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#دربی

شهرآورد  97با تساوی بدون گل پایان یافت

جفت پوچ

در این دیدار هفت بازیکن ،دو مربی و یک سرمربی کارت زرد گرفتند
شــهرآورد  ۹۷پایتخــت بیــن تیمهای اســتقالل
و پرســپولیس بــا تســاوی بــدون گل بــه اتمــام
ورزش رســید .ایــن دیــدار از ســاعت  ۱۶:۲۰دقیقــه
امــروز در ورزشــگاه بــدون تماشــاگر آزادی
تهــران آغــاز شــد و «موعــود بنیادیفــر» بــا کمکهــای
«حســن ظهیــری» و «علیرضــا ایلــدروم» قضــاوت ایــن
دیــدار را برعهــده داشــت .جایــگاه دو تیــم در جــدول
ردهبنــدی و حساســیتهای همیشــگی شــهرآورد موجــب
شــد تــا امتیازهــای ایــن بــازی دارای اهمیــت زیــادی باشــد
چراکــه تیــم برنــده میتوانســت شــرایط خوبــی در جــدول
پیــدا کنــد .بــازی در حالــی آغــاز شــد کــه مطابــق انتظــار
بازهــم مربیــان ترکیبــی محتــاط را روانــه میــدان کردنــد .در
نیمــه نخســت اشــتباهات
متعــدد بازیکنــان در
ارســال پــاس موجــب
شــد تــا موقعیت مناســبی
شــکل نگرفتــه و تیمهــا بــا
تســاوی بــدون گل راهــی
رختکن شــوند .نیمــه دوم
بــا حملــه پرســپولیس
آغــاز شــد و ایــن تیــم
میتوانســت به گل برســد
کــه «وحیــد امیــری»
نتوانســت از ایــن بخــت
اســتفاده کنــد .در دقیقــه
« ۶۲مهــدی ترابــی» ضــد حملــه اســتقالل را متوقــف کــرد
و بــا کارت زرد جریمــه شــد .دقایقــی پــس از آن «کویــن
یامــگا» نخســتین اخطــاری اســتقالل شــد.
ســپس تصمیمــات داور اعتــراض تیمهــا را همــراه داشــت
و «امیــد عالیشــاه» کاپیتــان پرســپولیس هــم در اعتــراض
شــدید بــه بنیادیفــر اخطــار گرفــت« .آرش رضاونــد»
کــه تنهــا لحظاتــی از حضــورش در میــدان میگذشــت در
دقیقــه  ۷۵اخطــار گرفــت .در دقیقــه « ۹۰ســعید آقایــی»
مدافــع قرمزهــا نیــز بــه بازیکنــان اخطــاری اضافــه شــد و
ســپس «محمدحســین مرادمنــد» مدافــع اســتقالل هــم

اخطــار گرفــت .در خــال ایــن بــازی ،بهــزاد غالمپــور و فــرزاد
مجیــدی از اســتقالل و یحیــی گلمحمــدی از پرســپولیس
کارت زرد گرفتنــد .در نهایــت ایــن دیــدار بیهیجــان کــه غیــر
از اعتــراض ،اخطــار و پاسهای اشــتباه متعــدد چیز دیگری
نداشــت با تســاوی بدون گل به اتمام رســید .پرســپولیس با
ایــن تســاوی بــه امتیــاز  ۱۵رســید و در رتبه ســوم قــرار گرفت و
اســتقالل هــم بــا  14امتیــاز در رتبــه چهــارم مانــد.
سیدامیرحســین قاضیزادههاشــمی معــاون رئیــس
جمهــور ،سیدحمیدســجادی وزیــر ورزش و جوانــان،
شــهابالدین عزیزیخــادم رئیــس فدراســیون فوتبــال،
کادر فنــی تیــم ملــی فوتبــال ایــران و مســئوالن دو باشــگاه
ایــن دیــدار را از نزدیــک تماشــا میکردنــد.

در ایــن دیــدار سیدحســین حســینی ،محمــد حســین
مرادمنــد ،ســیاوش یزدانــی ،روزبــه چشــمی(آرش
رضاونــد) ،مهــدی مهدیپــور ،یامــگا ،جعفــر ســلمانی،
رودی ژستد(ارســان مطهــری) ،محمــد دانشــگر ،رضــا
آذری(زبیــر نیکنفــس) و امیــر حســین حســینزاده بــرای
اســتقالل و حامــد لــک ،امیــد عالیشــاه(حامد پاکــدل)،
فرشــاد فرجــی ،علــی نعمتــی ،مهــدی ترابــی ،میــاد
ســرلک ،کمــال کامیابینیــا ،مهــدی شــیری ،وحیــد امیــری،
عیســی آلکثیر(مهــدی عبــدی) و ســعید آقایــی بــرای
پرســپولیس بــه میــدان رفتنــد.
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دربــی  97قبــل از شــروع بــازی درســت بــه انــدازه دربــی قبلــی هــواداران
دو تیــم پرســپولیس و اســتقالل را بــه هیجــان آورد .برخــاف ســالهای
هشتگ
پیــش از کرونــا ،تماشــاگران از حضــور در اســتادیوم و تشــویق تیــم
محبوبشــان محــروم بودنــد و بــه جــای ســکوها ،در شــبکههای اجتماعی
بــرای هــم کــری میخواندنــد .آنچــه بــه حساســیت ایــن بــازی افــزوده بــود ،اختــاف
یــک امتیــازی  2تیــم در جــدول بــود .یکــی از کارهای خوب هــواداران در ســاعتهای
منتهــی بــه آغــاز بــازی یــاد کــردن از درگذشــتگان دو تیــم بویــژه علــی انصــاری و
مهــرداد میناونــد بــا انتشــار عکسهای قدیمی بــود که بعد از حضــور در یک برنامه
ورزشــی بــه مناســبت دربــی ،بــر اثــر ابتــا بــه کرونــا جــان خــود را از دســت دادنــد.
یکــی از موضوعــات پربحــث هــم اســتوری رضــا حس ـنزاده پیشکســوت اســتقالل
بــود؛ تصویــری کــه او را در یکــی از دربیهــای گذشــته در حــال لگــد زدن بــه صــورت
افشــین پیروانــی نشــان مـیداد .انتقــاد از عــدم حضــور تماشــاگران ،غیبــت شــماری
از ســتارههای دو تیــم بــر اثــر مصدومیــت و پیشبینــی نتیجــه بــازی از موضوعاتــی
بــود کــه کاربران توئیتر با هشــتگ پرســپولیس ،اســتقالل و دربــی درباره آن نوشــتند.
امــا بعــد از شــروع مســابقه ،بــازی بــدون هیجــان ،بــدون گل و بــدون نتیجه مطلوب
باعــث شــد تشــویقهای هــواداری جــای خــود را بــه انتقــاد و اعتــراض در خــال و
پایــان بــازی بدهــد کــه شــماری از ایــن نظــرات را بــا هــم میخوانیــم:
حــاال مــا نشســتیم و مثــل همیشــه دربــی رو دیدیــم ،امــا این فوتبال نیســت
کــه مــا میبینیــم.
 90دقیقه هیجان خارج از زمین فوتبال برای هیچ.
چرا هرکی دربی رو دیده ناراحته؟
خنکتر از این بازی ،خودش بود.
حیــف از وقتــی کــه بــرای تماشــای ایــن بــازی ب ـیروح و کس ـلکننده هــدر
رفــت.
دربی امروز بیشتر شبیه  ۹۰دقیقه چرخیدن تو شنبه بازار بود تا فوتبال.
دربی که نبود؛ مسابقه محله بود.
یــک دقیقــه ســکوت بــرای کســایی کــه بــازی چلسی-وســتهم رو ندیــدن و
جــاش نشســتن دربــی رو دیــدن.
طبــق عــادت هــر ســال ،موقــع دربــی گرفتــم خوابیــدم و اصــاً پشــیمون
نیســتم.
دربی بسیار بسیار بیمزهای بود.
دربــی امــروز نشــون داد کــه پرســپولیس ممکنــه امســال قهرمــان نشــه ،امــا
ایــن اســتقالل عمــراً قهرمــان بشــه.
تنها حرکت مثبت امروزم این بود که نیمه دوم دربی رو ندیدم.
اگــر بــرای بــازی اســتقالل و پرســپولیس تخمــه میخــوردی و بنرهــای
تبلیغاتــی میخونــدی خیلــی بیشــتر حــال مــیداد.
به ترسوها جام نمیدهند.
شــما را نمیدانــم! ولــی مــن یکــی فکــر میکنــم ایــن بــازی توهیــن بــه
میلیونهــا هــواداری بــود کــه هنــوز عاشــقانه اســتقالل و پرســپولیس را دوســت
دارنــد!
هــر ســری کــه دربــی داره بــه خــودم میگــم نمیخــواد بشــینی ببینــی
ارزش وقــت تلــف کــردن نــداره!!! بــازم خــام میشــم میشــینم میبینــم!! گل
کوچیــک از ایــن جذابتــره.

