مشكالت تيمملي «اميد» يكي و دوتا نيست

سايه تيمملي و ليگ هجدهم روي سر شاگردان كرانچار

مهمترين مشكل و معضل تيم ملي اميد فوتبال ايران كه دو هفتهاي
اس��ت تمريناتش را به قصد حضور موفق در بازيهاي آسيايي جاكارتا
ش��روع كرده ،اين اس��ت كه زير سايه حضور خبرس��از تيمي زندگي
ميكند كه به جامجهاني اخير در روس��يه رفت و ي��ا اين كه همگان
فقط روي تعداد گلهايي كه اين تيم ميخورد اختالف نظر داشتند،
مقابل رقباي قوياش خوش درخش��يد و تا چند سانتيمتري صعود
به مرحله حذفي پيش رفت و نفرات��ش و كارلوس كيروش را به اوج
خوشبختي رساند.
مش��كل دومي كه اين تيم دارد اين است كه مقدمات كارش و شروع
حركت جدي آن به س��وي هجدهمي��ن دوره بازيهاي آس��يايي در
بس��تري ش��كل ميگيرد كه با روزهاي «پيش فصل» ليگ هجدهم
مق��ارن و قرين اس��ت و به اين س��بب  16تيم حاض��ر در اين ليگ به
وضوح از گسيل نفرات خود به تمرينات اميد ابا داشته و اگر هم آنها را
فرس��تادهاند با روحياتي منفي و با اين سفارش ـ البته غير قابل اثبات
ـ بوده كه جانفش��اني در اين راه كاري غيرعقاليي اس��ت زيرا رويه
در اين تيم مش��اهده نميشود و حتي فدراس��يون فوتبال به عنوان
متولي اولي اين ورزش نيز چنان سرگرم امورات تيمملي بزرگساالن
و تبعات حضور در جامجهاني  2018و شروع مقدمهسازيهاي الزم
براي جام ملتهاي آس��يا  2019اس��ت كه نميتواند هم و غم خود را
روي «اميدها» بگذارد .درس��ت است كه فدراس��يون ميكوشد راه
حضور مليپوش��ان اميد را در دور جديد تمرينات اين تيم تس��هيل
كند اما اين كوش��ش صرف كافي نيس��ت و همتي بزرگ را ميطلبد
كه فدراس��يون به سبب واكنشهاي مرتبط با حضورمان در آوردگاه
روسيه و همچنين نزديكترش��دن ليگ هجدهم وادار شده است كه
قسمت اعظم نيروهاي خود را به سمت اين مجاري سوق بدهد.
«او» حاذق است اما...
حت��ي انتخاب س��رمربي اميدها ني��ز از برخي مش��خصههاي الزم
برخوردار نبوده اس��ت .زالتكو كرانچار البته مربي حاذقي اس��ت اما
كام اي��ن مربي كروات هن��وز بابت ناكامي بزرگ و عجيب س��پاهان

در فصل گذشته ليگ برتر تلخ اس��ت و از جانب ديگر به رغم پيشينه
مثب��ت وي در رويكرد به جوان��ان در زايندهرود او با گس��تره و طيف
وس��يع نفرات زير  23و زير  21فوتبال كشور ناآشنا است و نميتواند
در اس��رع وقت يك برنامهريز س��ريع و موفق براي اين نفرات باشد و
حتي در ميان دس��تياران داخلي او نيز آدمهايي هس��تند كه ش��ايد
نمونههاي بهتري نس��بت به آن��ان در جامعه فوتب��ال و در ردههاي

سني پايه وجود داش��ته باش��ند .لزومي نميبينيم بر پايه تجربيات
قبليم��ان در اين زمينه كرانچار را پانلو وين��گادا و يا وينگو بگوويچ و
يا س��رمربي آلمانيمان در مقدماتي المپيك  2000سيدني يكسان
و به لحاظ كمبود كارايي مش��ابه بيانگاريم اما ش��كل و ش��مايل كار
اميده��ا و نوع برخوردي ك��ه با آنها صورت گرفت��ه و البته آغاز به كار
بس��يار ديرهنگامش��ان از اين حكايت ميكند كه يك دوره پرتنش
ديگر پيش روي اميدها است و صرف اين كه كرانچار و استيلي (مدير
تيمملي اميد) تصميم گرفتهاند با يك تير دونش��ان بزنند و تيمي زير
 21سال را به جاكارتا ببرند تا آنجا براي مقدماتي المپيك  2020كار
آزموده شود و شرايط س��ني حضور در ميدان دوم را هم داشته باشد،
نوعي به استقبال شكست رفتن است و اصوال بايد پرسيد مگر جاكارتا
سكوي رسيدن به توكيو و پل موفقيت در آن است و آيا به خودي خود
آن قدر اعتبار نداش��ت و ندارد كه يك تيم زير  23س��ال توانا و مجهز
به  3بازيكن قوي بزرگس��ال را به صحنه گس��يل كرد و مگر قهرماني
چيز بدي است كه ما آن را هدف اول و تمامي خواستههاي خود از تيم
اميد در جاكارت��ا نميانگاريم و اگر نگاهي قهرمانخواهانه داريم چرا
اقدامات و عملياتمان نافي آن است.
قصههاي قديمي
قصه بيياور بودن تيمملي اميد و تنه��ا ماندن آن در ماههاي منتهي
به دور مقدماتي المپيكها و دير ش��روع كردنه��اي مكرر كارهاي
اجرايي اين تيم ،يك داستان قديمي شده است كه تو گويي اگر تكرار
نشود چيزي مهم از پيكر فوتبال ما كنده و محو ميشود.
د ر ارتباط با بازيهاي آس��يايي اندونزي رعايت و اعمال ش��ده و اين
كه فرجام آن در عين مهمبودن به روش��ني نور خورشيدي است كه
صبحها در س��طح جهان ظهور ميكند و فقط به نقاطي نورافش��اني
ميكند كه ش��رايط و طيف دريافت آن را داش��ته باشند و نيمههاي
تاريك آن به ورطه ناكامي كشيده ميشوند.
ورطههايي كه فوتبال ما كمتر از آن به ش��كلي موفق دوري جس��ته
است.
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