
جان سخت 
قسمت دوم!

همه  چیز دست به دست هم داد تا تیم ملی 
برای سومین جام جهانی متوالی هم روی 

کی روش حساب کند
    گذشتِن گذشــته ها در ایران، هیچ وقت از 
متن ضرب المثل ها راهش را به زندگی واقعی 
پیدا نکرده است. گذشته همیشه در تعقیب مان 
بوده و انگار راهی برای فرار از آن نداریم. پشت 
سر گذاشتن آنچه در گذشــته تیم ملی اتفاق 
افتاده هم ساده به نظر نمی رسد. تیم ملی این 
اواخر با داســتان هایی روبه رو شــده که نباید 
در هیچ تیم فوتبالی اتفاق بیفتد. مشــکالت 
درونی آشکارشــده، موضع گیری های بیرونی 
ستاره ها علیه هم، یک کادر فنی فروپاشیده و 
در نهایت، تغییری که روی نیمکت تیم اتفاق 
افتاد. حاال اما زمانی برای پشــت سر گذاشتن 
همه آن ماجراها خواهد بود. دوران جدید تیم 
ملی با برگزاری نخســتین تمرین، رسما آغاز 
شده اســت. کارلوس کی روش هم در شروع، 
بی نهایت مصمم نشــان می دهد. در نخستین 
گفت وگوهای او به عنوان سرمربی جدید تیم 
ملی ایران، نشانه ای از کینه  های قدیمی دیده 
نمی شــود. او کارش را با جدیــت زیادی آغاز 
می کند و بــرای لحظه به لحظــه تیم ملی تا 
رسیدن به جام جهانی قطر، نقشه کشیده است. 
تیم ملی با استراتژی مشخص کی روش راهی 
جام جهانی خواهد شــد. دیگر مهم نیست که 
چه کسی روی نیمکت می نشیند، مهم نیست 
چه کسی به اردو دعوت می شود، مهم نیست که 
طرفداران تئوری های رنگی چه فکری درباره 
تیم ملی می کنند، مهم نیست که آخرین جمله 
از دعوای هواداران متعصب باشگاه ها در مورد 
تیم ملی چه بوده اســت. دیگر باید یک نقطه 
پررنگ در انتهای همه این دعواها گذاشت و به 
تیم ملی فکر کرد. تیمی که بدون تمرکز، آرامش 
و انرژی مثبت، شانسی برای نتیجه گرفتن در 
قطر نخواهد داشت. تیمی که همه اعضا و همه 
هوادارانش، باید یک رؤیای مشترک را جایگزین 

دیدگاه های متفاوت کنند.
    پیوند دوباره تیم ملی با کارلوس کی روش، 
داستان ساده ای نیســت. آنها از پیچ وخم  های 
زیادی عبور کرده  اند تا دوباره در کنار هم قرار 
بگیرند. سرنوشت انگار، این خواب را برای هر 
دو طرف ماجرا دیده بود. بازگشت سی کیو در 
حالی اتفاق افتاد که احتمال رقم خوردن چنین 
بازگشتی در سال های گذشته اصال زیاد نبود. 
تیم ملی ایران با ویلموتس، در یک قدمی حذف 
از مرحلــه اول مقدماتی قرار داشــت و حتی 
ممکن بود نتواند به جام جهانی برســد. پس 
از آن هم ایران با اســکوچیچ نتایج درخشانی 
گرفت و باز هم بعید به نظر می رسید که تغییری 
روی نیمکت تیم اتفاق بیفتد. به صورت موازی، 
کی روش با مصر به فینال جام ملت  های آسیا 
رسیده بود و اگر شاگردانش در ضربات پنالتی 
شکست نمی خوردند و اگر همین تیم چند ماه 
بعد در پلی آف صعود به جام جهانی سنگال را 
شکســت می داد، خبری از بازگشت کارلوس 
کی روش نبود. همه  چیز دست به دست هم داد 
تا تیم ملی برای ســومین جام جهانی متوالی 
هم روی کی روش حساب کند؛ مردی که حاال 
آماده شروع یک دوران جدید شده است. مربی 
مصممی که می خواهد یک دســتاورد بزرگ 
برای فوتبال ایران به ارمغان بیاورد. او کارلوس 
کی روش است. تئوریســین کم نظیر دفاعی 
که برای باز کــردن دروازه تیم هایش، باید رنج 
بکشید. چهره محبوب بسیاری از ستاره های 
تیم ملی. بازیکنانی که برای دوباره کار کردن با 
این مربی، حاضر بودند زمین و زمان را به هم 
بدوزند. این مقبولیت در بین شاگردها، نشانه 

خوبی به نظر می رسد.
    4ســال قبل بــا همین مربی، بــه فاصله 
چندســانتی متری صعود از گروه مان در جام 
جهانی رســیدیم اما برخورد آخرین توپ به 
تور اشتباهی، رویای مان را به مشتی خاکستر 
تبدیــل کرد. ایــران و کی روش بعــد از چند 
ماجراجویی، دوباره به هم رسیده اند تا حرکت 
تازه ای را به مقصــد یک رؤیای تازه شــروع 
کنند. ایــران به هیچ قیمتــی نمی خواهد در 
جام جهانی، یک تیم از پیش بازنده باشد. ایران 
به هیچ قیمتی نمی خواهد فرصت تاریخ سازی 
را از دســت بدهد. به لحــاظ جغرافیایی، این 
نزدیک تریــن جــام جهانی ممکن بــه ایران 
است؛ جامی که هواداران ایرانی زیادی را روی 
سکوهای ورزشگاه مستقر خواهد کرد. شاید 
این، نخســتین صعود تاریخ ایــران به مرحله 
حذفی جام جهانی هم باشد. شــاید در قطر، 
داســتانی برای ایران رقم بخــورد که هرگز با 
فراموشی سروکار نداشته باشد. حاال وقت آن 
است که همه ماجراهای گذشــته را از خاطر 
ببریم و کاری کنیم که مردم هم چیزی به جز 
فوتبال از این تیم به یاد نیاورند. کی روش هم 
برای نتیجه گرفتن، بایــد همان مرد مصممی 
باشــد که در نخستین ســال های ورودش به 
فوتبال ایران بود؛ بدون تنش ها و حواشی اضافه. 
بدون درگیری های رسانه ای انرژی سوز و مداوم. 
بدون تراشیدن دشمن های فرضی در اطراف 
تیم ملی. تیم ملی، کارلوس کی روش و هواداران 
پرشــمار فوتبال ایــران، برای یــک نمایش 
امیدوارکننده آماده می شوند. برای برگرداندن 
غرور به زمین مسابقه. برای فریاد زدن نام ایران 
در سخت ترین لحظه ها. برای شنیدن جمله ای 
در وصــف یک تیم جان ســخت: »ایران قصد 

حذف شدن ندارد!«
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توجیه ترسناک
چرا به بی نظمی مشروعیت می بخشید؟ منطق 

حکم می کند در چنین مواردی، تحلیلگر ان 
حتی المقدور پشت کادرفنی باقی بمانند

بازنده های خوشحالباشگاه نجومی بگیران
چرا بارسایی ها وقتی خوب بازی 

می کنند و می بازند، جشن می گیرند؟ 
این اتفاق بعد از باخت به بایرن هم رخ داد

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

برنامه بازی

سنگال

ایران
18:00

اروگوئه

ایران
20:00

جمعه 1   مهر 1401

سه شنبه 5   مهر 1401

دوستانه

ولز

ایران
13:30

ایران 

آمریکا
22:30

جمعه 4 آذر 1401

سه شنبه 8 آذر 1401

انگلیس

ایران
16:30

دوشنبه 30 آبان 1401
B جام جهانی- گروه

بازگشت کی روش ملی پوشان را به درخشش 
در جام جهانی خوش بین کرده است.
مرتضی پورعلی گنجی از شرایط تیم ملی بعد 
از این تغییرات می گوید

می توانیم جام جهانی 
 درخشانی
داشته باشیم
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ورود آزاد

چهره روز

18

ستاره های بایرن مونیخ پول خوبی 
 می گیرند تا وسوسه نشوند 

به تیم های دیگر بروند

1919

دیناموکیف

فاینورد

آ.ا.ک الرناکا

اشتورم گراتس

23:30

21:15

رئال سوسیداد

اومونیا
21:15

شریف تیراسپول

منچستریونایتد
21:15

رئال بتیس

المپیاکوس

لودوگورتس

فرایبورگ

23:30

21:15

ترابزون اسپور

ستاره سرخ بلگراد
21:15

لیگ اروپا


