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 آريا رهنورد

»باید بگویم که این کشــور برای 
حضور همزمان من و شما کوچک شده 
است«. کارلوس کی روش، این جمله 
را در اوج درگیری های لفظی با برانکو 
ایوانکوویچ پس از پایــان جام جهانی 
2018، در متن یکــی از بیانیه هایش 
قرار داد. به نظر می رسید فوتبال ایران 
در معرض یک انتخــاب از بین این دو 
نفر قرار گرفته امــا این اتفاق رخ نداد و 
هیچ کس ناچار نشد از بین این دو مربی، 
یک نفر را انتخاب کنــد. با وجود همه 

اختالف نظرها، کارلوس و پروفســور 
در کارشان به شــدت موفق بوده اند. 
ایران نه تنها برای حضور همزمان آنها 
»کوچک« نیست، بلکه باید به دنبال 
کی روش هــا و برانکوهای دیگری نیز 
باشد. مردانی که کلید تحوالت بزرگ 

و هیجان انگیز هستند.
از آخریــن موضع گیــری برانکو و 
کی روش علیه هم، زمان نسبتا زیادی 
سپری شده اما نمی توان ادعا کرد که 
این دو مربی، کامال در »صلح« هستند. 
آنها ترجیح داده اند حداقل برای مدتی، 
از درگیری لفظی دست بکشند و روی 

اهداف خودشان متمرکز باشند اما شاید 
در زمانی دیگر، دوباره رسانه ها جمالت 
قصار این دو مربی علیه یکدیگر را شکار 
کنند. بخشی از هواداران پرسپولیس، 
صعود تیم شان به فینال لیگ قهرمانان 
آســیا را فرصتی برای کنایــه زدن به 
سرمربی تیم ملی می دانند و در نقطه 
مقابل، هــواداران کارلوس کی روش 
نیز پاسخ این طعنه  ها را با جمالت تند 
دیگری می دهند. یعنی حتی اگر خود 
این دو مربی نیز وسط کارزار نباشند، 
دعوا توســط دوستداران شــان ادامه 
پیدا خواهد کرد اما حقیقت آن است 

که این اختالف نظر عمیق در قیاس با 
خدماتی که آنها بــه فوتبال ایران ارائه 
داده اند چنــدان به چشــم نمی آید. 
برانکو یا کی روش؟ شــاید درست تر 
از آن اســت که جواب این ســوال را با 
عبارت »برانکو و کــی روش« بدهیم. 
آنها دو مربی شایسته با سطح فنی قابل 
توجه و اثرگذاری زیاد روی مهره های 
تیم شان هستند. فوتبال ایران به ندرت 
فرصت بهره بردن از چنین مربیانی را 
داشته و حاال شاید بد نیست به جای تن 
دادن به یک انتخاب اجباری، از حضور 
همزمان آنها در این فوتبال لذت ببریم. 
حضوری که تا امــروز نتایج مثبتی به 
همراه داشــته و در آینده نیز می تواند 
برای تیم ملی و پرسپولیس موثر باشد. 
حتی وقتی دوران حضور این دو نفر در 
فوتبال ایران به پایان رسید، تیم ملی 
و باشگاه ها باید به سراغ نفراتی شبیه 
آنها بروند. مردانی شیفته سختکوشی 
و عالقه مند به جزئیات که نقش تالش 
همیشگی را در رسیدن به موفقیت های 
بزرگ نادیده نمی گیرند. پرسپولیس 
برای اولیــن بار در تمــام تاریخش به 
فینال مهم ترین تورنمنت فوتبال آسیا 
رسیده است. مربیان بسیار زیادی برای 
قرار گرفتن در این جایگاه تالش کردند 
اما سرانجام این برانکو بود که توانست 
این اتفاق خارق العــاده  را عملی کند. 
صعود به فینال آسیا نه فقط برای باشگاه 

پرســپولیس، بلکه حتی برای فوتبال 
ایران نیز یک تجربه هیجان انگیز خواهد 
بود. در شکل جدید برگزاری رقابت های 
لیگ قهرمانان، هرگــز تیمی از ایران 
قهرمان این جام نشــده و رقم خوردن 
این قهرمانی، شاید بعد از سال ها قدرت 
فوتبال باشگاهی ایران را به آسیا ثابت 
کند. صعود به فینــال لیگ قهرمانان 
2018، تنها موفقیت چشمگیر برانکو 
ایوانکوویچ روی نیمکت پرسپولیس 
به شــمار نمی رود. او به مــروز زمان، 
یکی از رویایی ترین پرسپولیس های 
تمام تاریخ را ساخته و این تیم را در دو 
دوره متوالی، قهرمان لیگ برتر کرده 
است. کارلوس کی روش نیز در جایگاه 
خاص خودش، توانســته موفقیت در 
تیم ملی را تجربه کنــد. او برای اولین 
بار ایران را بــه دو دوره متوالی از جام 
جهانی رســانده و ثبــات و نظم قابل 
توجهی را در این تیم حاکم کرده است. 
تیم ملی زیر نظر مــرد پرتغالی چند 
نمایش خاطره انگیــز در جام جهانی 
داشــته و برابر قدرت های بزرگ دنیا، 
فراتر از حد انتظار ظاهر شــده است. 
ایران در جام جهانی 2014 به سختی 
و تنها با نبوغ مســی مغلوب آرژانتین 
شد و چهار ســال بعد، تا آستانه امتیاز 
گرفتن از اسپانیا پیش رفت و با متوقف 
کردن پرتغال، صــدر جدول گروه را از 
کریستیانو رونالدو و هم تیمی ها گرفت. 

همه این بازی ها بــه یک جنگ نابرابر 
شباهت داشت اما ایران به خوبی برای 
چنین جنگی آماده شده بود. درست 
همان طور که پرسپولیس روی کاغذ، 
نباید از الدحیل و السد عبور می کرد اما با 
وجود نیمکت خالی، دست به معجزه زد 
و در مسیر رسیدن به فینال، هر دو تیم را 
از پیش رو برداشت. کارلوس کی روش 
و برانکو ایوانکوویچ، قهرمان های اصلی 
در مســیر موفقیت های تیــم ملی و 
پرسپولیس هســتند. آنها حتی اگر از 
این جا به بعد به توفیق خاصی دســت 
پیدا نکنند، باز هم مربیان کامال موفقی 
بوده اند. فوتبال ایــران از همین حاال 
باید به دنبال کی روش ها و برانکوهای 
بعدی برای خودش باشد. چهره هایی 
که می توانند سطح فوتبال باشگاهی 
و ملی ایران را چند پلــه باالتر ببرند. 
مهم نیست اگر صلح میان آنها برقرار 
نشود. مهم نیست اگر گاهی، مشغول 
مــرور عبارت های تندی باشــیم که 
آنها علیه یکدیگر اســتفاده می کنند. 
مهم نیســت که گاهی به صورت هم 
مشت بیندازند. در فوتبال ایران، از آنها 
»یک مشت طال« می خواهیم. برانکو 
با پرسپولیس به فینال آسیا رسیده و 
کی روش با تیم ملی، برای جام ملت ها 
آماده می شود. دو قهرمانی، مهم ترین 
خواسته هواداران فوتبال ایران از این دو 

مربی خواهد بود.

بازگشت سرخ به ليگ
پرســپولیس که بازي هفته گذشته اش مقابل 
پیکان برگزار نشد و طي دو هفته آینده هم در لیگ 
غایب خواهد بود امروز باید با ســایپا روبه رو شــود. 
پرســپولیس آخرین بار پنج مهرماه در لیگ بازي 
کرد و بعــد از بازي امروز هم تــا دوم آذرماه در لیگ 
آفتابي نمي شود. با این حساب آنها هر ماه فقط یک 
بار در لیگ بازي مي کنند و سهمیه آبان ماه را هم به 
سایپا اختصاص داده اند. به تیمي که هفته گذشته از 
استقالل پیش افتاد اما به  کام بک جوان هاي این تیم 
باخت و حاال باید با یک قطب دیگر بازي کند. چهره 
ویژه بازي که قطعا و طبق معمول علي دایي اســت 
با سروصداي فراوان و اعتراض هاي همیشگي اش 
در کنار زمین. اما این بار بازي یک چهره ویژه دیگر 
هم دارد که مهدي ترابي -بازیکن مشترك سایپا و 
پرسپولیس- است! ترابي با پرسپولیس قرارداد بسته 
و از نیم فصل دوم براي سرخپوشان به میدان خواهد 
رفت اما در این بازي باید براي آخرین بار رودرروي 
قرمزها بایســتد. جدال او با یاران آینده اش، جدال 
جالبي خواهد بود. ضمن اینکه مهرداد کفشگري، 
هافبک ســابق پرســپولیس هم به احتمال زیاد 
مقابل تیم سابقش در خط میاني بازي خواهد کرد. 
پرســپولیس به جز ماهیني و احمد نوراللهي سایر 
بازیکنان خــود را در اختیار دارد. یــک نکته را هم 

فراموش نکنید.
    

صدرنشيني ادامه دارد
پدیده مشهد با برتري یک بر صفر در زمین نفت 
مسجدسلیمان در صدر جدول ماندگار شد و براي 
یک هفته دیگر جایگاه خود را تثبیت کرد. تیم یحیي 
در این بازي 13 شوت به دروازه حریفش زد اما فقط 
دو ضربه از این 13 ضربــه در چارچوب بودند. تعداد 
شوت هاي و تیم در این بازي 13-3 و تعداد شوت هاي 
در چارچوب 2-1 بود که پدیده از همان دو ضربه یکي 

را به گل تبدیل کرد.


