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از اميدهاي برانكو تا ماهيت واقعي پرسپوليس

روياي يك قهرماني تازه

اردوي  12روزه اخير پرس��پوليس در كرواس��ي درسهاي زيادي در
برداش��ت .اين تيم در بازگش��ت به تهران تداركاتش براي فصل جديد
ليگ برتر را استمرار بخش��يده و براي يكچهارم نهايي ليك قهرمانان
آسيا نيز دورخيز كرده است.
س��يماي پرس��پوليس فصل  2019ـ ( 2018و ي��ا طبق معيارهاي
خودمان  98ـ  )1397كه طي اين س��فر و در كمپ كرواس��ي و حين
چهار ديدار دوس��تانه قرمزها رويت ش��د نه اسباب نااميدي شد و نه به
موازات وعدههاي برانكو يك تيم عالي تازه نش��ان داد شكس��ت  1ـ 5
سرخها در يكي از مسابقات دوستانهشان در كرواسي در روزي كه آنها
به اكثر نفرات اسلحهش��ان اس��تراحت داده بودند جاي نگراني نداد و
پيروزيهاي خفيف نظير  0ـ  1و  0ـ  2هم كه در بعضي ديدارهاي ديگر
نصيبشان شد جاي شادي ندارد.
زيرا اوالً رقباي پرسپوليس هيچيك تيمهاي درجه اولي نبودند و ثانياً
در اي��ن مقطع از فصل نتايج بازيهاي دوس��تانه تأكيد و نش��انهاي از
قطعيت و عيار يك تيم نيس��ت و فقط به طور نسبي از وضعيت يك تيم
ميگويد .تيمي كه مشغول دوبارهسازي خويش است.
حساستر از گذشته
تجديد سازمان پرسپوليس البته امسال حساستر از گذشته است
و دو دليل عمده بر اين قضيه مترتب است .يكي اين كه پرسپوليس
پس از سه س��ال حكومت مطلقه بر ليگ داخلي (كه فقط منجر به

دو قهرماني شد و يك قهرماني ديگر به استقالل خوزستان رسيد)
قطعاً به ي��ك بازنگری در روشه��اي اجرايي خود محتاج اس��ت
زيرا رقبا دس��تش را خواندهان��د و ديگر از او نميترس��ند و پادزهر
تاكتيكه��اي اين تي��م را پيدا كردهاند .فاكتور دوم اين اس��ت كه
پرسپوليس در فصلي كه بازيسازان بسيار عمدهاي مثل مسلمان
و احمدزاده را از دست ميدهد (و به احتمال قريب به يقين از اميري
هم دور خواهد ماند) احتياج به فرمولهاي تازهاي براي بارور كردن
مجدد سيس��تمهاي خود دارد و اگر فكرش خ��وب كار نكند قطعاً
كم خواهد آورد .اردوي كرواس��ي كمبودهاي موجود در اين راه به
سرخها گوش��زد كرده و بايد ديد سرمربي كروات آنها چقدر گوش
ش��نوا و چش��مهاي بينا براي حس و لمس اين نيازها داشته و براي
كس��ب آن به تأمين چه موادي روي ميآورد و آيا باشگاه هم در راه
ابتياع اين خواستهها پا به پاي او خواهد آمد يا خير.
برنده اصلي
برانكو البته از يك ديدگاه برنده اصلي اردوي اخير قرمزها در كرواسي
بود زيرا كمپ مورد نظرش را در ش��هر وارازدين كرواسي برپا كرده كه
زادگاه اوست و او در جاي جاي آن خاطره و در هر گوشه آن خط و ربطي
دارد و ميتوان گفت كه به نوعي بر اين شهر پادشاهي ميكند .اين كه
ايوانكوويچ چرا ب��ه رغم اين ميدان داري رقباي تداركاتي قويتري را
براي پرس��پوليس جور نكرده شايد به اين نكته برگردد كه او براي اين
موقع از فصل (و بهتر بگوييم پيش فصل) چنين رقبايي را براي سرخها

الزامي نميانگارد و ترجيح داده اس��ت كه تيمش آهسته و سبك برود
و آهس��ته و ماليم باز گردد و فقط در تس��تهاي اوليه ش��ركت كند و
كارآزموده ش��ود و شالق آمادگي بر تنش فرود آيد و براي فصلي بسيار
طوالني آمادهتر شود.
قابل تحسين
خوش��بيني ذاتي برانكو و يا آن چه وي در ظاهر ميگويد قاب تحسين
اس��ت و در غير اين صورت نميش��د فهميد چطور وي معتقد است با
بازيكناني نه چندان درخشان مثل نعمتي و رسن ميتوان جاي نفرات
بالقوه خالقتري مثل مسلمان و احمدزاده و اميري را پر كرد.
اگ��ر بيرانوند هم در ني��م فصل برود پيدا كردن دروازهباني همس��طح
وي چالش��ي عظيم به وجود خواهد آورد .البته برانكو اميدوار اس��ت
كه ضميمه ش��دن س��روش رفيع��ي و مهدي ترابي از ني��م فصل دوم
پرس��پوليس را دوباره شبيه به تيمي كند كه وي خواستار شكلگيري
و جوالن آن اس��ت ام��ا ابتداي يك فصل و  10هفته نخس��ت هر ليگي
به غايت سرنوشتس��از و اگ��ر اين مقطع را از دس��ت بدهيد .جبران،
س��خت خواهد بود .پرس��پوليس اينك در دفاع راس��ت ،دفاع وسط،
هافبك وس��ط ،هافبك چپ و نوك حمله يا مش��كل جدي دارد و يا به
نفر جانشين براي روزهاي غيبت بازيكنان فعلي و فيكس خود نيازمند
است و تعداد اين روزها به س��بب تعدد و فشار باالي مسابقات سرخها
اص ً
ال اندك نخواهد بود.
او بازهم «منشأ» نميشود!
گادوين منش��ا كه در واپسين ديدار تداركاتي پرسپوليس يك پنالتي
ديگر را از دس��ت داد ت��ا بازي اين تي��م برابر رقيبش  1ـ  1تمام ش��ود
جديدترين نش��انه را از اين كه همچنان خيال تبديل شدن به منشاي
ايام پيكانياش را ندارد و به م��ا ميگويند كه امثال علوانزاده و همت
ب��درد بازيهاي اصلي و «فش��ار باال»ي س��رخها نميخورند و نفرات
اصل��ي و مق��اوم اين تيم همانها هس��تند كه يا نامش��ان در س��طور
قبلي آمد و يا در س��الهاي اخير به عناصر سرنوشتسازي تيم تبديل
ش��دهاند و سيدجاللحسيني ،حس��يني ماهيني ،كمال كاميابينيا و
محمدانصاري و حتي شجاع خليلزاده از آن قبيل هستند.
براي تبلور بيش��تر پرس��پوليس جديد بايد بيش از اين صبر كرد اما از
حاال مش��خص و قطعي است كه امسال از هر سه سال قبلي براي برانكو
و پرسپوليس سختتر خواهد بود و معلوم نيست كه خوشبيني مفرط
ذاتي س��رمربي كروات سرخها براي رفع مشكالت موجود آنان كفايت
خواهد كرد يا خير ولي نميتوان منكر شد كه روياي يك قهرماني تازه
همچنان در سر آنها جوشش و غليان دارد.

17

شماره  - 2241سـال چـهل و هشتم -یکم مرداد 1397

