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خالصه که علی الحساب دوباره سوپرجام متوقف شده است و معلوم نیست باید به کدام تدبیر دوباره
عزیزان پشت میزنشین میدان شیخ بهایی امید داشته باشیم که بد دوره ای شده است آقاجان ..روزگار
غریبی است نازنین!

اسب تو سوراخ نمی رفت؛بیلبورد به دمش می بست

پس از انتقادات وافره پیشکسوتان و کارشناسان و مردم و هر آن کس که به فوتبال برزیل ربطی داشت،
نیمار جونیور تصمیم گرفت تا از عملکرد سرمربی تیمش دفاع کند .حاال بماند که وقتی دفاع آخر بلژیک
می خواست با پشت پا دروازه برزیل را باز کند خود بازیکنان برزیل هم از خودشان انتقاد می کردند
اما آخر مرد حسابی! شخصیت محبوب تر و معقول تر و مقبول تر از جنابعالی پیدا نشد که هواخواهی
سرمربی را بکند؟ البد دو روز دیگر هم قرار است برگردی ریودوژانیرو و یک بازیگر برای ایگواناهای
معصومت مستند بسازد ،شما هم با مشتی سلبریتی دیگر تشریف ببرید و در اکران خصوصی برای
اعطای دوجین بیلبورد بیت المال به خانم کارگردان دست بزنی و بعد هم بگویی از این به بعد همه هزینه
ها برای ایگواناهایم می شود و تیم ملی من پاریسن ژرمن است؟ نه دیگه بگو! رو که نیست! اصال بیا بزن تو
گوش من! دو روز دیگر هم جناب تیته به تمجید از این رفتار برایتان نامه فدایت شوم جایت در اردوی تیم
خالی است ،می فرستد!

رفتند و رفیعی و ترابی و شریفی هم منتظرند پنجره باز شود تا از در تشریفشان را تو بیاورند و ما هم این
وسط باید بدانیم قهرمانان سال گذشته ایران ،کدام یک در فصل نقل و انتقاالت بد بوده اند و کدام یک
بدتر!

سوپرجام؛ غلط اندر غلط!

سوپرجام از همان ابتدا دردسر بوده است .یعنی از سالی که ایمان مبعلی روی پای دایی تکل رفت
و مسئولین تصمیم گرفتند عطای این بازی رابه لقایش ببخشند تا همین امسال که سازمان لیگ
ایران نتوانست از پس یک دربی خارج از برنامه بربیاید و با این اوصاف معلوم نیست اگر دو تیم روزی
روزگاری خدای نکرده آنقدر قوی شدند که در جام باشگاه های آسیابه مصاف هم بروند ،دیگر چه
تدبیری اندیشیده می شود.
هرچند برگزاری این بازی در کشوری دیگر و یا حتی در نیم فصل اتفاق تازه یا عجیبی نیست اما این
سبک برخورد از سوی وینفرد شفر آلمانی چیزی بود که انتظار نمی رفت .اشتباه دوم را سازمان لیگ
کرد که چندروز مانده به بازی نتیجه را سه بر صفر به سود پرسپولیس اعالم کرد و قصد داشت کاپ را با
پیک موتوری بفرستد باشگاه پرسپولیس!
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