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آریا رهنورد

جدال حساس پرسپولیس و پدیده 
در ورزشگاه آزادی، هیجان و جذابیت را 
به لیگ برتر برمی گرداند. یک طرف این 
جدال، یحیی گل محمدی ایستاده که با 
وجود ناکامی در شکست دادن قرمزها 
روی نیمکت تراکتــور و پدیده، همواره 
نتایج خوبی برابر این حریف به دســت 
آورده و طــرف دیگر این نبــرد، مردی 
ایستاده که قصد متوقف  شدن در مسیر 
حرکت به طرف سومین قهرمانی متوالی 

در لیگ برتر را ندارد. این مســابقه برای 
تبدیل شدن به یک دوئل داغ و تماشایی، 

همه چیز دارد.
حدود 13 ســال قبل، برانکو روی 
نیمکــت تیم ملی نشســته بــود و در 
جام جهانی آلمان برای نبرد حســاس 
با مکزیــک آماده می شــد. دروازه تیم 
پروفسور خیلی زود مقابل این حریف باز 
شد اما در همان نیمه اول، یک مدافع از راه 
رسید و کار را به تساوی کشاند. آن مدافع، 
حریف امروز برانکو در لیگ برتر است. 
سال ها پس از بازی برای ایوانکوویچ در 

تیم ملی، حاال گل محمدی رفته رفته 
به یک مربی باتجربه در لیگ برتر تبدیل 
شده است. او در لیگ برتر هفتم در قامت 
یک مربی بســیار جوان، روبه روی تیم 
افشــین قطبی قرار گرفت و به سختی 
شکســت خورد اما در لیگ دوازدهم، با 
کنار زدن تیم مانوئــل ژوزه در آزادی به 
همه نشــان داد که چه پتانسیل هایی 
برای موفقیت در شغل تازه دارد. او حاال 
در شرایطی برای برخورد با پرسپولیس 
آماده می شود که دو بار این تیم را از جام 
حذفی کنــار زده و در 11 تقابل با این 

باشگاه، 6 پیروزی کســب کرده است. 
حتی با وجود ناکامی یحیی در شکست 
دادن پرسپولیس در چند بازی گذشته، 
آمار او برابر این رقیب هنوز درخشــان 
به نظر می رسد. گل محمدی در دوران 
بازی، چهره محبوبی بــرای هواداران 
پرســپولیس بود و به عنوان یک مدافع 
باهوش روی ســکوی سرخ ها شناخته 
می شد. او در دوران مربیگری نیز به خاطر 
سابقه حضورش در باشگاه پرسپولیس، 
مورد حمایت هواداران این تیم قرار گرفته 
اما این رابطــه در مقاطعی نیز تیره و تار 
شده است. در دوران کوتاه حضور یحیی 
روی نیمکت پرســپولیس، ماجراهای 
ناخوشایند زیادی در این تیم رخ داد. در 
روز خداحافظی مهدوی کیا از فوتبال، 
یحیی نیز از پرســپولیس خداحافظی 
کرد و به دنبال سرنوشتش رفت. در هفته 
پایانی لیگ برتر پانزدهم نیز، شکست او 
و تیمش در خوزستان، فرصت قهرمانی 

لیگ را از پرسپولیس گرفت.
پرســپولیس و پدیــده، اولیــن 
مسابقه شــان در لیگ برتر هجدهم را 
مقابل هم ســپری کردنــد. نبردی که 
در ورزشــگاه امام رضا در مشــهد، به 
سود پرسپولیســی ها به پایان رسید. با 
وجود برتری تیم برانکو، نمایش پدیده 
شگفت  انگیز به نظر می رسید و کمی بعد 
مشخص شد این نمایش خوب، هرگز 

تصادفی نبوده است. قرمزهای پایتخت 
در نیم فصل اول هشت پیروزی تصاحب 
کردند و در همه هفته ها از شکست دور 
ماندند. پدیده اما در همین نیم فصل 9 
بار برنده شده و به لطف تفاضل گل بهتر، 
باالتر از پرسپولیس در رده دوم جدول 
قرار گرفته است. آن چه برای پیروزی در 
مسابقه امروز به پدیده انگیزه می دهد، 
تردیدی است که در مورد عملکرد این 
تیم مقابل تیم های بــزرگ لیگ برتر 
وجود دارد. آنها نتایــج خارق العاده ای 
را در این فصــل رقم زده اند امــا بعد از 
شکست هفته اول مقابل پرسپولیس، با 
استقالل و تراکتورسازی نیز به تساوی 
دست پیدا کرده اند و در دوئل با سپاهان، 
طعم شکست را چشیدند. در واقع این 
تیم نتوانســته مدعیان اصلی قهرمانی 
در لیــگ برتر را شکســت بدهد و حاال 
قصد دارد در آزادی از این طلســم عبور 
کند. با این وجود نباید فراموش کرد که 
شاید حتی یک تســاوی نیز در جدال 
امروز برای حفظ رتبه دوم، نتیجه خوبی 
برای پدیده باشد. تیم مشهدی در پنجره 
نقل و انتقاالت زمســتانی، محمدرضا 
خلعتبری را از دست داد و بهنام برزای 
را جایگزین او کرد. از دست دادن خلعت 
در یکی از بهترین فصول دوران فوتبالش، 
اتفاق نگران کننده ای برای پدیده های 
این فصل لیگ برتر به شــمار می رود. 

پرسپولیس نیز در زمستان، با گادوین 
منشا، احســان علوان زاده و حمیدرضا 
طاهرخانــی وداع کرده و حــاال آماده 
می شود که با ترکیب بسیار پرستاره تری 
نسبت به نیم فصل اول، روبه روی پدیده 
قرار بگیرد. این تیم در خط دفاع مهدی 
شیری و محمد نادری، در خط هافبک 
مهدی ترابی و سروش رفیعی و در خط 
حمله ســعید کریمی، مهدی شریفی 
و ماریو بودیمیر را اضافه کرده اســت. 
هرچند که بودیمیر به احتمال بســیار 
زیاد جــدال امروز با پدیده را از دســت 

خواهد داد.
نبرد امــروز پرســپولیس و پدیده، 
بهترین موقعیت بــرای فاصله گرفتن 
از هیاهوی فوتبال ملی برای بازگشــت 
جذابیت به فوتبال باشــگاهی اســت. 
ناکامی فوتبال ایران در جام ملت ها شاید 
روی اســتقبال از این بازی تاثیر منفی 
بگذارد اما بدون تردید حداقل بخشــی 
از سکوهای آزادی به تسخیر تماشاگران 
در خواهد آمد. دوئل دو تیم باالنشین در 
جدول رده بنــدی لیگ، هیجان خاص 
خودش را بــه دنبــال دارد. چراکه هم 
پرسپولیس و هم پدیده به بازی مالکانه 
و فوتبال هجومی وفادار هستند و انتظار 
می رود نبرد امروز، موقعیت های زیادی 
روی دروازه هر دو تیم را در معرض دید 

تماشاگرها قرار بدهد.

پرسپولیسـ  پدیده؛ بازگشت لیگ به زندگی

نبرد بچه های باال!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 : منشا
ثابت مي كنم انتقال من اشتباه نيست

گادوین منشا بعد از انعقاد قرارداد با استقالل 
در گفت وگو با ســایت این باشگاه گفت:»خیلی 
خوشــحالم که در اینجا حضــور دارم. انتقال به 
استقالل یک قدم مثبت و یک جهش بزرگ است. 
احساس غریبی ندارم و اینجا شبیه به خانه خودم 
است. تنها چیزی که برای من مانده، نشان دادن 
توانایی های خودم اســت تا به خیلی افراد ثابت 
کنم که اشتباه نکردم به استقالل آمدم. استقالل 
را می شناسم. استقالل باشگاه بزرگی است و دو 
مرتبه قهرمان آسیا شده است. استقالل را همه 

می شناسند.«
منشــا درباره همکاری با شفر گفت:»رابطه 
من با آقای شفر بسیار نزدیک است. ایشان به من 
اعتقاد دارند و به همین خاطر بود که ایشان از من 
خواست تا باشگاه من را جذب کنند. حتی ایشان 
می دانست که این یک جابه جایی بسیار بزرگ 
است. من از ایشــان به خاطر اعتقاد و اعتمادی 
که به من دارند، تشــکر می کنم. اســتقالل در 
آسیا با تیم های ســختی رقابت می کند. من با 
الهالل و الدحیل بازی کردم و مهم ترین چیز این 
اســت که برابر آنها موفق عمل کردم. امیدوارم 
اســتقالل نتایج خوبی بگیرد و عملکرد خوب 
من در آسیا تداوم داشته باشــد تا به تیم کمک 

بیشتری بکنم.«
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