پرسه در هياهو

حامد فرضعلي بيك

«ناكامي» از آنچه در آينه ميبينيم به ما نزديكتر است...

يكي به هوادار « احساس» آگاهي دهد
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هفته قبل در همين صفحات در ارتباط با تيم ملي و بحث اختالف
كيروش با برانكو نوشتيم .در اين شماره نيز بحث اصليمان همين
مورد و حواشي آن ميباشد ،موردي كه هم تكراري و حوصلهسربر
شده ،هم تبعاتش قطع به يقين كار دستمان ميدهد .همزمان
با نگارش مطلب شماره قبل ،كيروش استعفا كرد ،جو حاكم بر
فوتبال ايران ملتهب گشت و حتي كار به بيرون از ايران نيز كشيده
شد .سايتهاي اماراتي و عربستاني از آب گلآلود ماهي گرفتند و به
اختالف موجود دامن زدند تا آتش آن را شعلهور سازند .اين تنها يكي
از دهها تبعات اين چالش بود ،چالشي كه اگر پايان نپذيرد ،مي تواند
سرنوشت تلخ ودردناكي نصيبمان كند .تيم ملي فوتبال كشورمان
در آستانه دور برگشت مرحله مقدماتي جام جهاني  2018بدون
گل خورده و با اقتدار صدرنشين گروه و شانس اول صعود است اما
به همت واالي داخليها هرچند هفته يكبار به حاشيه و جنجال
سالم ميكند و هربار بيشتر موجبات نگراني اهالي دلسوز فوتبال را
فراهم ميسازد .متأسفانه تيم كيروش نه درست و حسابي تمرين
ميكند ،نه آرامش و حاشيه درست دارد .اردوي اخير در امارات را
در نظر بگيريد .حكايت « از داخل خودمان را كشته ،از بيرون مردم
را» بود و بس اين جريان بايد همين امروز خاتمه پيدا كند و مثل
ماههاي اخير نباشد كه هر چند وقت يكبار با تحريك و شيطنت يك
نفر يا يك جناح پروندهاش باز ميشود .هر قدر مينويسيم و هشدار
ميدهيم دور برگشت شرايط و حكايت متفاوتي دارد ،گوش بعضيها
بدهكار نيست كه نيست .صدرنشيني حال حاضر تيم ملي اص ً
ال
حاشيه امنيت مناسبي به حساب نميآيد چون همين بازي با قطر
ميتواند خداي ناكرده اين امتياز و جايگاه را از ما و فوتبالمان سلب
كند و آن وقت است كه سخت ميشود تيم را جمع كرد .متأسفانه
جنگ و جدلهاي داخلي قبحش براي خيليها ريخته ،غافل از اينكه
اين عادي شدن عواقب خطرناكي برايمان به دنبال خواهد داشت.
خيليها هنوز در اين فضا به سر ميبرندكه بايد روي كيروش را كم
كرد و او را سرجايش نشاند ،انگار هم نه انگار پاي منافع ملي در ميان
است و فوتبال تازه اوج گرفتهمان ممكن است در سايه اين اتفاق،
مجددا ً به نقطه صفر بازگردد و محكوم به از نو شروعكردن شود .آيا
غير اين است كه كارلوس كيروش مثل امثال خوليو والسكو در
ورزش اين سرزمين تحول و انقالبي به وجود آورده و بدون تعصب
و اغراق ،شرايط مطلوب امروز را تا حدود زيادي مديون او هستيم؟

