنگين ديديم ،گرچه تجربه او و دوندگي
وحيد اميري كه هم جناح بود ،اجازه نداد و نميداد تا سنگيني
وزن او به چشم آيد .حاج صفي در برگشتها به مانند ديگران عمل
نميكرد! اما به هر حال تجربه او اجازه نداد تا اين ضعف آشكار
شود و حاج صفي براي استحكام خط دفاعي بيشتر بازي ساكن را
انجام ميداد.

