پیرلو

به مناسبت خداحافظی پیرلو از فوتبال

آندره آ؛ تجسم روح ایتالیایی و رهبر خاموش آتزوری
اگر دریا عمیق باشد ماهی می تواند نفس بکشد .اگر او را در سطح آب هم قرار دهید همان کار را می کند ولی این دو یکسان نیستند.
( آندره آ پیرلو)

لحظه ای که همه چیز معنایش را از دست داد
آن��دره آ پیرل��و هم از فوتبال کناره گرفت .هافبک س��ابق تیم ملی ایتالیا  12س��ال قبل و در هنگام فینال لی��گ قهرمانان اروپا بین می�لان و لیورپول هم تصمیم به
خداحافظی گرفته بود .آندره آ که در ضربات پنالتی آن فینال ،یک پنالتی را از دس��ت داده بود ،بعدها درباره آن فینال دراماتیک گفت :در مورد خداحافظی از فوتبال
فکر می کردم.چرا که بعد از فینال اس��تانبول دیگر هیچ چیزی معنا نداش��ت...حتی بعدها که در این جام هم قهرمان ش��دیم ،هرگز اتفاقات آن مس��ابقه را فراموش
نکردم..اما خوشبختانه او ماند تا سال ...2017
****
کشف استعدادی جوان توسط پراندلی
ش��اید بهترین گزینه ای که می تواند از پیرلو بگوید چزاره پراندلی مربی سابق تیم لی فوتبال ایتالیا باشد .مردی که سالها قبل از مربیگری پیرلو در تیم ملی ،استعداد
او را در تیم جوانان برش��یا دیده بود و با وجود دشمنی دو تیم برشیا و آتالنتا ،پیرلوی جوان را برای آتالنتا به خدمت گرفته بود .پراندلی هنوز لحظه کشف این جوان را
به خاطر دارد :روزی مشغول آماده شدن برای تمرین بودیم که کمک مربی ام نفس نفس زنان وارد رختکن شد.
 چزاره! یک بازیکن فوق العاده با استعداد دیدم .بی نظیره! اما مشکل اینجاست که برای جوانان برشیا بازی می کنه!چیزی که باعث تعجب من شد حرفهایش نبود .بلکه انگار خودش هم چیزی را که دیده بود باور نداشت .او کسی بود که صدها بازیکن را در دوران خود دیده بود .جالب
این بود که یک هفته بعد جوانان آتالنتا باید با جوانان برشیا بازی می کرد.
در تیم آنها بچه ای بود که دو یا س��ه س��ال از هم تیمی های خود جوان تر بود .نام آن بچه پیرلو بود .دهانم از تعجب بازمانده بود .کامال مشخص بود که همه فقط و فقط
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او را تماش��ا می کنند و یک فکر در س��ر دارند «.این
خودشه! استعداد جدید ایتالیا»
****
رهبری خاموش مثل اسکیرئا
یکی از شگفتی های آندره این است که یک « رهبر
خاموش» اس��ت .چی��زی که در دنی��ای فوتبال به
راحتی پیدا نمی شود .در دوران بازی ام قبل از ان که
مربی ش��وم مردی بی نظیر را می شناختم .جائتانو
اس��کیرئا مدافع تیم ملی ایتالیا و فاتح جام جهانی
 .1982ش��باهت او به آن��دره آ باورنکردنی و روش
رهبری کردن آنها یکسان بود .لحظاتی که رهبران
خاموش تصمی��م می گیرند چی��زی بگویند تمام
رختکن ساکت می شوند و گوش می دهند.
****
پیرلو و بوفون ،تجسم روح ایتالیایی
هرگز آن تجربیات را فراموش نخواهم کرد .در کنار
اسکیرئا سرشار از حیرت بودم و در هنگام مربیگری
پیرلو سرشار از ستایش .درس آنها کامال روشن بود:
آنهایی که سرشان را پایین می اندازند بعدها پاداش
خود را برداشت می کنند و مهم ترین این پاداش ها
جلب احترام اطرافیانشان است .مردانی مثل پیرلو
و بوفون تجسم روح حقیقی ایتالیا هستند .اگر همه
انس��انها تعصبی مانند آنها به کشورش��ان داشتند،
دنیای ما جای بهتری ب��ود .بعد از نبردهای فراوان،
انگیزه آنها دقیقا مانند روزی است که برای اولین بار
قدم بر روی چمن فوتبال نهادند.
*****
وقتی عاشقید...
پیرلو س��الهایی درخشان را با میالن سپری کرد و با
این تیم حتی قهرمان اروپا هم ش��د .اما ناگهان سر
از یوونتوس درآورد؛ آن هم با قراردادی س��ه ساله.
دلی��ل این تغییر چه بود؟ پیرلو به ش��کلی ش��فاف
توضیح می دهد:
آدریانو گالیانی نای��ب رییس میالن به من گفت :به
خاطر خدا! از این خودنوی��س برای امضای قرارداد

