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مسجد سليمان و سپيدرود در عصر پس از فكري و كريمي

بهسوي ناشناختهها

محم��ود فكري و علي كريمي چه در ظاهر و چه در باطن هيچ تش��ابه بزرگ و واضحي با يكديگر ندارند اما
آنها در يك وجه نادر مشتركاند و آن كنار گذاشته شدن از پست رهبري دو تيم ليگ برتري بهرغم كسب
موفقيتهاي آشكار و خطير طي فصل گذشته است.
نفت مسجدسليمان البته فصل پيش در «ليگ يك» فعاليت ميكرد اما در شرايطي كه هيچكس امكان
موفقيتي بزرگ را برايش متصور نبود ،با هدايت پرتداوم و حسابش��ده فكري به مقام نخس��ت رسيد و
بهتبع آن مجوز راهيابي به ليگ برتر را كس��ب كرد .با اين حال نفت طبق الگو و روش��ي كه آنقدرها هم
روشن نشان نميدهد .اخيرا ًفكري را بركنار و براي اولين مرتبه حضورش در ليگ برتر و عبداهلل ويسي را
جانشين او كرده است .استدالل بهكار گرفته شده در اين زمينه عجيب مينمايد زيرا نميتوان مدعي شد
كه فكري با ليگ برتر بهكلي ناآشنا است زيرا هم بهصورت يك بازيكن و هم مربي (در كادر فني استقالل
تهران) سالها در اين ليگ مشاركت جسته و فوت و فنهاي كار مربيگري در اين ليگ را آموخته و او ذاتاً
آدم قدرتمندي اس��ت و اين امر در خصلتها و واكنشهاي او در دوران بازيگرياش هم محس��وس بود.
اضافه بر اين عبداهلل ويسي در ش��رايطي به هدايت نفت مسجدسليمان منصوب شده كه دو فصل بسيار
بد را ابتدا در سپاهان و سپس استقالل خوزستان سپري كرده و آبيهاي خوزستان فصل پيش با هدايت
وي حت��ي از عهده خونه به خونه باب��ل در نيمهنهايي جام حذفي بر نيامدند و توس��ط اين تيم ليگ يكي
حذف و از گردونه اين مسابقات خارج شدند و در ليك برتر هم دائماً با قعر جدول مونس بودند.
مردي كه سازش نميكند
به همين منوال و البته با موازيني قدري ش��بيه و قدري متفاوت ،كنار گذاش��تن علي كريمي از پست رهبري
سپيدرود بحثبرانگيز مينمايد .با توجه به استقاللطلبي «جادوگر» و تن ندادن وي به خواستههاي مديران
باش��گاههايي كه در آنه��ا كار ميكند ،نميتوان و نبايد مدعي ش��د ك��ه خلع وي از هدايت س��پيدرود اتفاق
غيرمنتظره و عجيبي بوده زيرا مديران اين باش��گاه مثل بسياري از همتاهايشان مايلاند با مربياني كار كنند
كه فرمانبردارند و ميتوان با آنها به گونهاي تعامل كرد كه خواس��تههاي مدي��ران را برآورده نمايند و كريمي
هر چيزي هس��ت بجز اين و در نتيجه از قبل مش��خص بود كه گروه مالكان چندگانه سرخهاي رشتي دير يا زود

با عبور از وي س��رمربي جديدي را مصدر كار خواهند كرد و با اين وجود كنار گذاش��تن فردي كه به سختترين
شرايط و در روزهاي نداري و نزول فني و روحي و ساختاري يك تيم پرچم آن را در اهتزاز نگه ميدارد و سرانجام
تيم را در ليگ برتر حفظ ميكند ،غيرعقاليي نشان ميدهد زيرا كريمي اگر هم به لحاظ رفتاري و نوع نگرشاش

به زندگي و كارآمد ناسازگار باشد،يك آدم فوتبالبلد و كارشناس مسلم اين رشته است و به سبب اصرار و منشي
كه در راه كسب خواستهها و مطالبات شاگردانش دارد نزد آنها محبوب است و در نتيجه هميشه امكان دارد كه
اين بازيكنان براي او كارهاي مهمي را انجام بدهند كه براي س��اير مربيان به انجام نميرسانند و اين اتفاق عيناً
فصل پيش در رشت رخ داد و در حرفهاي حس��ين كعبي و اكثر نفرات شاخص ديگر اين تيم محبوب استان
گيالن نمود و جلوه دارد.
سرگردانيهاي بعد از يك بركناري
حتي اتفاقات بعد از قطع همكاري س��پيدرود با كريمي حاكي از ثمربخش نبودن اين اقدام بوده است زيرا نادر
دستنشان كه توس��ط جواد تنزاده عمدهترين مدعي تملك سپيدرود به سرمربيگري اين تيم منصوب شد
پس از هفتهها س��رگرداني ديروز اعالم انصراف داد و خداداد عزيزي هم كه توسط معين ديگر مدعي مالكيت
س��پيدرود براي رهبري اين تيم انتخاب شد در بالتكليفي محض بهسر ميبرد و از استخدامكنندههاي خود و
اهالي فوتبال رشت پرسيده اس��ت كه اگر جذب وي غيرقانوني و توسط مديري بوده كه دادگاه و محاكم شهر
وي را به رسميت نميشناسند ،چرا او را براي انعقاد قرارداد مربوطه به هيأت فوتبال گيالن بردهاند.
بدون عاقبتبيني
طرق بركناري محمود فكري،علي كريمي از نيمكت هدايت نفت مسجدسليمان و سپيدرود هرچند در
ظاهر تفاوتهايي دارد اما خبر از فقدان خوش��فكري و عاقبتبينيهاي الزم در اين ارتباط ميدهد اين
تيمها را با هدايتگران تازه و ش��ايد نه چندان اس��توار و مشخص وارد عرصهاي ميكند كه از فرط سختي
حتي به آدمهاي بزرگتر و قويتر از آنها هم رحم و وفا نميكند و حكم و حالت س��فر بهسوي ناشناختهها
را دارد.
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