کیروش؛ معمار فوتبال ایران

 محمد کاظمی

از جام جهانی چــه می خواهیم؟!

مأموریت صعود به جامجهانی روسیه تمام شد؛ آن هم دو هفته زودتر از
پایان مسابقات انتخابی .حاال بهجز برزیل که صعودش را به جامجهانی
قطعی کرده و البته روس��یه میزبان ،فقط حض��ور یک تیم دیگر در این
تورنمنت قطعی است« :ایران».
آیا اینک��ه دو هفته مانده به خ��ط پایان ،صعود کردی��م یعنی کارمان
راحت بوده؟ ابدا اینطور نیست .فقط افراد سادهاندیش و سطحینگر،
چنی��ن تصوری از صعود س��خت اما مقتدرانه تی��م کارلوس کیروش
دارند .بیایید یک نگاه به مس��یر صعود ایران از ابت��دا تا امروز بیندازیم؛
ایران در مرحله اول در گروهی با تیمهای عمان ،ترکمنس��تان ،گوام و
هندوستان همگروه بود.
ش��اگردان کیروش از هش��ت بازی این مرحله 20 ،امتی��از گرفتند و
بهعنوان تیم اول صعود کردند .دو تس��اوی ای��ران در دو بازی خارج از
خانه مقابل ترکمنستان و عمان برای چند روز ،موقعیت مناسبی برای
منتقدان ک��یروش فراهم کرد .آنها نمیخواس��تند این واقعیت را که
کیروش بعد از جام ملتهای آسیای  2015استرالیا ،دست به تعویض
نس��ل تیمش زده ،ببینند .ایران بعد از صعود از ای��ن مرحله به آخرین
مرحله انتخابی رس��ید .همگروهی با تیمهای کرهجنوبی ،ازبکستان،
قطر ،چین و سوریه ،اتفاقی بود که با استقبال اهالی فوتبال مواجه شد.
منتقدان اما از این مسئله هم سوءاستفاده کردند .آنها معتقد بودند که
ایران در قرعه بسیار خوشش��انس بوده اما آیا واقعا اینطور بود؟ چین
ک��ه میلیاردها دالر برای تیمهای باش��گاهی و مل��یاش هزینه کرده،
ضعیف بود یا قطر که میزبان جامجهانی  2022اس��ت؟ یا حتی سوریه
که در همین مس��ابقات هم نش��ان داد چه تیم سختکوش و منظمی
است! تکلیف ازبکس��تان و کرهجنوبی هم که مش��خص است؛ این دو
تیم در دوره قبلی هم با ایران ،رقابت س��ختی برای صعود به جامجهانی
داش��تند و درواقع دو رقیب قدرتمند همیش��گی ب��رای فوتبال ایران
هستند .اما حاال مسئله تعیینکننده «قدرت تیم ملی ایران» است.
اصال بیایید تصور کنیم ایران در گروه دوم قرار میگرفت .در آنصورت
ژاپ��ن به این گروه میآمد و ایران باید با تیمهای اس��ترالیا ،عربس��تان
س��عودی ،امارات ،ع��راق و تایلند بازی میکرد .آیا واقع��ا این «ایران»
توانایی صعود از آن گروه را نداش��ت؟ شاید کمی سختتر و دیرتر اما باز
هم صعود میکردیم.
معماری کی روش
عادت نداریم به این اقت��دار؛ این حس برایمان ناآشناس��ت .نکند این
هم��ه راحتی خیال برای قلب مان ضرر داش��ته باش��د! م��ا و صعود به
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جامجهان��ی با این قدرت؟ تا آنجا که به یاد داریم همیش��ه برای صعود،
کارمان به دقیقه  90کش��یده است؛ به نذر و دعای سر نماز پدر و مادران
مان .آن از انتخابی پرماجرای جامجهانی  98فرانس��ه که برای صعود،
به شرق و غرب کره زمین س��فر کردیم و همه را به رعشه انداختیم .آن
از تی��م برانکو در انتخاب��ی  2006که نزدیک ب��ود در همان مرحله اول
حذف ش��ویم و اگر نبود دخالت سران فدراس��یون ،این اتفاق میافتاد.
برای  2014برزیل هم با خود کیروش تا لبه پرتگاه رفتیم و برگشتیم.
س��ه برد در س��ه بازی آخر با س��ه هتتریک ،ما را ب��ه جامجهانی برد.
بدون هادی عقیلی و س��یدمهدی رحمتی و . ...ح��اال ما از روزگاری که
با مصدومیت ،محرومیت یا کالسگذاش��تن یک نفر ،استرس سراسر
وجودمان را میگرفت به امروز رس��یدهایم .تیم��ی داریم که از نبودن
حتی  11نفر اصلیاش هم کک مان نمیگزد.
در بازی سرنوشتس��از با ازبکس��تان ،خبری از کریم انصاریفرد نبود.
از رضا قوچاننژاد ،مهدی ترابی ،احس��ان حاجصفی ،پژمان منتظری،
حسین ماهینی و محمد انصاری هم همینطور .حاال تیم ایران به اندازه
دو تیم کامل بازیکن دارد اما س��اختن این مجموعه ،کار طاقتفرسایی

بود که به لطف کارلوس کیروش انجام شد.
او معمار این بناس��ت .کیروش کار سختی را ش��روع کرد .مثل هر آدم
دیگری او هم مخالفان و موافقانی داش��ت .تع��داد موافقان او بهوضوح
بیش��تر بود .اما گاهی اتفاقاتی میافتاد که س��نبه مخالفانش پرزورتر
میش��د .حجم انتقادها گاهی بیش از حد زیاد میش��د اما کیروش به
پشتوانه مردمی که دوستش داشتند و به او اعتماد کرده بودند ،کارش
را پیش میبرد .در طول س��الهایی که کیروش در ایران مش��غول به
کار بوده ،بارها اتفاق افتاد که کار به اس��تعفا یا برکناری او کشید اما این
«خواس��ت مردم» بود که پیرمرد همچنان جذاب پرتغالی را باالی سر
تیم ملی نگهداشت.
ثمره ایستادگی
حاال مردم و البته اهالی فوتبال ،ثمره آن ایستادگی را به چشم میبینند.
همه خوشحالند اما فعال خبری از مخالفان و منتقدان کیروش خبری
نیست.شایدهمفعالحرفیبرایگفتنندارند.همانهاکهبرایتمسخر
او از لفظ «مربی موزامبیکی» اس��تفاده میکنن��د .همانها که کمی و
کاس��تیهای اقتصاد ایران را ناش��ی از قرارداد کیروش میدانند .آنها
البته نرفتهاند و هنوز هم هستند؛ آنها منتظرند ،منتظر یک نتیجه
بد یا یک شکست .با اولین نتیجه بد از پستو بیرون میآیند و شروع
میکنند به مصاحبه و انتقاد از تیم ملی .از تیمی که در هشت بازی
مقدماتی حتی یک گل هم نخورد و یک رکورد جهانی ثبت کرد .از
تیم��ی که فرصت گل هم به حریفانش نداد .بازی همین دو رقیب
را در ته��ران و در مقاب��ل تیم ملی به یاد بیاوری��د .نه کرهجنوبی و
نه ازبکستان ،نتوانس��تند در  90دقیقه حتی یک شوت به داخل
چارچ��وب دروازه ایران بزنند .رفتاری که نظی��ر آن این روزها در
سیاست ایران هم دیده میش��ود .منتقدان بهانهگیر اما همیشه
حرفی ب��رای زدن دارند .زمزمههایش از همین حاال هم ش��نیده
میشود .کس��انی که انتظار دارند تیم ملی ایران از مرحله گروهی
جامجهانی به مرحله حذفی صعود کند .آنها از تیمی این انتظار را
دارند که تازه به پنجمین تجربه حضورش در جامجهانی رسیده.
از تیمی که فقط یک اس��تادیوم در حد استانداردهای بینالمللی
دارد .از تیمی که مربیاش برای برگزاری یک اردوی یک هفتهای
باید با چند تیم و چند مربی سر و کله بزند اما کیروش باکی از این
حرفها ندارد .او خودش را ثابت کرده است .او خودش بهتر از همه
و زودتر از همه به این فکر افتاده است که برای جامجهانی چهکار
باید بکنیم .او قبل از همه این س��ؤال را پرس��ید و دوش��نبه شب

