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فوتبال و هزاران عالمت سوال...

مقدار مجهول را در مساله زیر بیابید
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پرسپولیس همچنان می برد...اگر تا دقیقه نود هم خبری از برد نباشد،باز یکی پیدا می شود که پاس گل بدهد و دیگری نیز تیر آخر را شلیک کند...نمی گذارند اگر
طبیعت فوتبال در دیداری چون دیدار مقابل نفت تهران یقه شان را گرفت،فاصله بین بردهایشان خیلی زیاد شود و بازی بعد از آن نیز بدون  ۳امتیاز به پایان برسد.
درست است که فوتبال قابل پیش بینی نیست و بیشتر سخن گفتن و ادعا کردن در این حیطه عقالنی نمی باشد اما شاید از همین حاال بتوان پرسپولیس را قهرمان لیگ
هفدهم دانست،اول بخاطر روحیه و انگیزه و قدرت پرسپولیس و دوم به سبب فاصله امتیازی و توان تیم های به اصطالح رقیب که نشان داده و می دهند تهدیدی برای تیم
برانکو به حساب نمی آیند.
پرسپولیس را نه جدایی امثال رضاییان و رفیعی دچار مشکل کرد،نه کنار رفتن طاهری و نیز محرومیت و گربه رقصانی های بازیکنی به نام طارمی.دلیل موفقیت پرسپولیس
و مهمتر از آن "تداوم" این مورد را باید در انجام کاری اصولی توسط برانکو ایوانکویچ جست و جو کرد.آنقدر این مهم،دقیق و حساب شده انجام گشته که پرسپولیس به معنای
واقعی تبدیل به یک "تیم" شده است.یک "تیم" فقط می تواند با عبور از هر چالشی خود را سر پا نگه دارد و به مسیر موفقیت آمیزش ادامه دهد.
طارمی محروم شد،طارمی برای دومین بار پرسپولیس را ترک کرد اما پرسپولیس همچنان گل می زند و می برد.الهالل برنامه ها و روحیه سرخپوشان را دچار اختالل می کند
اما پرسپولیس از مسیر خارج نمی شود.پنجره نقل و انتقاالت این تیم بسته می شود اما روند حرکتی برانکو و شاگردانش عیب پیدا نمی کند.مدیریت دچار تغییر و تحول می
شود اما َکک تیم نمی گزد.اینها ریشه در همان کار اصولی دارد و بس...
صحبت از طارمی شد،بازیکنی که باالخره معلوم نشد بی وفا و بی معرفت بود یا "ناجی" پرسپولیسی که به پول احتیاج داشت.پشت پرده انتقال وی به الغرافه چه بود؟آیا
برخالف صحبتهای مطرح شده،باشگاه و مدیریتش هماهنگ شده با وی مقدمات جدایی او و نفع مالی خود را فراهم کرد؟
آیا گرشاسبی و اطرافیانش در قبال بازیکنی که در پرسپولیس چهره شد و چند ماه دیگر بدون یک ریال پرداختی به خواسته اش می رسید عقالنی عمل کردند؟آیا معادالت
پرمجهول "مالی" باشگاه پرسپولیس باعث شد فقط به سود این انتقال در این مقطع توجه شود یا همه چیز حساب شده پیش رفت؟
آیا طارمی می شود یکی مثل سروش رفیعی که به تیم ملی نزدیک نیست یا مثل مرتضی پورعلی گنجی حتی با تیمی عربی جایگاه ثابت خود را در تیم کیروش حفظ می کند؟
این سواالت باید پاسخ های مناسب و قانع کننده ای برای هواداران و اهالی رسانه به دنبال داشته باشد وگرنه از چندی دیگر (به ویژه اگر یکی دو نتیجه نامطلوب به ثبت
برسد) پرسش بی جوابی بوجود می آید با این مضمون که تیم محروم شده از نقل و انتقاالت چرا مهره ارزشمند خود را از دست داده است...آیا محرومیت ذکر شده طبق ادعای
نزدیکان به باشگاه،در حال لغو شدن است یا برای آرام کردن هواداران رسانه ای شده است؟
و سوال دیگر اینکه برانکو چگونه راضی شد قراردادش را با پرسپولیس تمدید کند؟او می توانست با قهرمانی محتمل تیمش و بی ثباتی فوتبال باشگاهی ایران که ممکن است
در چشم بر هم زدنی کرده های او را ناکرده کند،در اوج کنار برود یا اینکه به سبب همین موفقیت،با شرایط مطلوبتری قرارداد جدید ببندد.آیا پای تیم ملی و امید ایوانکویچ به
جانشینی کیروش بعد از جام جهانی وسط است و مرد کروات پرسپولیس را وسیله ای قرار داده تا به خواسته خود برسد؟
چه کسی به این ابهامات پاسخ می دهد...؟
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