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  سيد مجيدحس��يني نيز به رغم مخالفت هاي استقالل و ناپديد شدن 
پاس��پورتش)!( به يك ليگ خارج��ي كوچ كرده و لئون��اردو پادوواني 
برزيلي به زمان زيادي نياز دارد تا به همان مدافع درخش��ان سابق براي 
اين تيم تبديل ش��ود و آثار حادثه سوء س��ال پيش و آسيب هاي وي و 

گردن تقريبا شكسته اش همچنان پا برجاست.
اس��تقالل البته پژمان منتظري را درخدم��ت دارد و با اين كه او در يك 
سال اخير دو بار از بس��تر مصدوميت هاي طوالني مدت برخاسته ولي 
خبري از اس��تواري و انس��جام قطعي در خط دفاعي اس��تقالل رويت 

نمي شود. 
يك خ��ط عقب تر بردن مجدد روزبه چش��مي و ق��راردادن او در مركز 
خط دفاعي كه در يك س��ال و اندي اخير بدفعات ش��كل گرفته، البته 
محتمل ترين و »دم دس��تي« ترين تدبير ممكن براي حل اين معضل 
اس��ت اما آيا چش��مي جوان مي تواند با منتظري ي��ك زوج كم نقص و 

هماهنگ را بسازد؟
آمدند و رفتند!

عملكرد استقالل در سالهاي اخير سرشار از همكاري هاي نصف و نيمه 
با مدافعان وسط اس��ت كه آمده و رفته اند و ماندگاري شان در كمترين 
حد بوده و جديدترين آنها رابس��ون جان واريو بوده اس��ت. اين مدافع 
وسط برزيلي دو فصل پيش بدكار نكرد اما در تجديد سازمان هاي آخر 
فصل از تيم كنار گذاشته ش��د و تنها عاملي كه سبب شد آبي ها همين 
بال را برس��ر هراير مگوي��ان نياورند، اين بود كه اين مدافع ارمنس��تاني 
با س��ماجت ش��خصي و البته با طراحي مدير برنامه هاي نام آشنايش 
)ادموند اختر( حاضر به تسليم مقابل آبي ها نشد و يك فصل ماند و پول 

گرفت و براي آبي ها بازي هم نكرد!
راههاي ثانوي

با اين حال هراير جدا ش��ده از اس��تقالل ديگر به كار اين تيم نمي آيد و 
شفر بايد از نيروهاي موجود و حاضر در ميدان براي اين مهم بهره گيرد، 
تا فصل پيش قدري عقبتر بازي كردن اميد ابراهيمي و نزديكتر ش��دن 
اميد نورافكن به مركز خط دفاعي راه  حل هاي ديگري بود كه استقالل 
براي پركردن حفره نگران كننده خط دفاعي اش داش��ت ولي هر دوي 

آنها لژيونر شده اند.
شفر مي داند كه به يمن حضور منتظري و درياي تجربيات او و بخصوص 
پيش��ينه بازي اش در ليگ هاي كش��ورهاي عربي ح��وزه خليج فارس 
)لي��گ قطر( مي توان برخوردي موفق و محك��م با حمله وران رقيب در 

ايران و آسيا داشت.
ولي كار دشوار است و الاقل در آس��يا رقبايي وجود دارندكه مهاجمان 
فرصت شناس��ي دارند و ذره اي غفلت از جان��ب مدافعان آبي  هم كافي 

است تا زهر خود را بريزند. 
ميراث نامطمئن

ش��ايد روزي كه مربيان قبلي  اس��تقالل ش��امل منصوريان، مظلومي 
و قلعه نوع��ي با جداي��ي پياپي امث��ال صادقي و عم��ران زاده موافقت 
مي كردند، به روزهاي فعلي نمي انديش��يدند و حتي منصوريان نيز در 
يك سال و نيمي كه س��رمربي استقالل بود يك تركيب ثابت و قطعي و 

پ��ردوام در مركز دفاعي تيمش ايجاد نكرد ت��ا آبي ها بر آن تكيه كنند و 
دچار وضعيت امروز نش��وند و آرايش اين منطقه را دائما تغيير مي داد، 
امروز اين ميراث نامطمئني اس��ت كه ظاهراً  فقط ش��فر را رنج مي دهد 
اما دس��تپخت خود او نيست و ريشه در يك پروس��ه هفت هشت ساله 
دارد ك��ه بيش از 10، 12 بازيكن در مركز خط دفاعي تيم اس��تقالل به 
كار گرفته ش��دند ولي كوش��ش براي حفظ اكثر آنها نش��د و برخي به 
بهانه ه��اي واهي به تيم هاي ليگ كوچ كردن��د و ضررهاي آن اكنون با 

وسعت پيش روي آنها است. 
از گلزني به آبي ها تا تبديل شدن به بهترين استقاللي

وريا غفوري كه اخيراً  قراردادش را با استقالل تمديد كرد، شش سال و 
اندي پيش در ديدار نفت تهران با استقالل در ورزشگاه تختي با شوتي 
از فاصله اي بيش از 30 متر دروازه سيدمهدي رحمتي را كه در آن زمان 
گل زدن به وي از سخت ترين كارها بود )و امروز هم البته آسان نيست( 
فرو ريخت و با آن گل دقاي��ق پاياني نفت به نتيجه اي دور از انتظار برابر 
تيمي رس��يد كه برخالف امروز حسرت چهار پنج فصل بدون قهرماني 

ماندن در ليگ را نمي كشيد و مدعي هر مسابقه اي و هر جامي بود.
دست قضا و قدر وريا را كه بچه سنندج و اينك 31 ساله است به اصفهان 
كش��اند و پيراهن سپاهان را برتن وي نشاند و او آن جا هم آن قدر خوب 
نش��ان داد كه استقالل تهران خواهان وي ش��د و او سرانجام سه سال و 

ني��م پيش به تيمي آمد كه در آن بعد از ظهر از ياد نرفتني آن گل غريب 
را برابرش به ثمر رس��انده بود. در آن زمان كه ب��ه تدريج لنگي هاي كار 
خس��رو حيدري به س��بب مصدوميت هاي وي جلوه گر مي شد، سران 
اس��تقالل عادت كرده بودند كه هر فصل يك پيس��تون راست ثانوي را 
هم استخدام كنند تا وقتي خس��رو نيست ميدان دار آن منطقه باشد و 
وقتي هر دو هستند يكي به سمت عقب كار كند و ديگري به سمت جلو 
و پيش از وريا چنين مالحظات و خريدهايي ش��امل حال علي جودي 
و ميالد فخرالديني هم ش��ده بود. وريا اما صبورتر و ماندگارتر از آنها كه 
حداكثر يكي دو فصل در جمع آبي ها ماندند و سپس رفتند، نشان داد و 
به رغم مصدوميت هاي مزمن و مكرر)كه نقطه ضعف اصلي اوست( آن 
قدر در اين تيم ماند و زحمت كش��يد كه يكي دو سالي است براي بازي 
كردن در تركيب ثابت آبي ها ني��ازي ندارد كه حيدري لزوماً مصدوم يا 
س��ه اخطاره باش��د يا اتفاق ديگري افتاده باش��د و به واقع كار بر عكس 
ش��ده و حاال اين حيدري 35 ساله است كه بايد منتظر بنشيند تاباليي 
بر سر غفوري بيايد و بخت بازي كردن او باز شود )البته در دوستي و نظر 
مثبت اين دو بازيكن ارزنده نسبت به يكديگر هم ترديدي وجود ندارد( 
ميزان درخش��ش وريا به حدي رسيده كه كارلوس كي روش هم تا قبل 
از جام جهاني اخير ا را به عنوان پيس��تون راست اصلي تيم ملي انتخاب 
كرده بود و به افراد ديگر در اين پست فقط زماني بازي مي داد كه غفوري 
در دسترس نباشد و اگر وريا سالم و سرحال و فاقد مصدوميت بود، بعيد 
نشان مي داد كه سرمربي پرتغالي تيم ملي ايران  مسابقه اي را پيستون 

راستي بجز وريا آغاز كند. 
دس��تاورد هاي س��ال پيش غفوري در اس��تقالل به تك گل مهمي كه 
در دربي چن��دي پيش ته��ران زد و موجب پيروزي اس��تقالل مقابل 
پرس��پوليس ش��د بر نمي گردد و او هر بار در ميدان حاضر بود، پويايي 
و جوشش��ي را به سمت راست آبي ها مي بخش��يد كه آنها از زمان نزول 
نسبي خسرو حيدري به شدت به آن محتاج بوده اند، وريا در نفوذهايش 
به س��مت دروازه  كه گاه حت��ي وي را از خط طولي ه��م دور كرده و در 
عمق دفاعي حريفان پا به توپ ساخته، آن قدر موفق بوده كه بخشي از 
حمالت موثر آبي ها در ليگ و جام حذفي با چنان حركاتي و با همت اين 
پيستون خوش نفس حاصل آمده است و اگر او پيشتر با مردان ديگري 
مثل ايران پويان و فخرالديني و ماهيني بر س��ر پست مدافع راست برتر 

ايران رقابت مي كرد، حاال شايد بهترين باشد.
براي انتخاب بهترين بازيكن كنوني استقالل هم نظرها بيشتر به سمت 
او مي رود و با اين كه هر دو حس��يني استقالل)س��يد حسيني و مجيد( 
نيز خوب كار كرده اند و داريوش ش��جاعيان هم ت��ا قبل از مصدوميت 
شديدش در نيم فصل دوم متولي ش��ده بود ولي وريا چيز ديگري بوده 
اس��ت. او مدافع راست تهاجمي و كارس��از و البته صاحب توانايي هاي 
دفاعي اس��ت كه كمتر تيمي احتم��ال دارد خواهان وي نباش��د و در 
غياب مجيد حسيني كه لژيونر شده، عمده تر شدن وريا امري غيرقابل 

اجتناب است.

از درخشش وريا غفوري تا دردسرهاي زندگي بدون حسيني و پادوواني

استقالل و لغزش هاي آشكار دفاعي

    وصال روحاني


