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آلکنو و ایران ،کوه یخ و کلونی آتش؛ بیا رویا ببافیم!

وسوسههای شیرین رولت روسی
سعید آقایی
Saeed Aghaee

یک انتخاب ســخت و آســان ،دشــوار و ممتنــع .انتخابی
بــر پایــه نیــاز و واقعیت و رســیدن به افــق آرزوها .یــک رویای
دوردســت .رویایی به قدمت یک نســل .نســلی بااســتعداد و
طالیی اما یاغی و ســرکش .نســلی که در یک دهه اخیر ســری
در میــان ســرها درآورده و بــرای همــه شــاخ و شــانه کشــیده.
عبــور از متوســطها و ورود به دنیای بزرگان .آقای آســیا و جدا
افتــادهای در میــان غولها .بچه غولی که حاال ســودای بزرگی
دارد .بزرگی در فستیوال پنج حلقهای .در بزرگترین تورنمنت
دنیــا .پاک کردن تلخیهای ریو و رویابافی برای توکیو .عبور از
متوســطی چون کوالکوویچ و جســتوجو برای یک نام بزرگ.
از رزنده تا والسکو .از کاستالنی تا آلکنو و سرانجام تزار روس.
ایــن جانمایــه تمامــی اتفاقــات ماههــای اخیــر والیبــال
ایران اســت .رشــتهای که سالهاست برای رســیدن به سکوی
المپیک رویابافــی میکند و آن را میکاود .همانند جویندگان
طال در یک معدن تاریک و ســخت .تیمی که با ستارههای ریز
و درشــتش به نظر یک شــانس جذاب برای رسیدن به رویای
بزرگــش دارد امــا بــرای تعبیــر آن بایــد دل بــه دریــا زد .باید
مــرد جنگی داشــت و باید جان کنــد و مرارت کشــید .انتخاب
والدیمیــر آلکنــو ،تــزار پرافتخار روس درســت بر پایــه همین
هــدف صورت گرفته .مردی که پس از یک مطالعه و بررســی
طوالنــی و حوصلــه ســر بــر ،ســرانجام بــه نیمکت تیــم ملی
والیبال رســیده تا یــک ژنرال کارکشــته و قهار ناخدای کشــتی
والیبال شود .او که در قهرمانی و چنگ زدن به جامها و مدال
بــه ویژه مدال المپیک یک تجربه طوالنی دارد و با این معیار
روی کاغذ یک انتخاب منطقی و ایدهآل محسوب میشود.
با نگاهی به کارنامه آلکنو امیدوار میشــویم که او یکی از
بهتریــن دوران والیبــال ایران را رقم بزند و ما را به کاخ آرزوها
برساند .حضور در سه دوره بازیهای المپیک به عنوان مربی
و کســب برنــز پکــن  ،۲۰۰۸طــای لنــدن  ۲۰۱۲و چهارمی ریو
 ۲۰۱۶از نــکات برجســته پرونــده کاری این مربی روس اســت.
تجاربی گرانســنگ و قابل اعتنا که میتواند کلید موفقیت ما
در توکیو  2020باشد.
اما تزار روســی چطــور و چگونه به نیمکت ایران رســید؟
مرور مســیر رســیدن آلکنو به نیمکت ایران تصویر روشنتری
از آینده والیبال با این تزار روسی را پیش روی ما قرار میدهد.

قصه از کجا شروع شد؟

تعویق ناگهانــی المپیک  2020توکیو ،اگرچه تقریباً برای
تمامــی رشــتههای ورزشــی و قهرمانــان المپیکی یک شــوک
نومید کننده بود برای والیبال ایران حکم یک هدیه آســمانی
را داشــت تا بتواند نیمکت تیم ملی را زیر و رو کند .با قطعی
شــدن تعویــق المپیــک ،فدراســیون والیبال به ســرعت ایگور
کوالکوویــچ مربــی صربســتانی خــود را کنــار گذاشــت چــرا که
مجموعه فدراسیون به این نتیجه رسیده بود علیرغم صعود
بــه المپیــک ،ایگور مردی نیســت که ما را بــه آرزوهایمان در
توکیو برساند.
پــس از قطــع همــکاری بــا ایگــور کوالکوویــچ ،مهمترین
بحــث بــرای والیبــال ایــران انتخاب یــک گزینه ایــدهآل برای
رهبــری آســمانخراشهای ایــران بــود .یــک انتخاب ســخت
و دشــوار کــه بــرای آن هفتههــا و ماههای زیادی ســپری شــد،
جلســات متعــددی برگــزار شــد و مذاکــرات فراوانــی صورت
گرفت .در این مســیر به اندازهای زمان گذشــت که چند ماه از
جدایی ایگور و برپایی چند جلســه فنی و هماندیشی با اهالی
والیبــال ،آرام آرام انتخــاب ســرمربی جدیــد تیم ملــی نیز به
محاق رفت و فراموش شد!
در ایــن مســیر اهالی والیبــال تقریباً بر ایــن عقیده بودند
که بعد از چند ســال حضور خارجیها روی نیمکت تیم ملی
وقت ســرمربیگری یک ایرانی فرارســیده و فدراسیون والیبال
بایــد ایــن فرصت را بــه مربیــان ایرانی بدهد که شــانس خود
را روی نیمکــت تیــم ملــی آزمایــش کنند و افتخــار حضور در
المپیک به نام یک ایرانی سند بخورد.
طرفــداران ایــن تئــوری اعتقــاد دارنــد کــه مربــی ایرانی
توانایــی و کیفیــت الزم بــرای هدایت تیم ملی والیبــال را دارا
اســت و موفقیتهــای تیمهای پایه در رقابتهــای جهانی با
مربــی ایرانی را ســندی بر ادعــای خود میدانند .گــزارهای که

اتفاقاً در فدراسیون والیبال نیز طرفدارانی دارد اما همه حتی
طرفداران اســتفاده از مربیان ایرانــی ،میدانند که در آوردگاه
بزرگــی چــون المپیک و در تقابل بــا بهترین تیمهــا و مربیان
بــزرگ جهانی ،موفقیت بــا مربی ایرانی تقریباً محال اســت.
چــه آنکه اساســاً کیفیــت فنی یک مربــی ایرانی بــا یک مربی
خارجی بزرگ و طرازاول قابل قیاس نیست.
تقریبــاً همــه اهالــی والیبــال متفقالقــول هســتند که اگر
شــانس کوچکی بــرای موفقیت تیم ملی والیبــال در المپیک
متصور باشــیم ،این مهم تنها با یک خارجی کارکشته حاصل
خواهد شد که بتواند از کوچکترین فرصتها بهترین استفاده
را داشــته باشــد .از همین رو فدراســیون والیبال به این نتیجه
رســید که برای موفقیــت در المپیک نیازمند یک مربی بزرگ
اســت و با توجه به اینکه نسل فعلی والیبال و ستارههای دانه
درشــت آن در روزهای پایانی عمر حرفهای مفید خود به ســر
میبرند ،فدراســیون میخواهد از ایــن فرصت طالیی نهایت
اســتفاده را برده و در توکیو یک افتخار بزرگ و دســت نیافتنی
را رقم بزند.

از والسکو تا رزنده و آلکنو

حضــور در جمع  4تیم برتر المپیک رویای بزرگی اســت
کــه محمدرضــا داورزنــی مدیــر کهنــه کار فدراســیون در ســر
میپرورانــد و بــرای رســیدن به آن هــر کاری را انجــام خواهد
داد .داورزنــی از ابتــدای بازگشــت دوبــارهاش بــه والیبال و در
میان حرف و حدیثهای فراوان موفقیت در المپیک را یگانه
هــدف متعالی و غایی خود عنوان کرده و به کرات تأکید کرده
آمده تا والیبال را به موفقیت تاریخی برساند.
او نیــک میدانــد بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف متعالی
بایــد از یــک مربــی بــزرگ و کارکشــته روی نیمکــت تیم ملی
ایــران اســتفاده کنــد .مــردی کــه بــا اتوریتــه و کاریزمــای خود
توانایــی مدیریت ســتارههای بــزرگ و البته مدعــی تیم ملی
را داشــته و از ســوی دیگر به انــدازهای کاربلد ،فنــی و توانمند
باشــد کــه در آوردگاه بزرگــی چون المپیک بتوانــد در تقابل با
قدرتهای دنیا و بازیهــای میلیمتری تیم ایران را با دانش
فنــی و انگارههای خود برنده از زمین خارج کند .مأموریتی که
تنهــا از مربیان بزرگ و شــهیر برمیآیــد و از همین رو مذاکره
بــا نامهــای بزرگی چون والســکو ،رزنده و آلکنو در دســتور کار
فدراسیون قرار گرفت.
واقعیــت امر آن اســت کــه با توجــه به تعــدد مدعیان و
البته قرعهای که تیم ملی با آن روبهرو شده ،شانس موفقیت
تیــم ملی و رســیدن بــه جمع  4تیم پایانی شــاید چنــدان باال
نباشد به ویژه اینکه المپیک آوردگاهی است که همه تیمهای
بزرگ و قدر دنیا با تمام توان پای به آن میگذارند و بیتردید
موفقیت در چنین تورنمنتی دشــوارتر اســت اما فدراســیون و
داورزنی نمیخواهند این فرصت را از دســت داده و از شانس
حداقلی خود استفاده کنند و به خلق معجزه میاندیشند.

انتخاب با حوصله

بــا تعویــق یکســاله المپیــک فدراســیون والیبال بــه این
نتیجه رســید که برای انتخاب ســرمربی تیم ملی عجله نکند
و بــا توفیــق اجباری پیــش آمده فرصــت کافی بــرای انتخاب
یــک گزینــه خوب داشــت .بــه ویژه اینکــه هرچه ایــن انتخاب
دیرتر صورت میگرفت ،هزینه کمتری روی دست فدراسیون
میگذاشــت کــه بــا توجه بــه قیمــت افسارگســیخته دالر رقم
قابل توجهی میشــد .فراموش نکنید با لغو تمامی بازیهای
ملــی در ســال  ،2020تیم ملــی والیبال عمالً هیــچ تورنمنت
یا مســابقهای در پیش نخواهد داشــت و همین ســبب شــد تا
فدراســیون آهستهتر به ســمت قرارداد با گزینه مطلوب خود
پیش برود تا هزینه کمتری متحمل شود.
در نهایــت گزینــه نهایــی فدراســیون والدیمیــر آلکنــوی
روس تبــار بود؛ مردی که زمزمههــای حضورش روی نیمکت
تیــم ملــی والیبال ایــران از مدتهــا پیش به گوش میرســید
و در نهایــت فدراســیون بــا تأخیــر فــراوان از او رونمایــی کرد.
زمــان حضور آلکنو در ایران از فروردینماه ســال آینده اســت
و بر اســاس این قــرارداد ،هدایت تیم ملی والیبال کشــورمان
تا پایــان بازیهای المپیک توکیو بر عهــده این مربی باتجربه
روس خواهد بود.
رئیس فدراســیون والیبال پس از امضــای قرارداد آلکنو،
گفت :طبق قرارداد ،حضور سرمربی تیم ملی از فروردینماه
ســال آینده خواهد بود اما وی کار خود را از اول آذرماه شــروع
کرده اســت تا ملیپوشان والیبال ایران با آمادگی بیشتر در دو
رویــداد مهم ســال ( ۲۰۲۱لیــگ ملتها و بازیهــای المپیک

توکیو) شرکت کنند.
داورزنی تصریح کرد :آلکنو تا زمان شروع اردو در ابتدای
ســال آینــده ،لیگهای داخلــی و خارجی را رصــد خواهد کرد
که شناســایی بهترین بازیکنان ایران برای دعوت به تیم ملی
بر اساس آخرین عملکرد آنان ،از جمله این اهداف است.
وی بــه حضــور توماس توتولــو در کادر تیم ملــی والیبال
ایران به عنوان دســتیار آلکنو اشــاره کرد و گفت :دیگر اعضای
کادر فنی تیم ملی ایرانی خواهند بود.

آقای افتخار ،از بازیگری تا مربیگری

آلکنو مســیر طــول و درازی را در دنیای والیبال طی کرده
و چمدانش از افتخار و مدال لبریز است .والدیمیر رومانوویچ
آلکنــو چهــارم دســامبر  ۱۹۶۶در پولوتســک ویتبســک به دنیا
آمــد .مادرش بالروســی و پــدرش اهــل لیتوانی بــود .هرچند
آلکنو فعالیت ورزشــی خود را از  ۱۰ســالگی شروع کرده است
اما از ســال  ۱۹۸۰با حضور در تیم دانشگاه مینسک به صورت
رسمی و حرفهای به عنوان یک ورزشکار معرفی شد.
وی از  ۱۹۸۴تا  ۱۹۸۷عضو باشگاه زسکا مسکو بود و پس
از آن به عضویت «اسکا مینسک» درآمد و سه سال هم برای
این تیم به میدان رفت .آلکنو با زســکا مســکو سه سال مداوم
مدال طالی مســابقات قهرمانی شــوروی ،یک قهرمانی جام
اتحــاد جماهیر شــوروی و دو جام قهرمانی ســوپر جام اروپا را
باالی سر برد.
ایــن بازیکن که در پســت مدافع وســط بــازی میکرد ،در
ســال  ۱۹۹۲وارد ایتالیا شد و پس از چهار سال حضور در سری
ب ،به فرانسه نقل مکان کرد و برای دو باشگاه «آ.اس.کن» و
«تــورز وی.بی» به میدان رفت .آلکنو تجربه بازی در تیمهای
لفسکی صوفیه ،ولونته اس آستی و مارکونی اسپولتو را نیز در
پرونده کاری خود دارد.
مــدال طالی جــام جهانــی  ،۱۹۹۹نایــب قهرمانــی اروپا
در ســال  ۱۹۹۲و مــدال برنــز اروپــا در ســال  ،۱۹۹۳چهار مدال
نقــره و برنــز لیگ جهانی (نقره ســالهای  ۱۹۹۳و  ،۱۹۹۸برنز
ســالهای  ۱۹۹۶و  )۱۹۹۷از جملــه افتخــارات ایــن بازیکن در
دوره حضورش در تیم ملی والیبال روسیه است.
والدیمیــر آلکنــو مربیگــری را در ســال  1999از همــان
باشــگاهی کــه در آن تــوپ مــیزد ،یعنــی تیــم تولــوز در لیگ
فرانســه آغــاز کــرد .ابتدا به عنــوان مربــی – بازیکن و از ســال
بعــد ،به عنــوان ســرمربی .قهرمانــی در جام حذفی فرانســه
اولین دســتاورد او بود و سال بعد هم دومین دستاورد خود را
بــا قهرمانی در پرو  Aدر ســال  ۲۰۰۴تکمیل نمود و پس از آن
به خانه بازگشت.
 4سالی گذشت تا باالخره جو سنگین مربیگری در روسیه
فروکــش کرد و او توانســت با توجه به نتایــج خوبی که در تیم
فرانســوی گرفته ،راهی بــه تیم دینامو و لیگ کشــورش بیابد.
او موفقیتهایــش را بــا دینامو هم ادامــه داد و طوری نظرها
را به خود جلب کرد که از ســال  2007همزمان با هدایت تیم
باشــگاهی کازان ،به سرمربیگری روسیه نیز برگزیده شد .او در
 3ســال حضور خود در مســکو موفق به کسب قهرمانی سوپر
لیــگ والیبال روســیه  ۲۰۰۶و قهرمانی جام حذفی روســیه در
ســال  ۲۰۰۷شــد و ســپس بــه تیم ملــی رفــت .او در این زمان
 41ســال داشــت و عنــوان جوانتریــن مربــی تاریــخ تیــم ملی
ســرزمینش را بــه خــود اختصــاص داد .آلکنو همچنــان که از
نظــر روسها جوانترین مربیشــان بــود ،در دوران فعالیتش
به عنوان بازیکن ،نتوانســته بود ملیپوش شــود و در حقیقت
ســابقه پوشــیدن پیراهن تیم ملی کشــورش را نداشت که این
ســرمربی شــدن یک غیر ملیپوش نیز بــرای روسها عجیب
و غریب بود!
روســیه بــا آلکنــو در ســالهای  2007و  2008مدالهــای
نقــره و برنز لیگ جهانی ،نقره اروپا ،نقــره جام جهانی و برنز
المپیک پکن را به ســینه زد و سپس هدایتش را برای دو سال
بــه دانیله بانیولــی موفقترین مربی تاریخ باشــگاهی ایتالیا و
ســرمربی پیشین متین ورامین سپرد .بانیولی در روسیه موفق
بــود و مــدالآور اما بــاز هم طی فرآینــدی که تحــت تأثیر باال
گرفتــن اختالفهای داخلی در والیبال روســیه شــکل گرفت،
روسها به ســراغ آلکنو رفتند و او هم نه نگفت تا دوباره روی
نیمکت روسها بنشیند.
سالهای  2011و  2012اوج کار این مربی در روسیه بود که
طالی لیگ جهانی ،جــام جهانی و المپیک لندن را تصاحب
کرد و نامش در تاریخ والیبال روسیه جاودانه شد و به او لقب
مــرد آهنیــن دادند .پــس از  2/5ســال کــه آنــدری ورونکوف،
ســرمربیگری تزارهــا را بر عهده داشــت (و اگرچه روســیه با او

در سال  2013قهرمان لیگ جهانی و اروپا شد) به دلیل نتایج
ضعیــف ســال  2014و لیــگ جهانی  2015اســتعفا داده شــد!
دوبــاره والدیمیــر آلکنــو به تیم ملی روســیه بازگشــت تا بلکه
ناجی آنها در ریو  2016باشــد اما نتیجه نگرفت ،برکنار شــد و
دوباره به زنیت کازان بازگشت تا جامهای داخلی را درو کند.

دلشورههای حضور دیرهنگام

فدراســیون والیبــال ایران در اوایل ماه آوریل ســال 2021
یعنی اواخر فروردین  1400در تهران ،منتظر آلکنو خواهد بود
ولــی مرحله نیمه نهایــی لیگ قهرمانان اروپا 6 ،اردیبهشــت
 1400به پایان میرسد و بازی فینال هم  12اردیبهشت خواهد
بود .داورزنی و آلکنو در حال مذاکره در مورد حضور احتمالی
تیــم زنیــت در مراحــل پایانــی لیگ قهرمانــان اروپا هســتند.
ضمــن اینکه لیــگ ملتهای والیبــال نیز قرار اســت از اواخر
اردیبهشــت آغــاز شــود .روسها بــرای آمادهســازی تیم ملی
خود ،لیگ برتر را یک ماه زودتر تعطیل خواهند کرد.
برخورد باشــگاه زنیت هم با پیشنهاد ایران ،بسیار مالیم
و دوســتانه بود و باشگاه اعالم کرد مشکلی از این بابت ندارد.
این شــاید تنها نقطه ابهام در جذب آلکنو باشد .زمان حضور
او در ایران بســیار دیرهنگام اســت و در فاصله  5ماه مانده به
المپیک بســیار دشوار مینماید که آلکنو بتواند تأثیر شگرف و
عمیقــی روی تیم ملی بگذارد .چه آنکه برای انجام تغییرات
بنیادیــن و تاکتیکــی معمــوالً نیاز به یــک بازه زمانی دوســاله
اســت و از همین رو نمیتوان از ســرمربی روس انتظار داشت
تــا تیــم را آنچنان زیر و رو کند .فرامــوش نکنید  5ماه مانده تا
المپیک بیشــتر صرف جا افتادن در تیم و آشــنایی با ستارهها
و انطباق با شــرایط محیطی خواهد شد و عمالً آلکنو فرصتی
بــرای بازســازی و تغییــرات فنــی و تاکتیکــی نخواهد داشــت.
نکتهای که بسیاری از کارشناسان روی آن اتفاق نظر دارند.
آلکنــو بــا حضــور در ایــران ،تومــازو توتولــو و دمیتــری
سوســنین دو دســتیار خــود در زنیــت را هــم با خود بــه تهران
میآورد.

مسیر سخت و آینده مبهم

حداقل خواســته فدراســیون والیبــال ایــران ،حضور تیم
ملــی در مرحلــه یــک چهــارم المپیک اســت کــه بــا توجه به
همگروهی ایران با ژاپن ،لهستان ،ایتالیا ،کانادا و ونزوئال ،دور
از انتظار نیســت .تیــم ملی ایران میتواند در گروه خود ســوم
یا چهارم شــود .قسمت مشکل کار اما ،مرحله دوم مسابقات
اســت چون در گــروه دیگــر تیمهای برزیــل ،آمریکا ،روســیه،
فرانســه ،آرژانتیــن و تونس قرار دارنــد .رویارویی با هر کدام از
 4تیم برتر این گروه برای ایران آســان نیست .جدال احتمالی
روســیه و ایــران در یــک چهــارم المپیک با حضــور آلکنو روی
نیمکت ایران بسیار دیدنی خواهد بود.
گروهبنــدی المپیک پیچیده اســت ۱۲ .تیــم در دو گروه ۶
تیمی مسابقه میدهند و بعد از پایان مرحله گروهی تیم اول
هــر گــروه با تیم چهارم گــروه دیگر و تیمهــای دوم هر گروه با
تیم ســوم گــروه دیگر مســابقه میدهند و چهار تیــم پیروز به
نیمهنهایی المپیک صعود میکنند .ســال بعد ایران در گروه
نسبتاً سادهتر المپیک با ژاپن ،ونزوئال ،ایتالیا ،کانادا و لهستان
همگــروه اســت .از حــاال اگر بــرد برابر ژاپــن و ونزوئــا را برای
ایــران کنــار بگذاریم و به برد مقابــل کانادا و لهســتان و ایتالیا
امیــدوار باشــیم ،ایــران به عنوان یکــی از چهار تیــم برتر گروه
خود با فرانسه ،روسیه ،آمریکا یا برزیل برای راهیابی به چهار
تیم برتر المپیک مسابقه خواهد داد.
هدف غایی از اســتخدام مربی بزرگی چون آلکنو رسیدن
بــه جمــع  4تیــم پایانی اســت و اگر تزار روســی بتوانــد به این
مرحلــه برســد ،بایــد منتظــر ادامه همــکاری ایران بــا کوه یخ
روســی در آینده بود .آیندهای کــه البته با وجود این قید مبهم
است و هنوز مشخص نیست.
موفقیــت آلکنــو با تیــم ملی ایــران در المپیــک ،ممکن
اســت ادامــه همــکاری این دو را در پی داشــته باشــد ولی این
نکتــه را باید لحــاظ کرد که ســرمربی روس ،تیم زنیــت را رها
نخواهــد کرد و پزشــکان نیــز او را از کار پرفشــار منــع کردهاند.
در ایــن شــرایط ،ادامه حضور آلکنو در ایــران پس از المپیک،
چندان محتمل نیست.
آلکنو در این باره میگوید :مدتهاســت که پیشنهاد تیم
ملی ایران روی میز من اســت ولی چیزی که مرا وسوسه کرد،
حضور در چهارمین المپیک بود .عالوه بر این ،مســائل مالی
هــم برایم مهم اســت .اگر بگویم پیشــنهاد مالــی ایران برایم
جذاب نبود ،دروغ گفتهام.

