فوتبال

به مناسبت ابقاي بيرانوند در پرسپوليس

از لغزش در ليگ تا درخشش در جامجهاني

عليرضا بيرانوند سرانجام تصميم گرفت در پرسپوليس بماند و با اين كه
به نظر ميرس��د اين ابقاء فقط تا پايان نيم فصل اول ليگ هجدهم باشد
اما به هر حال براي قرمزهاي پايتخت دربردارنده س��ودي كالن اس��ت
زيرا كمك ميكند هفتههاي نخس��ت ليگ را با آس��يبهاي كمتري
س��پري كنند و ديدارهاي ش��هريورماه خود با الدحي��ل قطر در ليگ
قهرمانان آسيا را هم با استحكام بيشتري برگزار نمايند.
بيرانون��د پ��س از درخش��ش در جامجهان��ي اخير و مه��ار پنالتي
كريسرونالدومحبوبترازهرزمانيشدبههمينسببسختاست
تصور كنيم او به زودي لژيونر نخواهد شد اما در بخشهايي از فصل
پيش وضع او اص ً
ال خوب نبود .در آن زمان در تركيب پرس��پوليس از
همه نگرانكنندهتر ش��كل كار و بيالن نتايج دروازهباني بود كه در
دو سال اخير فراتر از رش��يد مظاهري ،حامد لك ،عليرضا حقيقي و
هر س��نگربان ديگري تبديل به مرد ش��ماره يك دروازههاي ايران
شده و البته دروازهبان برجس��تهاي است اما نشانههاي لغزش او كه
پيشتر در هر فصل از دو س��ه مورد فراتر نميرفت در آن ايام به آمار
باالتر و شكل دغدغهآورتري رس��يده بود و حتي اين سؤال را پيش
آورده بود كه آيا بايد باز هم به او به چشم دروازهبان اول بيگفتگوي
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تيمملي نگاه كنيم يا وارد اين بحث بش��ويم كه به گزينههاي ديگر
ميدان بهتر و بيشتري براي ابراز وجود بدهيم تا اگر واقعاً بهتر بودند
در «روس��يه  »2018درون آخرين س��نگر تيم كارلوس كيروش
بايستند.
آنجا كه ترديد و تهديدي نيست
ت��ا آنجا كه به برانكو ايوانكوويچ مربوط ميش��د ،وي كوچكترين
ترديدي به صالحيت عليرضا بيرانون��د براي ادامه خدماتش درون
دروازه نداشت و هنوز هم ندارد و اگر در آن تاريخ به بوژيدار رانوويچ
يك بازي داد ،با نيت فرسوده نكردن بيرانوند در آستانه «دربي »86
تهران بود .آن كار هر فلس��فهاي داش��ت اثر معكوس گذاشت زيرا
بيرانوند در تك گل حوزه پرسپوليس در آن دربي كه روي يك توپ
ريباند ش��ده حاصل آمد ،بيتقصير نبود و پيش از آن طي شكس��ت
 0ـ  3مقابل السد قطر در ليگ قهرمانان آسيا هم طوري بازي نكرده
بود كه در شأن خودش و پرسپوليس باشد .او اواخر دو فصل پيش در
بازي بيتأثير برابر ذوبآهن خروج فاجعهباري از دروازه داشت كه
يكي از سه گل رقيب را رقم زد و در پاييز دو سال پيش در شش گلي
كه پرسپوليس در مجموع دو ديدار مقابل الهالل عربستان در ليگ

قهرمانان آسيا خورد ،همانقدر مقصر بود كه دفاع «تقريباً تعطيل
شده» پرسپوليس در آن مسابقه تقصير كار بود.
آمار به سود او حكم ميدهند
البته بيرانوند در فصل گذش��ته نيز درون دروازهاي ايستاده بود كه
كمترين گل خورده فصل ( 16مورد) به نامش نوشته شد و صرفنظر
از اينك��ه اين توفيق تا چ��ه ميزان محصول مش��اركت تمام عيار و
كمك عالي س��يدجالل حسيني ،محمد انصاري ،شجاع خليلزاده
و حس��ين ماهيني بوده باي��د پذيرفت كه س��هم اول را باز هم خود
بيرانوند داشته است.
حقيقتاً به همين س��بب است كه بايد نگران برخي كارهاي بيرانوند
و بعضي نمايشهاي او در فصل ميشديم كه يكي از يك طرفهترين
قهرمانيها در تاريخ برگزاري ليگ به نام س��رخها نوشته شد و بايد
ميپرس��يديم كه آيا برانكو و مربي دروازهبانهاي پرسپوليس براي
رفع ضعفه��ا و لغزشهاي فني بيرانوند و در آوردن وي از ش��رايط
مخدوش آن زمان��ش كار مؤثري انجام داده بودن��د و يا همه چيز را
به امان خدا و تالش ش��خصي بيرانوند واگذار كرده بودند كه در 27
س��الگي كوهي از تجربه را به لطف ش��روع زودهنگامش در فوتبال
حرفهاي روي دوشهاي خود حمل ميكند .پرس��پوليس ميداند
كه با هر دروازهبان ديگري هم به بنبس��ت نميرس��د زيرا در ساير
پستها هم بسيار قوي اس��ت و كيروش هم ثابت كرده كه منتظر
هيچكس نميماند و در اندك مدتي ب��راي كليديترين نفرات هم
جانشينسازي ميكند.
چه كسي بهتر از او؟
با اين حال هر دو تي��م ترجيح ميدهند تغيي��ري صورت نپذيرد و
يك بار ديگر بيرانوند حالل مشكالتي شود كه در بعضي ديدارهاي
چند سال اخير پرس��پوليس با لغزيش خود وي حاصل آمده است.
اتفاقات��ي را ك��ه او را از اوج تجلياش دور س��اخته و مربيان وي را به
نهايت دغدغه رس��انده بود اما هر دو سوي ماجرا نيك ميدانستند و
ميدانند عليرضا در ذات خود همچنان س��نگربان توانايي است كه
كافي اس��ت لحظات خطر در معدودي را ك��ه موجب بر هم ريختن
تس��لط آرامشاش ميش��وند ،برطرف س��ازد تا باز در قالبي ظاهر
ش��ود كه از س��نگرباني با توانايي و س��ابقه وي توقع آن ميرود و در
جامجهاني اخير به چشم ديديم .واقعاً چه كسي بهتر از او؟

