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شب قرعه كشي و دو نكته

نكته اول :ما رويا بافتن را دوست داريم
پس از كش و قوسهاي بسيار ،قرعه كشي جام جهاني
در مسكو انجام ش��د و تيمهاي راه يافته حريفانشان
را ش��ناختند و همانط��ور ك��ه همه در جري��ان قرار
گرفتهاي��د ،تيم اي��ران با پرتغال ،اس��پانيا و مراكش
همگروه ش��د .برخالف نظر بسياري از هموطنان كه
هنوز بازيها ش��روع نش��ده اين گروه راگروه مرگ
مينامند ،نگارنده اصلًا اعتقادي به تسليم شدن قبل
از مبارزه ندارم .چون اس��پانيا ب��ا وجود اينكه عنوان
قهرمان جام جهاني  2010آفريقاي جنوبي را يدك
ميكش��يد ،در دوره جام جهاني قبل��ي كه در برزيل
انجام ش��د ،حتي نتوانس��ت از گروه��ش در مرحله
مقدماتي ب��اال بيايد! اس��پانيا در دوره قبل هم مانند
االن در گروه  Bو در كنار هلند ،شيلي و استراليا قرار
گرفت و در بازي نخست و در يك روز نااميد كننده،
نتيجه تحقيرآميزي كسب كرد .باخت  5ـ  1به هلند
و عجي��ب اينكه در بازي بع��د در ادامه روند ناكامي
دو بر صفربه ش��يلي باخت و برد س��ه بر صفرمقابل
اس��تراليا ه��م دردي از اين تيم دوا نك��رد تا قهرمان
دوره قبل به س��ادگي هر چه تمامتر حذف ش��ود .در
همين جام ( )2014پرتغال نيز سرنوش��ت بهتري از
اسپانيا نداش��ت .پرتغال در گروه  Gهمراه با آلمان،
آمريكا و غنا قرار داش��ت كه در بازي نخست  4ـ 0
ب��ه آلمان باخت .ب��ازي دوم را با آمريكا  2ـ  2كرد و
بازي سوم را  2ـ  1از غنا برد ،ولي به علت تفاضل گل
كمتر نسبت به آمريكا حذف شد و نتوانست حتي از
دور مقدماتي هم صعود كند.
اين مقدمه نس��بتًا مبسوط را جهت يادآوري نوشتم
تا خاطرنش��ان كنم نام و س��ابقه تيمها هيچ تضميني
براي موفقيتش��ان نيس��ت وبه همين دليل بود كه از
روسيه
لحظه اعالم همگروههاي ايران در جام جهاني ّ
ميتوانم ادعا كنم اصلًا احس��اس بدي نسبت به اين
همگروهي نداش��تم و برعكس حتي مقداري آرامش
هم بر من مستولي شد ،چون حداقل نام بزرگ رقباي
اي��ران در اين گروه بار رواني و توقع كس��ب نتيجه را
در بي��ن رس��انهها و حتي افكار عموم��ي به نحو قابل
مالحظ��ه اي پايين ميآورد.هن��وز يادمان نرفته كه
در جري��ان جام جهاني  2006آلمان برخي كس��اني
كه در ورزش كش��ور مسئوليت داشتند با تحليلهايي
ن��ه چندان منطقي ميگفتند :آنگ��وال را كه مثل آب
خ��وردن ميبريم ،با مكزيك مس��اوي ميكنيم و در
نهايت ب��ه پرتغال ميبازيم و احتمال��ًا به عنوان تيم
دوم صعود ميكنيم!نش��ان به آن نشاني كه در برابر
مكزيك باخت بدي آورديم و در مقابل آنگوال هم با
گل دقايق پاياني ،از شكس��ت فرار كرديم! باخت به
ياران فيگو و دكو هم كه از قبل قابل پيش بيني بود!
پ��س بايد گف��ت ،همين كه در برخي اق��وال از گروه
اي��ران به عنوان گروه مرگ نام برده ميش��ود اتفاق
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مثبتي حس��اب ميشود و حداقل ش��اهد تحليلهاي
غيركارشناس��انه از طرف كارشناس نماها نخواهيم
بود ،اما نكتهاي كه نبايد از آن غافل شد اين است كه
نبايد مطلقًا تيم مراكش را دست كم گرفت.
تي��م مراكش ب��دون باخ��ت و گل خ��ورده به جام
جهاني صعود ك��رده و لژيونرهاي متعددي در ليگ
برتر انگلي��س ،كالچو ايتاليا و الليگاي اس��پانيا دارد
و نباي��د فك��ر كنيم كه ميتوانيم به س��ادگي اين تيم
ش��مال آفريقا را ببريم ،چ��ون بازيكناني مثل مهدي
بن عطي��ه (يوونتوس) ،امين حارث (ش��الكه) ،نبيل
ضرار(فنرباغچه تركيه) ،تنها س��ه ت��ن از بازيكنان
مراكشي هستند كه در سه باشگاه بسيار معتبر اروپايي
توپ ميزنند.هرچند كه بايد گفت ،جام جهاني محل
زورآزمايي تيمهايي اس��ت كه با دش��واري وارد اين
كارزار جهاني شدهاند و اگر ميخواهند نتيجه بگيرند
باي��د مچ همديگ��ر را بخوابانن��د .در دورههاي قبلي
كه ما حضور داش��تيم (مخصوص��ًا  2006و )2014
هدفگ��ذاري ما صرفًا حضور آبرومند در جام جهاني
بود ك��ه بخصوص در مرتبه قبل و بازي درخش��ان
مقابل آرژانتين اين اتفاق افتاد ،اما اگر از همين امروز
بخواهيم همان حرفهاي قبلي را تكرار كنيم كالهمان
پس معركه اس��ت و مثل جام جهان��ي آلمان قبل از
بازي س��وم حذف خواهيم ش��د.پس اگر ميخواهيم
درج��ام جهاني روس��يه صرفًا يك س��ياهي لش��كر
نباشيم ،بايد با برگزاري ديدارهاي دوستانه مناسب
(بخص��وص با تيمه��اي تكنيكي آمري��كاي جنوبي)
مهي��اي برگزاري اين مس��ابقات كنيم.
خودمان را ّ
تاكيد ميكنم ديگر بازي كردن با تيمهاي درجه سه
اروپاي��ي مثل مقدونيه ،بالروس و مونته نگرو دردي
از تي��م ملي ما دوا نميكن��د و براي ارضاي حس جاه
طلب��ي ،نبايد از هزينه ك��رد در اين راه كوتاهي كرد.
طبعًا تيمهاي قدرتمند براي بازيهاي دوستانه مبالغ
ب��اال ميخواهند وگرنه بايد برويم و دلخوش به بازي
با كويت و توگو و بالروس باشيم.بنابراين فقط در اين
ش��رايط است كه ميتوان س��ال آينده نتايج درخور
تحسين در جام جهاني بگيريم و روياي ديرينه مردم
فوتبالدوست كشورمان را در صعود به مرحله بعدي
در جام جهاني تحقق ببخشيم.
نكته دوم :بوي بد عوام فريبي!
در جريان پخش ويژه برنامه نود براي قرعه كش��ي
ج��ام جهاني ،دس��ت ان��دركاران برنام��ه طي يك
حركت روتين رسانهاي و براي جذابيت بخشيدن به
برنامه و البته جذب مخاطبان بيش��تر از لوئيس فيگو
اس��طوره نامدار پرتغاليها كه هم در رئال مادريد و
هم در بارس��لونا بازي كرده ،دعوت كردند تا در اين
برنامه حضور داش��ته باش��د.البته رسم بر اين است
كه سلبريتيها و اش��خاص معروف براي حضور در
برنامههاي تلويزيوني از طريق مدير برنامه هايشان

پ��ول طل��ب كنن��د و در همين كش��ور خودمان اگر
مصداق بخواهيم ده سال پيش يك سوپراستار سينما
براي نيم س��اعت حضور در برنامه سال تحويل ،يكي
از ش��بكهها بنابر تورم ده س��ال پيش ي��ازده ميليون
تومان پول گرفت و همين آقا براي شركت در برنامه
شب يلداي سال گذش��ته تقريبا ده برابر اين مبلغ را
درخواس��ت كرد كه در پي رسانهاي شدن موضوع
قضيه منتفي ش��د .يا حتي مجريان صدا و س��يما هم
براي اجراها و موارد خ��ارج از برنامههاي تلويزيون
رقمي بين  5تا  10ميليون دريافت ميكنند و اين رقم
با حضور هنرپيش��هها و خوانندگان سرش��ناس سير
صعودي پيدا ميكند؛ البته دعوت از س��لبريتيها در
دنيا معمول است و افرادي مانند پله يا بكن بائر براي
حضور در شوهاي تلويزيوني ،رقم كالني درخواست
ميكنند ،ي��ا زيدان صرفًا براي تماش��اي يك بازي
در قطر ،نزديك يك ميلي��ون دالر دريافت ميكند
و حاال ش��نيدهايم كه لوئيس فيگ��و براي حضور يك
س��اعت و نيمه در تلويزيون ايران ،رقمي نزديك به
پانص��د ميليون تومان دريافت ك��رده كه با توجه به
نام و آوازه او رقم معقولي محس��وب ميش��ود ،ولي
نكته قابل توجه اين اس��ت كه بعضي افراد و جريانها
كه صرفًا دنبال سياس��ي كاري هس��تند ،گفتهاند كه
با اين پول چند كانك��س براي زلزله زدههايي كه در
سرما دارند ميلرزند ميشد خريد؟! كه البته قياس
مع الفارق اس��ت و دعوت اينگونه افراد بيشتر براي
جذب مخاطب صورت ميگيرد نه چيز ديگر ضمن
اينكه با تعرفههاي س��نگيني كه صدا و س��يما براي
تبليغات دارد ،بازگش��ت اين رقم امر بس��يار سخت
و دور از انتظ��اري نخواهد بود .چه بس��ا كه در بازي
دربي (اس��تقالل و پرس��پوليس) بر طبق ش��نيدهها،
تعرفه تبليغات پي��ش از بازي تا ثانيهاي  17ميليون
تومان هم باال رفته بود و قطعًا در برنامه پر بينندهاي
مثل قرعه كش��ي جام جهاني ،رقم تعرفه اگر بيشتر
نباش��د ،كمتر نيس��ت و تنها يك دقيق��ه ( 60ثانيه)
از تبليغ��ات تلويزيوني كاملًا پ��ول پرداختي به فيگو
را برميگرداند.ام��ا ش��ايد خالي از لطف نباش��د كه
يادآوري كنيم ،زماني كه س��ال  73اختالس بزرگي
در كش��ور اتفاق افتاد ،س��رگرمي مردم اين شده بود
كه محاس��به كنند با اين پول چن��د پرس چلوكباب
ميش��ود براي گرس��نگان خريد؟ در حالي كه همه
ميداني��م اينگونه اظهارات عوام فريبانه كه با منطق
سازگاري ندارد ،تاريخ گذشته است و بيشتر از آنكه
بوي دلس��وزي بدهد ،بوي تصفيه حسابهاي جناحي
و سياس��ي ميدهد و در مي��ان عموم مردم جايگاهي
نخواهد داشت!

