استقالل و يك پرسش ضروري

مدافعان وسطي كه ناپيدا هستند!

باال رفتن س��ن پژمان منتظري و چند پس��ته بودن روزبه چشمي كه
مكررا ًبين دفاع وس��ط وهافبك مياني سرگردان است و البته آسيب
پذيربودن مجيد حسيني و تش��ديد احتمالي لژيونر شدن او همگي
مسايلي هستند كه دفاع وسط استقالل را براي فصل جديد با چالش
بزرگ مواجه خواهد كرد.
حتي اگ��ر تمامي اين نفرات ماندني ش��وند و منتظ��ري براي كمك
به دوس��ت قديم��ياش جواد نكونام راهي نس��اجي نش��ود و مجيد
حس��يني يك فصل رويايي را پشت س��ر بگذارد ،فقدان نفرات برابر
و همس��طح در دفاع وس��ط آبيها از حاال و دورخيزش��ان براي ليگ
هجدهم محسوس اس��ت و اين درحالي است كه آنها تمرينات فصل
بعد خود را از  4تيرماه آغاز كردهاند .در س��الهاي اخير امثال رابسون
جانواريو و پيش از وي اميرحس��ين صادقي وهاشم بيگزاده از پيكر
دفاعي استقالل كنده شدهاند و معموال جانشيني هم براي آنها يافت
نشده است .شايد آبيها اميدوارند لئوناردو پادوواني برزيلي كه اواخر
فصل پيش آسيب ش��ديدي ديد با بازيابي سالمتي كاملش به همان
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مهره قبل از مصدوميت تبديل ش��ود اما اين يك ريسك با درصد باال
است و اين برزيلي هنوز طوري دور استراحت مطلق به سر ميبرد كه
شايد دوران مصدوميتاش مثل زمان حاشيه نشيني روزبهچشمي
حداقل  20ماهه شود.
آنهايي كه آمدهاند
استقالل به تازگي يك مدافع سپيدرود رشت و  7بازيكن جوان را كه
برخي از اعضاي سابق تيمهاي جوانان اين باشگاه هستند به استخدام
خود در آورده اما اين اميد كه آنها سريعاً تبديل به مجيد حسينيهاي
جديدي براي استقالل ش��وند نيز نوعي رويايي فكر كردن و داشتن
اميدهاي بيش از حد اس��ت .در نتيجه آبيها بايد به شكلي ناگزير به
فكر خريد يكي دو مدافع قوي جديد باش��ند و جذب محمددانگش��ر
هرچن��د اقدامي بايس��ته در اين زمينه بود اما كافي نيس��ت .آنها اگر
مدعي ش��وند پژمان منتظري در  35س��الگي همان مدافع كار آمد
 10سال پيش اس��ت(كه قطعا نيست!) داشتن چند جانشين براي او
الزامي اس��ت و فصل پيش نيز پژمان با دو فق��ره مصدوميت كه يكي

بس��يار زمانبر بود حدود  4ماه را دور از ميدان گذراند و حتي وقتي به
صحنه بازگشت مدتي طول كشيد تا شفر اعتمادي را به او ارزاني دارد
كه براي استقرار مجدد وي در تركيب ثابت به آن نياز بود.
وقت زياد است اما...
ل و انتقالها تا اواس��ط ش��هريور
از آن جا كه در دو فصل اخير فصل نق 
بس��ط يافته و قبل از ش��روع فصل جدي��د (از  4م��رداد) كار به پايان
نميرس��د ،وقت و امكان براي اقدامات متن��وع آبيها در اين زمينه و
خريدن مدافعان جديد وجود دارد اما از يك سو از عمق افكار وينفرد
ش��فر در اين زمينه بياطالعيم و ش��ايد وي با تكيه بر روزبه چشمي
جذب نفراتي تازه در اين پس��ت را الزامي نش��مرد اما وقتي فصل تازه
شروع ش��ود و آنها به سوي چهار جام پربكشند (مثل سوپرجام ،ليگ
برتر ،جام حذف��ي و ليگ قهرمانان آس��يا) دش��واريهاي كار براي
آنان هويداتر خواهد ش��د .در تركيب دفاعي استقالل در كنار عنصر
پيري(اضافه بر پژمان ،وريا غفوري هم در س��مت راس��ت  32س��اله
اس��ت) البته عنصر جواني هم با س��نهاي پايين چشمي و حسيني
نمود دارد اما همان طور كه پيش��تر گفتيم اس��تمراري بر حضور اين
افراد و يا اطميناني به قوام كارش��ان نيست و هر يك بر اثر خصيصه و
ايرادي مرتبط با مسايل سني و فني خود ،شايد حاشيه نشيني و براي
تيم خود دردسرساز شوند و هر چند محمد دانشگر خريد خوبي بوده
براي جبران همه اين خالءها اندك و ناكافي خواهد بود.
مشكالت اداري و قارهاي
در اين ميان البته استقالل بايد مسئله افزايش نفراتش و بيشتر بودن
آنها از حد س��هميه را نيز حل كند و اگر واقعا در صدد جذب مدافعاني
تازه اس��ت به حداقل س��ه چهارم اس��م و افراد غيرفع��ال و مصدوم و
غيرقابل بكارگيري در ليگ هجدهم (ش��امل داريوش ش��جاعيان و
محس��ن كريمي و البته لئوناردو پادوواني) را از فهرس��ت خود حذف
كند ،در كنار آن استقالل مثل پرسپوليس با كابوس حذف احتمالي
از ليگ قهرمانان آس��يا هم به س��بب عدم پرداخت ديون كالن خود
مواجه اس��ت و حتي اگر حذف ش��ود و به دوره بعدي ليگ آس��يا راه
نيابد ،اين به معناي بينياز ش��دن اس��تقالل از خريدهايي نيست كه
ش��روح آن را آورديم .به واق��ع تيمي در اندازههاي اس��تقالل با انبوه
مس��ابقات و درياي مس��ئوليتهايش براي رس��يدن به هدف خود
حداقل پنج ش��ش مدافع وسط طراز اول در هر فصل ميخواهد و اين
متاعي است كه اينك از آن بيبهره مينمايد.

