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نگاه
الماس  ۵قیراطی پرسپولیس

محمد قراگزلو

پیشنهاد میکنم یک بار دیگر فیلم بازی
پرسپولیس مقابل نساجی را  PLAYکنید و
از جزئیات نمایش دلپذیر بشار رسن لذت ببرید.
شماره پنجی که مثل شماره  ۱۰واقعی آن وسط با
هر حرکت عمقی و پاسش دلربایی میکند و حتی
روی چمن مصنوعی چشمها را به خود خیره کرده
است .بشار رسن روز بازی با نساجی بهترین بازیکن
تیمش یا به صورت کلی برترین بازیکن میدان بود .او
مثل چند بازی گذشته در چینش خاص خط میانی
پرسپولیس که بازیکنانش مثل یک مربع کنار هم
قرار گرفته بودند نقش یک پلی میکر را به بهترین
شکل ممکن ایفا کرد و شبیه موتوری بود که از
حرکت نمیایستاد .بشار با هر بار راه افتادنش خط
دفاع حریف را به هم میریخت و نقش اصلی را
در پیریزی حمله ایفا میکرد .با دقت در کیفیت
پاسهای او و حرکات تهاجمی و مرگبارش حتماً
میتوانید او را الماس خط میانی پرسپولیس بدانید
بخصوص که با کنار هم قرار دادن نمایشهای این
بازیکن در چند بازی اخیر به صراحت میتوان گفت
او در بهترین دوران حضورش در پرسپولیس بسر
میبرد و شاید آمادهترین بازیکن این تیم بعد از
دوران کرونا و تعطیلی چهار ماهه مسابقات باشد.
بشار رسن در حالی امروز این فوتبال دینامیک
و مسحورکننده را ارائه میدهد که ظاهرا ً بدن او با
آنچه در ذهن او میگذرد هماهنگی کامل دارد .بشار
در حالی این حجم از آمادگی را طی بازیهای اخیر
به رخ کشیده که شاید چیزی حدود بیست روز بعد
از بقیه نفرات تیم به تمرینات پیوست اما با یک هفته
تمرین فشرده با مربی بدنساز تیمش به سطحی از
توانایی رسید که در دیدار مقابل شاهین بوشهر و در
شرایطی که تیمش با یک بازیکن کمتر از حریف
باید برای برد میجنگید ،ورق را به سود پرسپولیس
برگرداند و تعویض طالیی یحیی لقب گرفت .بشار
مقابل فوالد هم خوب بود اما در مسجد سلیمان
و قائمشهر مثل یک ستاره بازی کرد .فوتبالیستی
خوشفکر ،دونده و فعال که با هر بار نفوذش به دفاع
حریف میتوان انتظار خلق موقعیت و گل داشت.
نکته مهمی که در مورد بشار وجود دارد مربوط
به ظاهر و فیزیک بدنی اوست .شاید در نگاه اول این
پرسش به ذهن برسد که چرا با وجود بدن نه چندان
عضالنی و قدرتمند کار را پیش میبرد و با توپ از
تنگناها عبور میکند؟
ویژگی فنی بشار چرخش سریع او همراه با
توپ به سوی دروازه حریفان است؛ ویژگی که در
بازیهای فشرده فوتبال ایران کار دشوارتری هم به
نظر میرسد .در واقع در فوتبال خودمان بازیکنان
زیادی نداریم که بتوانند با چرخش سریع به سوی
دروازه حریف تیمشان را درموقعیت حمله و برتر قرار
دهند .اساساً مدافعان هم از این بازیکنان خوششان
نمیآید چون مواجهه رخ به رخ با بازیکنان نسبت به
بازیکنی که پشت به دروازه قرار دارد کار به مراتب
راحتتری است.
مهمترین خصوصیت بشار شهامت حرکت
مستقیمش به سمت دروازه حریفان است .کاری که
شاید هافبکی مثل محسن مسلمان در پرسپولیس
انجام نمیداد و این تفاوت برای تصمیمگیری در
مورد ادامه همکاری برانکو با او در تیمش تأثیرگذار
بود .محسن مسلمان هافبکی با توانمندی فوقالعاده
در ارسال پاسهای تعیینکننده آن هم با زمانبندی
کام ً
ال درست بود اما همواره دوست داشت در
گوشهای آرام قلمرویی مستطیل شکل و محدود
برای خود ایجاد کند و از همان منطقه وظایفش را به
سرانجام برساند اما در فوتبال امروز دنیا که مربیان
از بازیکنان میخواهند حتی  ۰.۲درصد بیشتر از
توان خود مایه بگذارند ،چنین بازیکنانی جایی در
ترکیب پیدا نمیکنند .همان گونه که بازیکنی با
سطح توانایی امید نورافکن که غیر از ارسال پاس
بلند و بازیسازی بلد است با هافبکهای حریف دعوا
کند و حتی گل هم بزند برای حضور در ترکیب
سپاهان مسلمان را کام ً
ال پس میراند و نیمکت
نشین میکند.
بشار رسن اما جایی در نقطه مقابل محسن
مسلمان قرار میگیرد .بازیکنی با سطح باالیی از
توانمندی در ارسال پاس و البته رعایت تایمینگ
پاس دادن با یک ویژگی منحصر به فرد .زدن به قلب
دفاع حریف همان کار ویژهای است که بشار در تیم
پرسپولیس و میانه میدان انجام میدهد و اینجاست
که حتی مربی خودی هم نمیداند دقیقاً قرار است
لحظ ه بعد چه اتفاقی بیفتد؛ مدافع حریف توی پای
بشار میآید ،ساختار دفاعی حریف به هم میریزد
و اینجاست که از قبل و کنارههای دفاع میتوان به
حریف ضربه زد.
در تیم فعلی پرسپولیس غیر از بشار ،بازیکن
آماده دیگری به نام سیامک نعمتی هم از این
ویژگی برخوردار است اما سیامک بیشتر با قدرت
بدنی و عضالنیاش به قلب دفاع حریف میزند و
توپ را پیش میراند و برعکس او ،بشار بیشتر از
ذهن و فکرش بهره میبرد .در تیم پرسپولیس وجود
چنین بازیکنانی به عالوه علیپور و امیری که از این
خصوصیت بهره میبرند باعث شده تا حریفان دچار
سردرگمی شوند و همین یکی از نقاط برتری سرخها
در مواجهه با حریفانشان بوده است.در مورد بشار
البته این ذهنیت وجود داشت که او در زمان توپ
نداشتن خودش و تیمش به اندازه کافی نمیدود و
در دفاع تیمی عنصر مفیدی نیست اما او در زمان
دفاع عضو غیر فعالی نبوده و همواره حداقل نیمه
فعال است .یعنی حتی اگر مثل کامیابینیا یا نعمتی
برای گرفتن توپ تالش نکند حداقل جلوی توپ
میایستد و به ساختار دفاعی تیمش کمک میکند.
شاید تنها نقطه ضعف فوتبال بشار این باشد
که به اندازه هافبک هجومی بهترین تیم فوتبال
ایران گل نمیزند و با اینکه بلد است ضربات آخر
خوب و دقیقی بنوازد اما همواره درصدد ارسال پاس
و ساختن موقعیت برای دیگر بازیکنان است تا جایی
که بعد از سه فصل حضور در جمع سرخها سه گل
در کارنامه او روئیده است.
با وجود این نقطه ضعف اما فوتبال رسن در
این روزها حتی دیدنیتر از گذشته شده و میتوان
از نمایشهای این فانتزیست خوشفکر لذت برد .اگر
فیلم بازی با نساجی را دوباره تماشا کردید حتماً به
پاس بیرون پای او به علیپور که خط دفاعی حریف
را از بازی خارج کرد نگاه ویژهتری بیندازید.

ورزش

ساختمان فدراسیون فوتبال در آستانه پلمپ

ایران(که به خاطر تحریمهای بانکی شدنی نیست) هیچ
اقدام دیگری انجام نمیدهد.

حسین قهار

مدیران فوتبال ایران هیچ انتقادی را برنمیتابند.
قبول ندارند که شکست خوردهاند .آنها هر گزارش
و افشاگری را با تهدید پاسخ میدهند و منتقدین
را متهم به سیاهنمایی میکنند .مث ً
ال اگر بگوییم که
فوتبال کشور بحرانیترین دوران تاریخ خود را سپری
میکند آنها نخواهند پذیرفت .فقط میگویند که چرا
منتشر میکنید .چرا انتقاد میکنید .انگار نه انگار
آن چیزی که روی خروجی رسانهها قرار میگیرد
خروجی مدیریت خود آنهاست .تمام اعضای هیأت
رئیسه فدراسیون و مدیران قبلی باید به صراحت
جوابگو باشند که چرا این مشکالت وجود دارد .چرا
هیچ اتفاق مثبت و بزرگی نیست که از آن برای
خوشحال شدن مردم بنویسیم .چرا طوری کار کردند
که فوتبال کشور به این سرافکندگی ملی رسید .امروز
میخواهیم با مرور آن چیزی که بر فدراسیون فوتبال
میگذرد تلنگری جدی به مدیرانی بزنیم که هیچ
ن هم مهم
حرفی برای برای زدن ندارند .منتهی برایشا 
نیست که فوتبال را در چه وضعیت اورژانسی و بحرانی
قرار دادهاند.
اوج اختالفات در هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال

در این شرایط بحران مدیریتی تنها انتظار از
مدیریت فدراسیون فوتبال داشتن اتحاد بین تمام
اعضا بود که متأسفانه اختالفات در هیأت رئیسه به
قدری زیاد است که شاهد دودستگی عجیبی هستیم.
همه در فوتبال ایران متوجه شدهاند که چهار نفر از
اعضای هیأت رئیسه رسماً مخالف بازگشت کفاشیان
به کار بوده و جلوی سرپرستی او در فدراسیون به
عنوان نایب رئیس اول را گرفتند .حتی اقداماتی برای
نامهنگاری و استعالم از فیفا علیه کفاشیان هم انجام
شد که افشای جزئیات آن در خبرگزاریهای رسمی
سر و صدای زیادی به پا کرد .در چنین شرایطی
کارمندان فدراسیون هم هر کدام با یک دسته ارتباط
نزدیک دارند و اختالف در تمام اتاقهای فدراسیون
وجود دارد و هیچ خبری از اتحاد نیست.
 ۱۲۰هزار یورو تقدیم به کیروش

فقط مدیران فدراسیون فوتبال هستند که
میتوانند برای جام ملتهای آسیا با کیروش قرارداد
امضا کرده و در بخشی از آن پاداش  ۲۰۰هزار یورویی
برای مقام سومی این رقابتها در نظر بگیرند .این مربی
پرتغالی هم با شکایت به فیفا علیه ایران حکم گرفت
و برخی اعضای هیأت رئیسه مثل محمود اسالمیان
در مصاحبههای خود تأکید کردند این پاداش حق
این مربی است و عم ً
ال جلوی اعتراض فدراسیون
به دادگاه  CASرا گرفتند و پاس گل  ۲۰۰هزار
یورویی به کیروش دادند .در نهایت مهدی محمدنبی
با کیروش مذاکره کرد و برای گرفتن تخفیف ۱۰۰
هزار یورویی از این مربی در مصاحبهای اعالم کرد که
با کیروش بد رفتار شده بود و این مربی لطف کرد و
به ایران تخفیف داد .به همین راحتی  ۱۲۰هزار یورو
از داراییهای ارزی ایران به خاطر اشتباهات مدیریتی
در همین روزهای اخیر از بین رفت و هیچ مدیری به
خاطر این فاجعه عذرخواهی نکرد .فقط چند نفر به
خاطر اینکه کیروش در مصاحبههای خود از آنها نام
میبرد و تشکر میکند خوشحال هستند.

اتهام فروش مال غیر برای سرپرست فدراسیون

شرکت برهان مبین با شکایت به دادگاه علیه مدیران
فدراسیون حکم گرفته و حیدر بهاروند برای پروندهای
که امضا کنندهاش نبوده و فقط دستور مقامات را برای
فسخ انجام داده ،متهم به فروش مال غیر شده و باشگاه
پرسپولیس ،استقالل و فدراسیون باید رضایت برهان
مبین را جلب کنند .یعنی یا خسارت سنگین میلیاردی
آنها را بدهند یا دوباره بلیت فروشی به این شرکت واگذار
شود تا خسارتهای خود را جبران کنند .اتفاقی تلخ که به
خاطر سهل انگاریهای مدیریتی رخ داده است.
تخلف آشکار سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال

قرارداد بلند مدت با اسکوچیچ

بر عهده گرفته است .البته بد نیست بدانید که اعضای
هیأت رئیسه و مهدی تاج به صورت رسمی با ارسال
دفاعیه به دادگاه پای وزیر را به پرونده باز کرده و تأکید
کردهاند همه کارها با دستور مسعود سلطانیفر انجام شده
و همین رفتار روابط بین فدراسیون و وزارت ورزش را هم
بیشتر از قبل تیره و تار کرده است.

فدراسیون فوتبال برای پیدا کردن جانشین
ویلموتس ،به سراغ دراگان اسکوچیچ میرود .با این
مربی قراردادی تا پایان جام ملتهای  ۲۰۲۳چین امضا
میشود .درست است که این قرارداد بندهایی برای
زمانبندی و شرایط فسخ نسبت به عملکرد تیم ملی دارد
اما اگر تیم بعدی مدیریتی فدراسیون بخواهد یک مربی
بزرگ بینالمللی را به تیم ملی بیاورد و ایران با اسکوچیچ
بتواند به مرحله بعدی مقدماتی جام جهانی راه پیدا کند،
این اتفاق بار حقوقی سنگینی برای فوتبال کشور به دنبال
دارد و برای فسخ قرارداد با اسکوچیچ باید با این مربی
مذاکره شود و یا اینکه تیم مدیریتی بعدی به اجبار با
دراگان ادامه بدهد .این بدسلیقگی در امضای قرارداد بلند
مدت با اسکوچیچ واقعاً جای تعجب دارد .درست مثل
تعهد فدراسیون به این مربی برای حل مشکل حقوقی به
وجود آمده با باشگاه صنعت نفت آبادان .به هر حال اص ً
ال
معلوم نیست که بر اساس کدام مبنا و منطق مدیران
فدراسیون تعهد رسمی دادهاند که اگر مشکل حقوقی
حل نشد ،جریمه اسکوچیچ به صنعت نفت که فیفا رأی
 ۷۰هزار دالری برای آن صادر کرده را میپردازند .به
هر حال اعضای هیأت رئیسه هم در جلسه اخیر زیر
بار امضای پرداخت این  70هزار دالر نرفتند و اگر این
مشکل حل نشود و رضایت نفتیها را نگیرند ،امکان دارد
که اسکوچیچ قرارداد خود را فسخ کند.

پرونده ویلموتس ،برای مدیریت فدراسیون و جامعه
فوتبال ایران با یک دردسر شکایت  ۶.۵میلیون یورویی
به فیفا هم همراه است .این مربی در اقدامی عجیب از
فدراسیون شکایت کرده و با دست گذاشتن روی برخی
گافها و مسائل حقوقی مدعی شده که باید تمام پول
قرارداد را از ایران بگیرد .انتشار جزئیات قرارداد ویلموتس
و ابهامات چند بند قرارداد هم رسماً ترس جامعه فوتبال
نسبت به رأی نهایی پرونده را زیاد کرد .اعضای تیم
حقوقی فدراسیون اختالفات اساسی بر سر رسیدگی
به این پرونده داشتهاند و اگر ویلموتس بتواند ایران
را محکوم کند ،آن وقت فقط واقعیت را به این شکل
میتوان روایت کرد که فدراسیون از ارتفاعی بسیار باال
با توجه به قیمت این روزهای ارز با مغز به زمین خواهد
خورد و نابود میشود .محکومیت در این پرونده تبعات
حقوقی سنگینی هم برای اعضای هیأت رئیسه به دنبال
خواهد داشت و برخی از نمایندگان مجلس تأکید کردهاند
مدیران فوتبالی باید از جیبشان این پول را پرداخت کنند.

با ورود رسمی نهادهای نظارتی و قوه قضاییه به
پرونده قرارداد ویلموتس ،پای تمام اعضای هیأت رئیسه
که این قرارداد را امضا کردند به دادگاه باز شده است .تا
به امروز دو دفاعیه مشترک از سوی همه مدیران برای
بازپرسی و دادگاه ارسال شده و جزئیات کامل قرارداد
ویلموتس در حال بررسی قانونی است .به هر صورت
درباره رقم سنگین قرارداد این مربی که  7میلیون و
 ۸۷۵هزار یورو دستمزد خالص او برای  ۳.۵سال بوده
باید کارشناسی دقیق صورت بگیرد .باید مشخص شود
که تشریفات قانونی برای امضای قرارداد به درستی انجام
شده و واسطهها نقشی در آن داشتهاند یا خیر .به هر حال
برخی از نمایندگان مجلس اظهارات و افشاگریهایی
درباره پرونده ویلموتس داشتهاند که حیرت انگیز بوده
است .فدراسیون وظیفه پرداخت مالیات قرارداد را هم

مدیران ارشد فوتبال کشور تا مدتها در
مصاحبههای خود تأکید میکردند که بیش از  ۸میلیون
دالر از فیفا طلب دارند .انتشار اسناد مالی فدراسیون
بینالمللی فوتبال در ایران ورزشی در فروردینماه اما
به خوبی نشان داد که درآمد  ۸میلیون دالری ایران از
جام جهانی روسیه خرج شده است و فدراسیون مطالباتی
بابت پروژههای عمرانی از فیفا دارد و تنها این باشگاههای
لیگ برتری هستند که از فیفا طلب دارند .این افسانهای
که مدیران از آن حرف میزدند یک شعار پوشالی بود و
حقیقت این است که ایران از فیفا  ۸میلیون دالر درآمد
ندارد .هر چقدر هم که داشته باشد نکته بسیار مهم
اینجاست که فدراسیون جهانی به صراحت اعالم کرده
به دلیل تحریمها هیچ پولی به ایران نمیتواند پرداخت
کند و به جز راه قانونی واریز مستقیم پول به حساب

همه ابهامات قرارداد ویلموتس

خطر محکومیت سنگین فدراسیون در فیفا

فیفا هیچ پولی به ایران نمیپردازد

سازمان افتصادی فدراسیون فوتبال با تخلف
آشکار به عنوان یک شرکت ثبت شده و انتشار اسناد
و مدارک و اقدامات غیر قانونی این پرونده هم باعث شد
که محمدصادق درودگر به صورت رسمی خبر از تالش
برای انحالل شرکت ثبت شده که محمود اسالمیان و
اسماعیل خلیلزاده اعضای هیاتمدیرهاش هستند بدهد
اما از این وعده هم چند ماه گذشته و شرکت هنوز به
صورت رسمی منحل نشده است .در این وضعیت بسیار
سخت اقتصادی فوتبال هم از جیب باشگاهها دفتری
در برج آفتاب تهران برای سازمان اقتصادی اجاره شده
و هزینههای آن از جیب باشگاهها تأمین میشود.
باشگاههایی که همه آنها نسبت به دریافتی غیر شفاف از
درآمدهای تبلیغات محیطی معترض هستند.
بیاعتباری در مجامع بینالمللی

در حوزه بینالمللی هم که همه میدانیم دقیقاً
جایگاه فوتبال ایران در آسیا و جهان کجاست .این تیم
مدیریتی در برابر البیهای مدیریتی رایج در آسیا و
جهان هیچ قدرت و نفوذی ندارند و هر آن چیزی هم
که وجود دارد برای افراد و جایگاه شخصی آنها است.
وگرنه همین حاال مشخص شده فدراسیون سالها درباره
اساسنامه به فیفا و  AFCدروغ گفته بود .همین االن
فدراسیون جهانی از دست مدیران فوتبال ایران در پروسه
اصالح اساسنامه خسته شده و این پروسه بیش از یک
سال طول کشیده و هنوز به نتیجه نرسیده است .سایه
تعلیق و کمیته انتقالی در باالی سر فوتبال کشور وجود
دارد و هیچ کسی این آبروریزی بینالمللی را هم گردن
نمیگرد .همه فقط به ماندن خودشان در رأس قدرت
فکر میکنند.
باشگاهها در آستانه ورشکستگی

وضعیت اداره باشگاههای فوتبال ایران هم برای
همه نمایان است .بیش از  ۹۵درصد باشگاهها در
آستانه ورشکستگی مدیریتی قرار دارند و بدترین دوران
مالی را با کلی بدهی طی میکنند .بدهی پرسپولیس
قهرمان لیگ برتر در سه پرونده بینالمللی نزدیک به
۲.۵میلیون یورو است .تمام باشگاهها زمین خوردهاند و
در زمینه فوتبال پایه و وضعیت اداره هیأتهای فوتبال
استانی هم با بحرانی بیسابقه رو به رو هستیم .مدیریت
در این سالها هیچ کار درست و اصولی برای پرورش
نیروی انسانی انجام نداده و صندلیهای مدیریتی بین
افراد مسن با البیهای سیاسی و خاص جابجا میشود.
درباره فساد و داللی و شرطبندی هم که هیچ نیازی به
توضیح اضافه نیست.
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احسان محمدی

چند سال بعد بازی استقالل -سپاهان این فصل را با
چه چیزی به یاد میآوریم؟ نمایش رقتبار شایان مصلح،
سوت مشکوک بیژن حیدری در اعالم پنالتی علیه سپاهان،
غیبت امیر قلعهنویی و عکسش روی تیشرت سپاهانیها،
گل زیبای محمد محبی ،اخراج کودکانه آرش رضاوند ،خط
و نشان کشیدن و بددهنی امید نورافکن و وریا غفوری،
ورزشگاه خالی آزادی ،گاف جواد خیابانی در مورد شنیدن
صدای تماشاگرانی که نمیدانست از بلندگوهاست ،پرش
شادمانه بهزاد غالمپور در آغوش سیدحسین حسینی،
اشکهای مهدی قایدی بعد از تعویض در آغوش فرهاد
مجیدی ،نمایش و آرامش شیخ دیاباته یا هیس نشان دادن
سرمربی استقالل رو به دوربینها؟ چند سال بعد در ذهن
هرکدام از ما تصاویر مات و پراکندهای باقی میماند .ذهن
آدم هرگز قادر نیست تمام اتفاقات یک مسابقه  ۹۰دقیقهای
فوتبال را به خاطر بیاورد ،حتی اگر فینال جام جهانی باشد.
از دیدار ایران-استرالیا یا ایران-آمریکا االن جز گلها ،چند
شادمانی یا نجات دروازه چیز زیادی برایمان نمانده .مسابقات
لیگ که پرتعدادند و هر سال تکرار میشوند هم مثل
الیههای زمین روی هم رسوب میکنند و از یاد میروند.
این چیزها بیشتر به تاریخ تعلق دارند و عموم مردم در لحظه
زندگی میکنند ،پاداش آنی را بیشتر دوست دارند تا وعده
روزگار خوشی که «چون شکر آید» .برای همین پیروزی
مقابل سپاهان مثل یک نفس کشیدن عمیق بعد از فرو رفتن
زیر آب لذتبخش است .فرهاد مجیدی و استقاللیها تا بازی
بعد فرصت دارند که از این دستاورد که آنها را به سهمیه
آسیایی نزدیک میکند سرمست باشند .بازیهای تهران-
اصفهان چندسالی است که از معمولی بودن خارج شده و
فراتر از شش امتیاز دارد .خواباندن مچ سپاهان ،آن هم ده
نفره در ورزشگاه آزادی چیزی نیست که به این زودیها از
یاد برود و خالصه کردن آن در گافهای شایان مصلح یا
سوت داور خطاست .فرهاد مجیدی اندک اندک دارد پختهتر
میشود .فارغ از اعتراض مکرر به داورها که البته مربیان
سرشناس دیگری هم این کار را انجام میدهند و به نظر یک
عادت غیر قابل ترک است ،او به تجربه کردن شکستها و
پیروزیهای بیشتری نیاز دارد.ایستادن کنار زمین فوتبال،
مثل رفتن درون کوره برای خشت خام است .پختگی
تاوان دارد و هیچ کس با خواندن کتاب خاطرات یا نسخه
تاکتیکی مربیان موفق دنیا نمیتواند یک سرمربی خوب
شود .اما تاب آوردن در این کوره مثل «عشق» به تماشا
نمیشود و مستلزم آتش گرفتن و سوختن است .چیزی که
تنها شکست مزه تلخ آن را قطره قطره در کام آدم میریزد.
ورای آن هیس نشان دادن غیرضروری به منتقدانش که
البته نشان از فشار بیش از حد و همینطور اشتیاق سرمربی
برای «ستاره» ماندن در رسانهها دارد ،مجیدی در آرام کردن
تیم ،ایجاد انگیزه برای غلبه بر حریف مدعی ،دلداری دادن
به باشوی استقالل و درک احساس ناکامی او و  ...خوب
و امیدوارکننده عمل کرد .در این میان مشخص نبود که
سپاهان اصفهان چرا این همه بیرمق ،بد ،بیاشتیاق و
ماللآور فوتبال بازی کرد؟ بعید است آنها در دیدار حذفی
که بوی جام میدهد هم تا این اندازه بد باشند .آن مسابقه
میتواند به مراتب فرصت بهتری برای سنجش کارآیی فرهاد
مجیدی در رویارویی با سپاهان امیر قلعهنویی باشد .گرچه
کسب سهمیه یک موفقیت به شمار میآید اما هیچچیز جای
جام را نمیگیرد ،آن هم وقتی که هواداران پرسپولیس مدام
جامهایی که در این چندسال گرفتهاند را میشمارند و به
طعنه میگویند «انگشت کم آوردهاند».

