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هزار سؤال 

بی جواب

بهروز رسایلیچهره روز
روزنامه نگار

کی روش از تیم ملی رفت، اما پرسش های 
بی شماری در مورد دوران حضور او باقی ماند

با اعالم خداحافظی رسمی کارلوس کی روش از 
تیم ملی، پرونده دومین حضور او روی این نیمكت 
داغ هم بسته شد و به پایان رســید. حاال مربی 
پرتغالی در شغلی دیگر، به تعبیر خودش »سفری 
جدید« را آغاز خواهد کرد، اما در مورد سفر قبلی او 
یعنی دوران چند ماهه حضورش در تیم ملی ایران 

همچنان سؤاالت بی جواب فراوانی وجود دارد.

   چرا آمد؟
این سؤال را شخص مهدی تاج باید جواب بدهد. 
طبیعتا کی روش به عنوان یک مربی، اصال بدش 
نمی آمد مفت و مسلم به جام جهانی برود و جای 
کسی را اشغال کند که مرارت رهنمون کردن این 
تیم به قطر را به جان خریده بود. به جای کارلوس، 
احتماال هر 8میلیارد ساکن دیگر کره زمین هم 
اگر بودند چنین پیشنهاد ســخاوتمندانه ای را 
قبول می کردند! بنابراین مسئول اصلی اتفاقی 
که رخ داد و به نتیجه نرســید، شــخص رئیس 
فدراسیون فوتبال است. تاج به اندازه ای از صحت 
تصمیمش در مورد جایگزین کردن کی روش با 
دراگان اســكوچیچ مطمئن بود که حتی پیش 
از انتخابات فدراســیون هم رایزنی هایش با مرد 
پرتغالی را آغاز کرد. شایسته است امروز او پا پیش 
بگذارد و چرایی اتخاذ این تصمیم زیانبار و مخرب 

را توضیح بدهد.

   این تصمیمات چرا اتخاذ شد؟
پســت خداحافظی کی روش با تیــم ملی، در 
صفحه خودش یک کامنت جنجالی داشــت. 
محمدحســین کنعانی زادگان، مدافع االهلی 
قطر او را متهم به خیانــت کرد. کامنت کنعانی 
را دوست نداشــتید؟ این یک بحث دیگر است، 
اما یادتان باشــد چرایی بازی نكردن او و شجاع 
خلیل زاده هنوز برای کسی روشن نشده است. 
زوج هماهنگی که در تمام طول مســیر حضور 
ایران در جام جهانی همراه هــم بودند، ناگهان 
در مرحله نهایی مسابقات نیمكت نشین شدند 
تا ایران به اندازه مجموع 2جام جهانی قبلی گل 
بخورد. خب چه کســی باید به این ابهام پاسخ 
بدهد؟ چه کسی باید جواب بدهد که چرا ایران 
تنها تیمی بود که یک بازیكن کمتر از فهرست 
مجاز نفــرات به قطر بــرد؟ چرا ایــران در این 
مسابقات 4دروازه بان داشــت؟ آن چه ترکیب 
مزخرفی بود که برای تیم ملی در بازی با انگلیس 
به میدان رفت؟ کی روش که رفت؛ آیا کســی 

هست به این سؤاالت جواب بدهد؟

   چرا عذر نخواست؟
نه بعد از فاجعه شكست در برابر انگلیس، نه پس 
از باخت به آمریكا و حذف از جام جهانی و نه حتی 
در پیــام خداحافظی کی روش هیــچ خبری از 
عذرخواهی نبود. قطعا این مدل رفتاری از سوی 
مربی پرتغالی، در طول زمان شكل گرفته و کوتاه 
آمدن های بی شمار در داخل کشور او را به سمتی 
هدایت کرده که انگار می تواند همیشه از ما طلبكار 
باشد. سؤال اینجاست که چه اتفاقی باید رخ بدهد 
تا یک نفر مجاب شود یک کلمه از هواداران مغموم 
پوزش بطلبد؟ کــی روش نه تنها این کار را نكرد، 
بلكه حتی بعد از جام جهانی یک نشست خبری 
هم برای توضیح در مورد ابهامات نگذاشت و در 

متن وداعش مثل قهرمان ها سخن گفت!

   آیا بازگشت دیگری در کار است؟
بخش تكان دهنده پیــام خداحافظی کارلوس، 
جمله پایانی آن بود: »به امیــد آینده«! اینطور 
به نظر می رسد که کارلوس هنوز برای خودش 
بخت بازگشت به تیم ملی ایران را قائل است. چرا 
که نه؟ وقتی همچنان کسانی در ورزش کشور 
هستند که شكســت های او را پیروزی بخوانند 
و مثل مریدها دنبال مراد پرتغالی باشند، چرا او 
نباید تیم ملی ایران را در آب نمک بخواباند؟ تا 
این جماعت فرصت می دهند، آن فرصت طلب 

هم استفاده می کند.

 فول کردی
آقای کنعانی!

یكی از حواشی خداحافظی کارلوس کی روش 
از تیم ملی ایــران، کامنت عجیب و غریبی بود 
که محمدحســین کنعانــی زادگان در صفحه 
شــخصی این مربی گذاشــت. او پای پســت 
کی روش نوشــت: »تو به ایران خیانت کردی، 
نه به من و شــجاع خلیل زاده.« منظور کنعانی 
بازی نكردن او و دوست و هم تیمی اش شجاع در 
ترکیب اصلی ایران در جام جهانی 2022 بوده 
است. انتظار می رفت کنعانی و شجاع به عنوان 
زوجی که در قلب خط دفاعی تیم ملی توانسته 
بودند نقــش مهمی در صعود بــه جام جهانی 

ایفــا کننــد، در مرحله 
نهایی این تورنمنت هم 

به میدان بروند، اما حضــور کی روش به جای 
دراگان اسكوچیچ همه معادالت را عوض کرد.
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وزیر طرف معاون را گرفت
در واکنش به دعوای پوالدگر با دبیر و ساعی، سجادی می گوید کمک 

مجلس به فدراسیون ها بخشی از بودجه ساالنه شان است. این در حالی 
است که خود نماینده مجلس حق را به رؤسای فدراسیون ها داده  است

پنجره بسته شد، سوز رفت
در روز آخر مهلت نقل وانتقاالت نیم فصل لیگ های اروپایی بازیکنان زیادی 

جابه جا شدند و معامله انتقال تعداد بیشتری به هم خورد. سردار آزمون در بایر 
لورکوزن ماندنی شد و مارسی به جای او ویتینیا را از براگا خرید
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