
حض�ور پرس�پوليس در فين�ال ليگ 
قهرمانان آسيا، خاطرات قهرماني در 
نخستين دوره رقابت هاي جام در جام 

آسيا را تداعي مي كند. 
بله، پرس��پوليس در ي��ك قدمي ج��ام قهرماني 
است؛ جامي كه 27 سال قبل در رقابت هاي جام 
در جام باالي س��ر برديم. اين موفقيت خاطرات 
شيرين گذشته را تداعي مي كند اما نبايد اين دو 
را با هم مقايس��ه كرد. قهرماني در آن رقابت ها با 
صعود پرسپوليس به فينال آن هم با دست خالي 
و بازيكناني جوان و كم تجربه به هيچ عنوان قابل 

مقايسه نيست. 
 يعني بر اين باور هستيد كه كار ياران 
برانك�و س�خت تر از موفقيتي اس�ت 
كه ش�اگردان عل�ي پروين به دس�ت 

آوردند؟
صد البت��ه. نمي خواه��م بگويم آن زم��ان ما كار 
ساده اي داشتيم و به راحتي موفق به كسب جام 
قهرماني ش��ديم، نه. كار س��ختي هم داش��تيم. 
خصوصاً كه انتظ��ارات از پرس��پوليس آن زمان 
خيلي زياد بود. پرس��پوليس يك تيم پرس��تاره 
بود با هفت ملي پوش. با هداي��ت علي پروين كه 
سرمربي تيم ملي هم بود. به تركيب تيم كه نگاه 
كنيد مي بينيد پرسپوليس هرگز ديگر اين تعداد 
ستاره را در كنار هم نداشته است. اما تيم برانكو، 

بدون داشتن س��تاره و با تالش، همدلي و غيرت 
بازيكنانش است كه به اينجا رس��يده است. كار 
آنها بس��يار سخت تر است چون بس��ياري از آنها 
تجربه حضور در چنين ميداني را نداشتند ولي ما 
داشتيم، اما اگر مقايسه كنيم كه اشتباه است، كار 

برانكو و يارانش به مراتب سخت تر بود. 
 پرس�پوليس در نخس�تين دوره از 
برگزاري رقابت هاي جام در جام موفق 
به كسب عنوان قهرماني شد. موفقيتي 

كه ديگر تكرار نشد. 
خب آن سال ها برگزاري بازي ها متفاوت از امروز 
بود. در آسيا دو دوره مس��ابقات برگزار مي شد و 
از هر كش��ور آس��يايي، دو تيم قهرمان )قهرمان 
ليگ و قهرمان جام حذف��ي( در رقابت هاي جام 
باش��گاه هاي آس��يا و جام در جام يا ب��ه عبارتي 
جام برندگان آسيا ش��ركت مي كردند. البته اين 
رويه خيلي طول نكش��يد و بعد از چند س��الي، 
كنفدراس��يون فوتبال آس��يا براي آنك��ه ليگي 
حرف��ه اي و البت��ه باكيفيت برگزار كن��د، هر دو 
مسابقه را تحت عنوان رقابت هاي آسيايي با هم 
ادغام كرد. رقابت هايي كه ام��روزه تحت عنوان 
ليگ قهرمانان آس��يا برگزار مي شود. اما پيش از 
آنكه اين مسابقات با هم ادغام شود، پرسپوليس 
در نخستين دوره برگزاري بازي هاي جام در جام 
آسيا، به عنوان قهرماني اين مسابقات دست يافت. 

درست 27 س��ال پيش. قهرماني كه حاال ياران 
برانكو در يك قدمي آن هستند. 

 سطح مسابقات چطور بود؟ پرسپوليس 
بازي ها را با پيروزي هاي پرگل آغاز كرد 
اما با توجه به ش�رايط خ�اص منطقه، 
بازي ها با تأخير برگزار شد و كره هم در 

ادامه انصراف داد. 
خب س��ال اولي بود كه اي��ن مس��ابقات برگزار 
مي شد. طبيعي بود كه مش��كالتي وجود داشته 
باش��د. همانطور كه اش��اره كرديد، پرسپوليس 
اين رقابت ها را مقتدرانه آغاز ك��رد و در گام اول 
پنجاب پاكستان را از س��د راه برداشت. آن هم با 
دو پيروزي پرگل 9 بر صفر در بازي رفت و برتري 
4 بر 2 در ديدار برگش��ت كه با گل هاي فرش��اد 
پيوس )8 گل(، مجتبي محرمي )4گل( و حسن 
شيرمحمدي )يك گل( زمينه حضور پرسپوليس 
در جمع هشت تيم برتر را فراهم كرد. فرشاد بعد 
از آن بهترين گلزن پرس��پوليس در يك بازي از 
جام هاي باشگاه هاي آسيايي شد؛ چراكه توانست 
7 گل از 9 گلي كه پرسپوليس روانه دروازه پنجاب 
پاكس��تان كرد را به نام خود بزند و در واقع شب 

يلداي خاطره سازي را براي پرسپوليس رقم زد. 
 پي�ش از مص�اف ه�م مش�خص بود 
كه نماينده پاكس�تان حريف دس�ت 
و پاگي�ري نيس�ت ام�ا پرس�پوليس 

كره اي هاي هميش�ه مدع�ي را هم با 
نتيجه اي پرگل شكست داد.

خب همانطور ك��ه گفتم پرس��پوليس يك تيم 
پرمهره و پرس��تاره بود. روي��ال دوو كره جنوبي 
حريف خوبي بود و كيم جو سونگ كه همان سال 
مرد س��ال فوتبال قاره ش��د را در تركيب داشت. 
با اين وجود آنه��ا هم توان ايس��تادگي برابر تيم 
پرستاره پروين را نداشتند و سه بر صفر باختند. 
البته در ب��ازي رفت؛ چراكه ك��ره به دليل جنگ 
خليج فارس  در ادامه از بازي ها انصراف داد و بازي 
برگشت هرگز برگزار نش��د و ما راهي نيمه نهايي 

شديم و به الهالل عربستان خورديم. 
 بازي با تيم هاي عربستاني حساسيت 

امروز را داشت؟
بله، بازي با كشورهاي عربي همواره حساسيت هاي 
خاص خود را دارد. الهالل تي��م قدرتمندي بود. 
بازي رفت در رياض برگزار شد. جو خوبي نبود. با 
اين وجود ما نرفته بوديم براي باخت. مي خواستيم 
هر طور كه هس��ت بازي را به سود خودمان تمام 
كنيم. نيمه اول بدون گل مس��اوي تمام ش��د تا 
تكليف تيم صعودكننده به بازي در آزادي بكشد. 
 بازي در آزادي ي�ك پوئن مثبت براي 

پرسپوليس بود. 
دقيقاً. مي دانستيم هواداران سنگ تمام خواهند 
گذاش��ت. همين هم ش��د. آزادي جاي س��وزن 
انداختن نبود. عربستاني ها باورشان هم نمي شد. 
آزادي براي آنها به جهنم تبديل ش��ده بود. 100 
هزار تماشاگر كه تا لحظه آخر از حمايت و تشويق 
دست برنداش��تند. اين به ما انگيزه مي داد. علي 
آقا گفت قرار نيس��ت اين هواداران با ناراحتي از 
ورزشگاه بيرون بروند. حواستان باشد. اين اتمام 
حجت بود. ديگر بهانه اي براي باختن نداش��تيم. 
كرماني مقدم داغ فيناليس��ت ش��دن را با همان 
تك گلي كه به ثمر رساند به دل الهالل گذاشت. 

و پرسپوليس فيناليست شد. درست 
مثل امروز ياران برانكو...

بل��ه. و البت��ه باز ه��م تأكي��د مي كنم ك��ه كار 
پرسپوليس برانكو س��خت تر است. پرسپوليس 
پروين هفت ملي پوش داشت. من، فرشاد پيوس، 
محمدحس��ن انصاري فرد، ناص��ر محمدخاني، 
مجتبي كرماني مقدم، مجتبي محرمي و محسن 
عاشوري و به اين ملي پوشان بايد سعيد عزيزيان، 
مرتض��ي فنوني زاده، حس��ين عب��دي و حميد 
درخش��ان، وحيد قليچ، حسن ش��يرمحمدي، 
مصطفي قنبرپور، س��عيد نعيم آب��ادي و رحيم 
يوس��في را هم اضافه كرد كه هر كدام س��تاره 
و مه��ره اي تأثيرگ��ذار بودند كه مي توانس��تند 
به تنهايي سرنوش��ت يك ب��ازي را تغيير دهند. 
عالوه بر اين علي پروين كه همزمان هدايت تيم 
ملي و پرسپوليس را برعهده داشت، چند ماه قبل 
با تيم ملي به قهرماني آسيا دست يافته بود و حاال 
چه كسي مي توانست او را از فكر كسب دومين 
جام آسيايي بيرون بياورد و وقتي علي پروين به 
موفقيت��ي فكر مي كند يعن��ي آن موفقيت بايد 

رقم بخورد. 
 پرسپوليس در فينال بايد با المحرق 
بحرين بازي مي ك�رد اما باز هم ديدار 
رفت ب�دون گل و مس�اوي ب�ه پايان 

رسيد. 
نماينده بحرين حريف ساده اي نبود، آن هم در 
منامه. آنها تيم هاي النجمه لبنان، العربي قطر و 
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به اين تيم اطمين�ان دارم. برانكو 
مربي بزرگي است. او خوب مي داند 
چطور از شاگردانش بازي بگيرد. 
نگاهي به تيم او بيندازيد. خبري از 
آن ستاره هاي كهكشاني نيست. 
چه كس�ي فك�رش را مي كرد كه 
برانكو با اين تي�م و اين بازيكنان 

جوان به فينال برسد؟

 نگاهي به نخستين قهرماني پرسپوليس در آسيا در گفت وگوي »جوان« 
با محمد پنجعلي به بهانه حضور قرمزها در فينال ليگ قهرمانان

 كار پرسپوليس برانكو 
از پرسپوليس پروين سخت تر است
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الشباب امارات را از سد راه برداشته بودند براي 
رسيدن به فينال. با اين وجود تساوي بدون گل 
خيلي هم بد نبود. باز اما كار به آزادي كش��يد. 
پرس��پوليس خيالش از آزادي جمع بود. بازهم 
آزادي چنان مملو از جمعيت شد كه آسيا كمتر 
به خودش ديده بود و در آزادي بحرين را برديم. 
البته در نيمه دوم و روي ضربه ايس��تگاهي اي 
كه انصاري فرد به زيبايي ب��ه تور دروازه حريف 
چسباند. نيمه اول كه وارد رختكن شديم علي 
پروين با جديت تمام گفت به سكوها نگاه كرديد؟ 
صداي حمايت هايشان را مي شنويد؟ واقعاً يعني 
ش��ما از عهده اين تيم برنيامديد؟ از عهده اين 
تيم؟ و همين كافي بود تا كار المحرق را يكسره 

كنيم و جام قهرماني را باالي سر ببريم...
27س�ال از قهرماني پرس�پوليس در 
آسيا مي گذرد و حاال شاگردان برانكو 
يك گام تا تك�رار اين موفقيت فاصله 
دارند. فكر مي كنيد بتوانند يك جام 
آس�يايي ديگر به ويتري�ن افتخارات 

اين تيم اضافه كنند؟
من به اين تيم اطمينان دارم. برانكو مربي بزرگي 
اس��ت. او خوب مي دان��د چطور از ش��اگردانش 
بازي بگيرد. نگاهي به تي��م او بيندازيد. خبري 
از آن ستاره هاي كهكشاني نيست. درست است 
پرسپوليس نفراتي چون س��يدجالل را هم دارد 
يا بيرانون��د ملي پوش. نمي گوي��م هيچ بازيكن 
باتجرب��ه اي در تيم نيس��ت اما اس��كلت تيم را 
بازيكنان جوان تشكيل دادند. چه كسي فكرش را 
مي كرد كه برانكو با اين تيم و اين بازيكنان جوان 
و بي تجربه بتواند تا اينجا بيايد و تيم هاي متمول 

عربي را با آن ستاره هاي نامي كنار بزند. 
 مس�ئله مه�م ه�م همين اس�ت كه 
محروميت از پنجره نق�ل و انتقاالت، 
جدايي ستاره ها و مصدوميت ها دست 
برانكو را بسته و كار او را سخت تر كرده 
بود. به طوري كه نمي ش�د به اين تيم 

انتقادي كرد اگر به فينال نمي رسيد. 
بله. رمز موفقيت اين تيم همدلي اس��ت. آنها با 
غيرت و وحدت بازي مي كنند. ش��ما نارضايتي 
در چهره بازيكنان تعويضي يا نيمكت نش��ين يا 
كم كاري از كسي نمي بينيد. همه براي هم و براي 
موفقيت تيم كار مي كنند و اين است كه توانسته 
آنها را به فينال ليگ قهرمانان برساند. اينكه حتي 
مصدومان تيم هم با جان و دل تمرين مي كنند 
و ش��خصاً معتقدم كاري كه آنها كردند يك كار 
خارق العاده بود و حق اين تيم جز قهرماني نيست. 
اميدوارم آنها با قهرماني در ليگ قهرمانان آسيا 

مزد زحمات خود را بگيرند.

پرسپوليس در حالي اين روزها خود را براي فينال ليگ قهرمانان 

دنيا حيدري
      گفت وگو

و كسب نخستين جام در اين رقابت ها آماده مي كند كه 27 سال 
پيش، در 26 مهر 1370 به قهرماني در آسيا دست يافت. شاگردان 
علي پروين در نخستين دوره رقابت هاي جام در جام باشگاه هاي آسيا به عنوان قهرماني دست 
يافتند؛ موفقيتي كه هرگز ديگر تكرار نشد و امروز، با شاهكار ياران برانكو در صعود به فينال 
ليگ قهرمانان قياس مي شود. هرچند محمد پنجعلي، تنها كاپيتان پرسپوليس كه موفق به باال 
بردن جام قهرماني در آسيا شده بر اين باور است كه كار امروز تيم جوان برانكو به مراتب سخت تر 
از موفقيتي است كه سال ها قبل، شاگردان پروين به دست آورند: »كار اين بچه ها خيلي سخت تر 
ب�ود. پرس�پوليس پروي�ن ي�ك تي�م تمام عي�ار ب�ود و باتجرب�ه. تيم�ي پرس�تاره.«


