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حامد فرضعلی بیک

مبادا این صعود بی دردسر،در گذر زمان بی ارزش شود

برای "عاليجناب " و فرزندانش کم نگذارید
اگر یک کار درست در این فوتبال انجام شده باشد،جز حفظ کی روش
و صبر پای انجام یک کار بلند مدت نبوده...مرد پرتغالی ششمین سال
حضورش در ایران را می گذراند و اولین نتیجه این استمرار حضور،بی
دردسر ترین صعود تاریخ فوتبال ایران به جام جهانی بوده است.دست
منتقدین او درد نکند؛در این چند سال انصافاً کم فروشی نکردند و
هر چه در توان داشتند انجام دادند تا نسخه کیروش را بپیچند اما
نشد که نشد.االن که دیگر اصال نمی توانند کاری در این زمینه انجام
دهند،مگر اینکه وارد حریم شخصی او شوند و با حاشیه پردازی و
توهم گرایی چوب الی چرخ فوتبال "ملی" بگذارند.این هم البته
نتیجه ای جز بزرگتر و محبوبتر شدن سرمربی تیم ملی به دنبال ندارد
و در نهایت سیاهی به ذغال می ماند و بس...
تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی که فقط در همین آسیا،غولهایش
توی سر و کله هم می زنند و شبها را با استرس و کابوس به صبح می
رسانند که آیا  ۳ماه بعد جواز صعود دریافت می کنند یا نه،بدون گل
خورده به عنوان دومین تیم در سراسر دنیا،صعودی تاریخی را جشن
گرفته و از همین حاال حتی صدرنشینی در گروهش را تضمین کرده
است.این یعنی انتهای خوشبختی برای فوتبالی که حضور نماینده ای
از آن در فینال لیگ قهرمانان آسیا،سالهاست به یک آرزو (و شاید هم
عقده) بدل گشته است،فوتبالی که هیچ چیزش سر جای خود نیست
و به اصطالح خانه اش از پای بست ویران است.
خیلی باید حواسمان جمع باشد چرا که خطری بزرگ تهدیدمان
می کند...حال و هوای این روزهای فوتبالمان را مقایسه کنید با ۴
سال قبل.مقایسه کنید با سال .۲۰۰۵مقایسه کنید با سال .۱۹۹۷
آیا جز این است که شور و شوق آن سالها و صحبت از صعود به جام
جهانی،رنگ و بویی متفاوت از امروز داشت؟چون سخت تر از این دوره
جواز صعود دریافت می کردیم،انگار بیشتر به دل می چسبید و ارزش
داشت.این است دلیل ترس امروزمان.گویا هرچقدر سخت تر چیزی
به دستمان برسد،بیشتر قدرش را داریم و پررنگ تر برایش بَه بَه و َچه
َچه می کنیم.
این شاید خصلت و "طبیعت" انسان باشد که هر چیزی را سخت تر
به دست آورد،بیشتر به دلش می نشیند و قدردانش خواهد بود.این
طبیعت اما برای فوتبال ما یک تهدید است،یک خطر بزرگ است.
دیر بجنبیم،تبدیل به "چالش" می شود و آن زمان ممکن است ضربه
بخوریم و شیرینی موفقیت امروز به کاممان تلخ شود.بخیل و متوهم
نیز کم نداریم و بعید نیست حاال که دستشان به هیچ جا بند نیست،از
این مورد سوء استفاده کرده و به این وسیله عقده گشایی کنند...
خوشحالیم تیمی در اختیار داریم که به قول خود کیروش،ذخیره
هایش تنها رقیب و حریف آن در آسیا به شمار می روند،تیمی که
گلزن برتر لیگ هلند و پدیده لیگ یونان در آن نیمکت نشینند و به
آزمون آن که به اتلتیکو و بایرن گل زده هم از ترکیب
موقعش سردار
ِ
اصلی خارج می شود.رامین رضاییان در این تیم در عین ناباوری
جایش را به وریا غفوری می دهد و در میانی ترین منطقه دفاعی،حتی
پژمان و سید جاللش جایگاه ثابتی ندارند.آندو تیموریان که می
گفتند کاپیتان تیم ملی در روسیه است،مدتهاست رنگ تیم ملی و
پیراهنش را ندیده و جایش را به یک جوان تازه کار به نام عزت اللهی
داده است.همین جوان اما می داند هر آن ممکن است امثال امید
ابراهیمی جایگزینش شوند.
تیمی در اختیار داریم که در غیاب اشکان دژاگه خم به ابرو نمی آورد.
تیمی داریم که مسعود شجاعی بهترین بازیهای عمرش را دارد برایش
انجام می دهد،تیمی که حاج صفی یک بار کاپیتاتش است اما چند
بازی بعد از آن را از روی نیمکت به نظاره می نشیند.تیمی داریم که
بهترین پاسور لیگ و بهترین گلزن استقالل برای عضویت در آن
مجبور است راهی لیگی اروپایی شود تا شاید نظر کی روش را جلب
کند.تیمی داریم که طارمی اش اما از همین لیگ برتر ایران مهره
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این تیم را چه کسی ساخته؟چه کسانی
چوب الی چرخ این تیم گذاشتند و چه کسی
در عین اقتدار به کار خودش ادامه داد؟شک
نداریم از چند روز دیگر بند می کنند به سهم
توافق شده کیروش از پاداش فیفا و بخل و
حسادت ها بیرون می زند.ریسمانی نمانده
برای چنگ زدن و عیب تراشی.مجبورند به
این چیزها بپردازند و خود را مثال در صحنه
نگه دارند

فیکس آن شده و گوچی و کریم لژیونر را نیمکت نشین کرده است.
تیمی در اختیار داریم که هم به بازیکنان شاغل در اروپا احترام می
گذارد،هم ارج و قرب شایسته های داخلی را دارد.
این تیم را چه کسی ساخته؟چه کسانی چوب الی چرخ این تیم
گذاشتند و چه کسی در عین اقتدار به کار خودش ادامه داد؟شک
نداریم از چند روز دیگر بند می کنند به سهم توافق شده کیروش از
پاداش فیفا و بخل و حسادت ها بیرون می زند.ریسمانی نمانده برای
چنگ زدن و عیب تراشی.مجبورند به این چیزها بپردازند و خود را
مثال در صحنه نگه دارند اما نوش جان کیروش.بخاطر همین که یک
هفته بعد از حمالت تروریستی به مجلس و حرم امام (ره)،نام ایران با
فوتبال و صعود تاریخی اش در کل دنیا می پیچد و پرچم مقدسش به
اهتزاز در می آید،باید کل قامتش را طال گرفت،حال حساب قسمت
فوتبالی و افتخار ورزشی اش بماند سوا...
این فوتبال برند و افتخاری است برای نظام جمهوری اسالمی ایران.

باید روی سر گذاشت آن را.باید برایش هزینه کرد تا سال دیگر
افتخاری جدید (صعود از مرحله گروهی جام جهانی) نصیبمان گردد.
به خداوندی خدا این فوتبال به خودی خود یک تو دهنی بزرگ است
به بخیالن نظام و ایران کبیر.مسووالن باید نگاهی اینچنینی به تیم
ملی فوتبال داشته باشند،آن هم وقتی این فرصت طالیی نصیبمان
شده تا در عرصه ای جهانی و پرمخاطب به صورت کامال صلح جویانه و
"نرم" اقتدار و توانایی هایمان را به جهانیان دیکته کنیم...
کیروش چند روز قبل در البالی صحبتهایش،به بازی دوستانه
انگلیس و فرانسه اشاره کرد و عنوان داشت این دیدار آنقدر سرعت
داشت که سرم درد گرفت.او می گفت آنقدر توپ سریع از زمین یک
تیم به زمین دیگری می رفت و بالفاصله به صورت برعکس انجام می
شد که محبور بودم مدام سرم را به چپ و راست بچرخانم.
کیروش اما در ادامه حرف مهمی زد:در جام جهانی با این تیم ها بازی
داریم...
آری...ما کره را در آسیا زمینگیر کرده ایم...استرالیا و ژاپنش هم
بیایند،دست خالی برمیگردند،همانطور که چین با لیپی به تهران آمد
و دست از پا درازتر به خانه بازگشت.در این که سلطان فوتبال آسیا

هستیم شکی نیست اما حریفان ما در روسیه،کره و ژاپن نیستند.
یادمان نرفته که تیمی متوسط از اروپا به نام بوسنی در جام جهانی
قبل چگونه شوکه مان کرد.جام جهانی بعدی اما نباید اینگونه باشد.
خرج این تیم کنید.از چهل و چند میلیارد تومان پاداش فیفا فقط
برای خودش هزینه کنید.ابرقدرتهای فوتبال دنیا را به ورزشگاه آزادی
بیاورید...تیری است که چند نشان را می زند.هم فال است،هم تماشا.
تیم در میادین بزرگ محک می خورد و آبدیده می شود،در عرصه
سیاسی هم نام ایران بیشتر سر زبانها می افتد...
کارلوس کیروش در دیدار با رییس جمهور محترم و محبوب،کمک
و نگاه ویژه به تیم ملی در ماههای پیش رو را درخواست کرد.انصافا
دولت هر کاری که از دستش برآید باید برای این تیم قابل احترام انجام
دهد.گذشته از سود چند جانبه سیاسی،اقتصادی،نظامی،اجتماعی،ا
عتباری و ،...این تیم شایسته توجه است.
تدارکات تیم ملی در ماههای آینده باید باالترین سطح و کیفیت را

