گفتگو ورزشي
اكبر عزيزي

مهدي طارمي:

ديرآمدماماباز
آقايگلشدم

اشاره
گفتگوي اين ش��ماره ما به مهدي طارمي اختص��اص دارد .دليل آن
دستيابي به عنوان برترين گلزن ليگ اس��ت .او در ليگ پانزدهم 16
گل زد و در ليگ شانزدهم  18گل را به نام خود ثبت كرد .از اينرو او را
زنند .با طارمي از همه چيز سخن
دهد فرياد مي
مهاجمي كه بوي گل مي
گفته شد .خصوصًا در ارتباط با عناويني كه در دوفصل پياپي به دست
آورده اس��ت .همچنين در ارتباط با تيم پرسپوليس و حضور گادوين
شود موجب ناراحتي او شده است .با هم
منشا در اين تيم كه گفته مي
اين گفتگو را ميخوانيم.
*بازهم آقاي گل شديد؟
مگر قرار بود آقاي گل نشوم .به لطف بچهها ،به لطف محبتي كه در تيم ما فراوان وجود دارد
آقاي گل شدم .تيم ما در فرد خالصه نميشود ،بلكه يك مجموعه در آن در حركت است كه
نشانم.
شوم و كار بچهها را به بار مي
بنده عضوي از آن تلقي مي
* آقاي گل شدن خيلي لذت دارد؟
فراوان .نگو و نپرس .تعريف اعتبار را دارد .در همه جا انگشتنما هستيد.
كرديد ،بار ديگر آقاي گل شويد؟
* فكر مي
باورش سخت بود .چون چند هفتهاي از زمان شروع ليگ گذشته بود كه به ليگ وارد شدم.
اما بايد همتي به كار انداخته ميش���د تا آقاي گل باقي بمانم .به عبارت ديگر ،دير آمدم .اما
جايگاه فصل گذشته را از دست ندادم.
* سال گذشته  16گل زديد ،در ليگ شانزدهم  18گل زديد ،در ليگ هفدهم چه
آماري از خود باقي خواهيد گذاشت؟
ً
هر س���ال توقعات افزايش مييابد .بايد طبق رضايت هواداران عمل كرد .قطعا بايد در ليگ
كنم كه هرس���ال با
دهم ولي تالش مي
بعدي بر تعداد گلهاي فعلي بيفزايم .البته قول نمي
گلهاي بيشتر در قياس با سال گذشته آقاي گل بازيها معرفي شوم.
* هجده گل زدي��د ،اما بيش از اين
تعداد گل و فرصت گلزني را از دست
داديد.
قبول دارم .اما بپذيريد كه هر توپي نبايد
به گل تبديل شود .گلهايي به ثمررساندم
كه كسي باور نداش���ت آن توپ به گل
تبديل خواهد ش���د .گذشته از آن قبول
كنيد كه بارسنگيني بردوش من قرار دارد
كه هر فرصتي به گل تبديل شود.
* اما هواداران از شما انتظار دارند كه
طارمي ه��ر فرصتي را به گل تبديل
كند .از اينرو گاهي صداي اعتراض
آنها به گوش رسيد؟
ما ب���ا صداي همين ه���واداران زندگي
كني���م .بعضي مواق���ع عصباني هم
مي
ميش���ويم .نمونه آن در همين بازيهاي
ليگ اتفاق افتاد و موجب ناراحتي و حتي
اعتراض ما شد .وليكن بطور كلي فريادها،
تشويقها و حتي اعتراض هواداران موجب
دلگرمي ما ميشود.
* در اي��ن دوره بر خالف ليگ قبلي
رقيبي سخت ش��ما را در راه شكار
عنوان آقاي گلي تعقيب ميكرد.
شايد باور نكنيد ،اما همين رقابت باعث
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شد تا عزم خود را جزم كنم .ساسان انصاري از تيم فوالد و حريف جديام بود .حتي در بعضي
خواستم آقاي گل
ها او را باالتر از خود ديدم .اما بنده تصميم خود را گرفته بودم .مي
از هفته
ش���وم .چنين هم شد .اكثريت گلهايم در جريان بازي رقم خورد .بر خالف ديگران كه تعداد
گلهاي ثبت شده شان از روي نقطه پنالتي به دست آمد.
* حرف از پنالتي پيش آمد ،شما يكبار در برابر ضربه پنالتي ناكام مانديد كه همين
ناكامي باعث شد تا تيم پرسپوليس به دردسر بيفتد تا حدي كه موجب شد برانكو
با عصبانيت بگويد ،ديگر طارمي پنالتي نخواهد زد.
گوئيد ،تبديل شدن ضربه پنالتي به گل ،همان شانس 50ـ 50را دارد .بنده هم
درس���ت مي
يكبار مقابل نواختن ضربه پنالتي ناكام ماندم .اگر برانكو وحتي هواداران ناراحت شدند ،حق
دارند و داش���تند .اما توجه به شانس 50ـ 50نبايد فراموش شود .خدا را شكر كه گلهاي من
كمتر از روي نقطه پنالتي به دست آمد.
* گلهاي شما و تبديل شدن به آقاي گل در دو فصل ،روزهاي خوش فرشاد پيوس
اند .آيا پرسپوليس مجددا ً خط حمله اش صاحب
را در تيم پرسپوليس زنده كرده
فرشاد پيوس جديد شده است؟
من كجا ،فرش���اد پيوس كجا .هنوز به فرشاد پيوس تبديل نشده ام .آن بزرگوار تمام قد بوي
داد .تبديل شدن به فرش���اد پيوس و آقاي گلي نياز به زمان دارد .دوست دارم مثل
گل مي
فرش���اد پيوس شوم .چون مثل پيوس شدن كار هركسي نيست .خاطرات او با آنكه سالها از
فوتبال خداحافظي كرده ،هنوز از ياد نرفته اس���ت .بنابراين زود است كه مرا پيوس جديد
پرسپوليس دانست .او هر توپي را گل ميكرد .اين هنر در من به فعل تبديل نشده است.
هاي سال
* قهرماني تيم پرسپوليس با آقاي گلي شما مكمل يكديگر شد تا ترين
به پرسپوليس برسد؟
ش���ديم .تيم خوبي داشتيم .يك مجموعه كارآمد چرخ پرسپوليس را به
بايد هم قهرمان مي
دادند .طبيعتاً لذتي كه در اين دو عنوان ديده شد و به سود پرسپوليس رقم
جلو س���وق مي
خورد در هيچ چيز ديده نميشود.
* آيا باور داش��تيد كه دو هفته قبل از پايان بازيها هم قهرماني تيم پرسپوليس و
هم عنوان آقاي گل بازيها مشخص شود؟
بله ،چون شايس���تگي آن را داش���تيم .پرسپوليس در ليگ ش���انزدهم يك قدرت بزرگ و
افزوديم ،شايد زودتر از اينها ،شايد
زدني را همراه داشت .اگر اندكي بر باورهاي خود مي
مثال
در چهار هفته به پايان بازيها قهرماني را جشن ميگرفتيم.
بندي ،چه مقدار را مربوط به دانش و تفكر فني
* در اين قهرماني و در راه سهميه
برانكو ميدانيد ،چه مقدار بازيكنان شانس داشتند و چه ميزان به كادر مديريتي
تعلق ميگيرد؟
به هر حال همه س���هيم هستند .در مطالب باال اشاره داشتم ،پرسپوليس يك مجموعه بود.
به فرد خاصي تعلق نداشت .هر كس در وظيفه خود كوشا بود .برانكو به نوعي تالش داشت.
كرد .بازيكنان نيز به
تالش او شبانهروزي بود .مضاعفاً اينكه او بايد به نظم تيمي هم توجه مي
نوعي ديگر جان را بر كف دس���ت قرار داده بودند ،كادر مديريت هم در كار اداري آرام و قرار
دادند.
نداشتند .همه به خاطر دسترسي به اهداف تالش گستردهاي را انجام مي
* اما ،اين اواخر ش��اهد بوديم كه به خاطر حق و حقوق خودتان تمرينات تحريم
شد تا تيم مديريت تحت فشار قرار بگيرد؟
قرار نبود كس���ي تحت فشار قرار بگيرد.
هدف آن بود كه بازيكنان به حقوق خود
به ص���ورت تمام و كمال دس���ت يابند؛
در اين فوتبال هر چيزي به روز باش���د
و ش���فافيت در آن ديده ش���ود و هيچ
اي باز نماند و بلكه آن را تس���ويه
پرونده
تر خواهد شد و
كنم راحت
كنيم ،فكر مي
آرامش بطور كامل لمس ميگردد .قصد
و هدف ما ضربه زدن به تيم پرسپوليس
نبود ،بلكه به دنبال حقوق خود بوديم تا
حرف و حديثي ايجاد نشود ،متأسفانه در
اين مس���ير برخي از هواداران مسير كج
را انتخاب كردن���د و بالفاصله در مقابل
بازيكنان دس���ت به موضعگيري تندي
زدند .راه آنها و برخورد آنها درست نبود.
ما بازيكنان براي پرسپوليس كار ارزشي
انجام داديم .بنابراين كار ارزشي را نبايد
با بيمهري به آن پاسخ داد ،خوشبختانه
فع ً
ال آرامش برقرار ش���ده است .و ليكن
براي قضاوت بايد به عمق مسايل پي برد
گيريها نه س���يخ بسوزد
تا در نوع تصميم
و نه كباب.
* ميگويند ،گادوين منش��ا كه در
ليگ ش��انزدهم در تيم پيكان توپ
بندي جدول گلزنان
ميزد و در رده

