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نگاه

فدراسیون نه اقتدار دارد نه صاحب

حسین فرکی

مـن از شـرایط تیـم ملـی و عوامـل تیـم ملـی یعنـی بازیکنـان و کادرفنـی کـه نقـش اصلـی
هسـتند و مـردم کـه حمایـت میکننـد ،هیـچ نگرانـی نـدارم؛ یعنـی امیـدوارم چـون تیـم ملی ما
در سـختترین شـرایط هـم کارهـای بزرگـی انجـام داده اسـت .آنچیـزی کـه نگرانکننده اسـت
و بایـد اینجـا اعتـراف کنـم ،بـدون اینکـه بخواهـم خطـاب بـه شـخص خاصـی صحبـت کنـم،
موضـوع خـود فداسـیون فوتبـال اسـت .بـه نظـر مـن االن فدراسـیون روی هواسـت ،اگـر از تیـم
ملـی انتظـار داریـد کـه بـه دور دوم بـرود ،امیدواریـم کـه ایـن اتفـاق بیفتـد امـا اگـر رخ نـداد ،بـا این
شـرایط فعلـی و تـا این لحظـه هیچ امیـدی به نتایـج خوب نیسـت .اینکه مـا فدراسـیون و متولی
داشـته باشـیم ،بایـد حامـی باشـد و شـرایط را فراهـم کنـد .البتـه مـا چندیـن دوره اسـت کـه بـا این
مشـکالت روبـهرو بودهایـم امـا در ایـن مقطـع بیثباتتریـن وضعیـت تیـم ملـی فوتبـال ایـران
در حـال رقـم خـوردن اسـت .عـرض کـردم کاری به شـخص نـدارم که چـه کسـی دارد فدراسـیون
را هدایـت میکنـد ،ولـی آنچـه نظـر شـخصی مـن اسـت اینکـه فوتبـال را نبایـد ایـن آدمهـا
مدیریـت کننـد .مـن االن بـه طـور دقیـق نمیدانـم چـه کسـانی در کمیتـه فنـی هسـتند ،امـا فکـر
میکنـم بـه کمیتـه فنی هـم نمیشـود اشـاره داشـت چـون بایـد برنامهریـزی ،امکانات ،مسـائل
مالـی ،اردوهـای مناسـب تیـم ملـی و  ...را فدراسـیون فوتبـال هماهنـگ کنـد .وقتـی فدراسـیون
فوتبـال روی هواسـت ،نمیتوانیـم در ایـن شـرایط انتظـاری از موفقیـت تیـم ملـی یـا بهصـورت
کلـی فوتبالمـان داشـته باشـیم .مـن صحبتـم ایـن اسـت کـه اگـر شـرایط فدراسـیون همینگونه
بمانـد و بیتوجهیهـا بـه مـواردی کـه دربـاره تیـم ملـی گفتم ادامـه داشـته باشـد ،ما باید دسـت
و پـای بازیکنـان ملـی را هـم ببوسـیم کـه در ایـن شـرایط بـازی میکننـد! ایـن معضلـی اسـت کـه
فوتبالمـان در حـال حاضـر بـه آن گرفتـار شـده و بـرای اولینبـار از زمانـی کـه الاقـل مـن خاطـرم
هسـت ،چنیـن اتفاقـی رخ داده اسـت؛ تـا بـه امـروز مـن فدراسـیون فوتبـال را تـا بـه ایـن انـدازه
بالتکلیـف و پـا در هـوا ندیـده بـودم .ایـن مسـأله شایسـته فوتبـال مـا نیسـت ،مـا کشـوری بـه ایـن
بزرگـی هسـتیم ،بـا هـواداران و عالقهمندانـی کـه آسـیا و جهـان بـه آنهـا افتخـار میکننـد ،امـا
متأسـفانه در داخـل اوضـاع خـوب نیسـت .همیشـه سـعی میکنـم مقـداری مالحظـهکاری کنم
امـا االن میبینـم کـه طـرف مقابـل هـم کسـی نیسـت کـه بخواهـم مالحظـه کنـم .فدراسـیون
فوتبـال را بـدون صاحـب و اقتـدار میبینـم ،بـه صراحـت عـرض میکنم که مـردم ما توقعشـان
از تیـم ملـی و بازیکنـان و کادرفنـی بـاال نباشـد .مـا دوسـت داریـم تیـم بـه مرحله بعـد بـرود اما به
ایـن صـورت کـه فوتبـال اداره میشـود ،در تاریخ حضـور چندین سـاله مـن حداقل ندیـده بودم.

خبر

مهدی ،سومین بازیکن برتر ماه پرتغال

در انتظار انتقال هیجانانگیز طارمی
بـا پایـان مـاه آوریـل و طبـق رسـم
ماهانـه ،سـرمربیان تیمهـای لیـگ برتـر
پرتغـال اقـدام بـه انتخـاب برتریـن بازیکـن
مـاه لیـگ ایـن کشـور کردنـد کـه در ایـن میـان
مهـدی طارمـی مهاجـم ایرانی پورتـو در رده
سـوم ایسـتاد .در این نظرسنجی ،سـرمربیان
تیمهای لیـگ برتر پرتغـال بیشـترین آرا را به
ریـکاردو هورتـا بازیکن تیـم بـراگا اختصاص
دادنـد تا ایـن بازیکـن عنـوان برتریـن بازیکن
لیـگ در مـاه گذشـته میلادی را از آن خـود
کنـد.
ایـن بازیکـن توانسـت بـا کسـب ۲۹٫۸۶
درصـد آرا رقبـای خـود یعنـی دارویـن از
بنفیـکا بـا  ۲۵درصـد آرا و طارمـی از پورتـو بـا
 ۲۳٫۶۱درصـد آرا را پشـت سـر گذاشـته و ایـن
جایـزه را از آن خـود کنـد .ریـکاردو هورتـا در
مـاه آوریل دو گل بـه ثمر رسـاند و دو پاس گل
نیـز داد و بـه چهـار بـرد و یـک تسـاوی بـراگا در
ماه گذشـته میلادی کمک زیـادی کـرد .البته

ایـن در حالـی اسـت کـه مهـدی طارمـی در
مـدت مشـابه موفـق بـه زدن  ۶گل شـد و یـک
مرتبـه نیـز پـاس گل داد و بههمـراه پورتـو ۵
پیـروزی و یـک شکسـت را تجربـه کـرد.
امـا نکتـه دیگـر دربـاره سـتاره ایرانـی
پورتـو .بـا توجـه بـه اینکـه طارمـی در مـاه
جـوالی ۳۰سـاله میشـود ،مشـخص
نیسـت که آیـا سـایر تیمهـای مطـرح اروپایی
بهدنبـال جـذب او هسـتند یـا خیـر و اگـر ایـن
کار را انجـام دهنـد ،پورتـو باالتریـن مبلـغ را
بـرای جدایـی او طلـب خواهـد کـرد .قـرارداد
طارمـی در سـال  ۲۰۲۴بـه پایـان میرسـد .بـا
رسـیدن طارمـی بـه اولیـن جـام باشـگاهی
دوران حرفـهای خـود در اروپـا ،دیگـر
بحـث کمـی وجـود دارد .او یکـی از بهتریـن
بازیکنـان پرتغـال و آخریـن مهاجـم میانـی
اسـت کـه پـس از رادامـل فالکائـو و جکسـون
مارتینـز ،اسـتادیوم دراگائـو را طوفانـی کـرده
اسـت.

کادر تمام ایرانی برای فوتسال زنان عراق
شــهناز یــاری کــه از مدتهــا قبــل
زیــر ذرهبیــن مدیــران فدراســیون فوتبــال
عــراق بــود ،ســرانجام هفتــه گذشــته
توافــق نهایــی خــود را بــا مســئوالن
فوتبــال ایــن کشــور انجــام داد و بهعنــوان
ســرمربی تیــم ملــی فوتســال زنــان
عــراق معرفــی شــد تــا در کنــار محمــد
ناظمالشــریعه کــه ســکاندار تیــم ملــی
فوتســال مــردان عــراق اســت ،هدایــت
فوتســال عراقیهــا برعهــده کادرفنــی
ایرانــی باشــد .یــاری بعــد از توافــق نهایی
بــا مدیــران فدراســیون فوتبــال عــراق،
عــازم ایــن کشــور شــد و قــراردادش را

رســمی کــرد و تمرینــات تیــم فوتســال
زنــان نیــز بالفاصلــه آغــاز شــد .ســرمربی
ایرانــی بــرای هدایــت تیــم ملــی فوتســال
زنــان عــراق ،دو دســتیار ایرانــی را هــم
همــراه خــود بــه بغــداد بــرده و مریــم
فانــی بهعنــوان مربــی بدنســاز و شــیما
کریمــی بهعنــوان مربــی دروازهبانهــا
در کنــار شــهناز یــاری خواهنــد بــود .تیــم
ملــی فوتســال زنــان عــراق بــرای حضــور
در اولیــن دوره رقابتهــای غــرب آســیا
کــه تیرمــاه ســالجاری در عربســتان
ســعودی برگــزار خواهــد شــد ،خــود را
آمــاده میکنــد.

باالخره بازی تدارکاتی برای تیم ملی

ایران-کانادا در ونکوور

اردوی آمادهســـازی تیـــم ملـــی
و برگـــزاری بازیهـــای تدارکاتـــی در
فیفادیهـــای پیـــش رو ،مســـألهای
اســـت کـــه بـــه ســـوژه روز فوتبـــال ایـــران
تبدیـــل شـــده اســـت .بهدلیـــل برگـــزاری
تورنمنتهـــای مختلـــف ملـــی در
قارههـــای اروپـــا ،آفریقـــا و امریـــکای
ً
عمـــا شـــانس برگـــزاری دیـــدار
جنوبـــی،
تدارکاتـــی بـــا تیمهـــای مطـــرح دنیـــا بـــه
کمتریـــن حـــد خـــود رســـید .تیمهـــای
اروپایـــی در فیفـــادی پیـــش رو درگیـــر
مســـابقات لیـــگ ملتهـــا هســـتند و
قـــاره آفریقـــا در فیفادیهـــای پیـــش رو،
درگیـــر برگـــزاری رقابتهـــای مقدماتـــی
جـــام ملتهـــای  2023خواهـــد بـــود.
قـــاره امریـــکای شـــمالی و مرکـــزی نیـــز
رقابته ــای لی ــگ ملته ــای کون ــکاکاف
را در پی ــش دارن ــد .ای ــن مس ــابقات دومی ــن
دوره خـــود را ســـپری خواهـــد کـــرد کـــه
ش ــامل  41عض ــو کون ــکاکاف خواه ــد ب ــود.
جمیـــع ایـــن اتفاقـــات در کنـــار
بیبرنامگـــی فدراســـیون فوتبـــال ســـبب
ش ــد ت ــا ش ــانس برگ ــزاری ب ــازی تدارکات ــی
بـــا تیمهـــای ملـــی بـــزرگ دنیـــا بـــه صفـــر
برســـد .بـــا وجـــود ایـــن نخســـتین حریـــف

تدارکات ــی ش ــاگردان اس ــکوچیچ مش ــخص
ش ــده اس ــت .ب ــا اع ــام رس ــمی فدراس ــیون
فوتبـــال ،بـــر اســـاس توافـــق صـــورت
گرفتـــه بـــا فدراســـیون فوتبـــال کانـــادا ،در
تاری ــخ پنج ــم م ــاه ژوئ ــن مص ــادف ب ــا 15
خ ــرداد ،تی ــم مل ــی ای ــران در ش ــهر ونک ــوور
برابـــر تیـــم ملـــى ایـــن کشـــور قـــرار گرفتـــه
و نخســـتین دیـــدار تدارکاتـــى خـــودش
را پیـــش از حضـــور در مســـابقات جـــام
جهانـــى  ٢٠٢٢برگـــزار مىکنـــد.
برگ ــزاری ب ــازی ب ــا تی ــم مل ــی کان ــادا،
یـــک دیـــدار تدارکاتـــی قابـــل قبـــول بـــه
شــمار م ـیرود .آنهــا در مرحلــه مقدماتــی
ج ــام جهان ــی  4امتی ــاز از امری ــکا ،یک ــی از
حریف ــان ای ــران در ج ــام جهان ــی گرفتن ــد
و باالتـــر از ایـــن تیـــم و مکزیـــک ،در صـــدر
جـــدول ردهبنـــدی قـــرار گرفتـــه و راهـــی
قطـــر شـــدند .در بخـــش پایانـــی اطالعیـــه
فدراســـیون نیـــز از تـــاش بـــرای انتخـــاب
حری ــف دوم خب ــر داده ش ــده« :فدراس ــیون
فوتبـــال پـــس از قطعـــى نمـــودن ایـــن
مســـابقه بهدنبـــال توافـــق بـــا برخـــى از
کش ــورها ب ــه منظ ــور انج ــام دومی ــن ب ــازى
تدارکات ــى در فیف ــا دى پی ــش روى خواه ــد
ب ــود».

شماره  7در االهلی میماند؟

نوراللهی قصد بازگشت ندارد

احمــد نوراللهــی هافبــک ایرانــی
باشــگاه شــباب االهلــی امــارات ،بــا وجــود
اینکــه در چنــد بــازی ایــن تیــم در لیــگ
قهرمانــان آســیا بــه میــدان نرفــت ،ولــی
بــا اتمــام ایــن بازیهــا دوبــاره بــه ترکیــب
اصلــی تیمــش برگشــت .ترافیــک در خــط
هافبــک شــباب االهلــی باعــث شــده اســت
تــا برخــی از بازیکنــان خــط میانــی ایــن
تیــم در مقاطعــی از فصــل نیمکتنشــین
شــوند کــه در مســابقات لیــگ قهرمانــان
آســیا قرعــه بــه نــام احمــد نوراللهــی افتــاد.
در همیــن راســتا در هفتههــای گذشــته شــایعاتی دربــاره احتمــال بازگشــت
نوراللهــی بــه فوتبــال ایــران مطــرح شــد و ایــن بحــث بــه میــان آمــد کــه نوراللهــی قــرار
اســت دوبــاره پیراهــن پرســپولیس را بــر تــن کنــد .آخریــن اخبــار امــا حاکــی از آن اســت
کــه نوراللهــی قصــد بازگشــت بــه فوتبــال ایــران را نــدارد و از شــرایطش در فوتبــال امــارات
راضــی اســت .او یــک فصــل دیگــر هــم بــا شــباب االهلــی قــرارداد دارد و میخواهــد در
ایــن تیــم بمانــد.
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طیبی :از یک تیم فوتبــــال پیشنهــــاد داشتم
تیم ملی فوتسال ویترین فدراسیون فوتبال است

گفت و گو

امیر اسدی

بـــدون شـــک یکـــی از بهتریـــن بازیکنـــان تاریـــخ فوتســـال ایـــران ،کســـی
نیســـت جـــز حســـین طیبـــی .بازیکنـــی بـــا اصالـــت مشـــهدی کـــه در همـــان
جوان ــی فوتب ــال را کن ــار گذاش ــت ،فوتس ــال را انتخ ــاب ک ــرد و پلهه ــای ترق ــی
را یکـــی پـــس از دیگـــری پیمـــود .طیبـــی در گفتوگـــوی مفصـــل بـــا ایـــران
ورزشـــی ،از روزهایـــی میگویـــد کـــه فوتســـال را بـــه فوتبـــال ترجیـــح داد.
ه ــر چن ــد خ ــودش ب ــه ای ــن موض ــوع اذع ــان میکن ــد ک ــه در جوان ــی هرگ ــز از
فوتس ــال خوش ــش نمیآم ــد ام ــا ب ــر حس ــب اتف ــاق ای ــن رش ــته را ب ــرای ادام ــه
دوران حرفـــهای خـــود انتخـــاب کـــرد .علـــی دایـــی و علـــی کریمـــی الگوهـــای
طیبـــی هســـتند .بازیکنـــی کـــه ایـــن روزهـــا افتخـــار فوتســـال ایـــران در اروپـــا
محس ــوب میش ــود و در عضوی ــت باش ــگاه مش ــهور بنفی ــکا اس ــت .طیب ــی ک ــه
در فوتبـــال هـــم مهاجـــم بـــوده ،در فوتســـال نیـــز یکـــی از بهتریـــن گلزنهـــای
ای ــران و آس ــیا محس ــوب میش ــود .او  4ب ــار کاندی ــدای کس ــب عن ــوان بهتری ــن
بازیک ــن فوتس ــال جه ــان ش ــده ام ــا هرگ ــز ب ــه ای ــن افتخ ــار ب ــزرگ دس ــت نیافت ــه
اس ــت .یک ــی از اه ــداف طیب ــی ب ــه دس ــت آوردن ای ــن عن ــوان مه ــم اس ــت ،ه ــر
چن ــد خ ــودش میگوی ــد تم ــام تمرک ــزش را روی ای ــن موض ــوع نمیگ ــذارد و
میخواهـــد از فوتســـال لـــذت ببـــرد .او از تفاوتهـــای امکاناتـــی فوتســـال در
ای ــران و اروپ ــا ه ــم صحب ــت میکن ــد و معتق ــد اس ــت در کش ــورمان حت ــی ب ــه
ان ــدازه س ــایر کش ــورهای آس ــیایی ه ــم امکان ــات وج ــود ن ــدارد ام ــا اس ــتعداد ت ــا
توگـــوی ویـــژه بـــا ســـتاره تیـــم ملـــی فوتســـال
دلتـــان بخواهـــد ،هســـت .گف 
ای ــران و باش ــگاه بنفی ــکا پی ــش رویت ــان اس ــت.
برایم ــان جال ــب اس ــت بدانی ــم از ابت ــدا در رش ــته فوتس ــال فعالی ــت
میک ــردی ی ــا فوتبالیس ــت ب ــودی؟
از اول بازیک ــن فوتس ــال نب ــودم .در مش ــهد و س ــطح باش ــگاهی
فوتبـــال بـــازی میکـــردم .در ردههـــای نوجوانـــان ،جوانـــان
و حتـــی امیـــد فوتبالیســـت بـــودم و خیلـــی اتفاقـــی
وارد فوتســـال شـــدم .یـــادم میآیـــد بـــا دوســـتانم
میرفتیـــم فوتســـال بـــازی میکردیـــم .آقـــای
بیغ ــم ه ــم س ــرمربی تی ــم فوتب ــال م ــا ب ــود
و هـــم امیدهـــای فوتســـال علـــم و ادب.
ایش ــان م ــرا دی ــد و گف ــت بی ــا فوتس ــال و
م ــن ه ــم رفت ــم و ت ــا ام ــروز مان ــدگار
شـــدهام.
در فوتب ــال چ ــه پس ــتی ب ــازی
میکـــردی؟
مهاجم بودم.
خوب بودی یا نه؟
مربیانـــم میگفتنـــد
و
بـــودم
خـــوب
میتوانســـتم پیشـــرفت
کن ــم .حت ــی ی ــک دوره ک ــه
آقـــای محمـــود بیداریـــان
ســـرمربی تیـــم ملـــی
نوجوان ــان بودن ــد ،ب ــه اردو
دع ــوت ه ــم ش ــدم .خ ــودم
فوتبـــال را خیلـــی دوســـت
داشـــتم .از فوتســـال خوشـــم
نمیآمـــد و عالقـــهای بـــه ایـــن
رشـــته نداشـــتم .چـــون بـــرادر
بزرگتـــرم هـــم بـــرای ابومســـلم
بـــازی میکـــرد ،خیلـــی عالقهمنـــد
بـــودم کـــه روی چمـــن باشـــم تـــا
داخـــل ســـالن.
اگـــر در فوتبـــال میمانـــدی،
میتوانســـتی مثـــل حـــاال پیشـــرفت کنـــی؟
نمیتوانـــم بگویـــم اگـــر فوتبالیســـت
میمان ــدم اتفاق ــات خ ــوب برای ــم میافت ــاد ی ــا ن ــه .در
فوتس ــال ام ــا لط ــف خ ــدا و دع ــای پ ــدر و م ــادرم باع ــث ش ــد
اتفاق ــات بزرگ ــی برای ــم رخ بده ــد و واقعــاً از مس ــیری ک ــه انتخ ــاب
کـــردهام ،راضـــی هســـتم.
وقت ــی تف ــاوت در رق ــم قرارداده ــا ،توج ــه بیش ــتر ب ــه فوتبالیســتها و
ش ــهرتی ک ــه آنه ــا دارن ــد را میبین ــی ،خ ــودت را ب ــرای انتخ ــاب فوتس ــال
ســـرزنش نمیکنـــی؟
ب ــه ه ــر ح ــال ای ــن چیزه ــا هس ــت دیگ ــر ام ــا ن ــه .م ــن از انتخ ــاب فوتس ــال راض ـیام.
ضم ــن اینک ــه در تم ــام دنی ــا بیش ــتر ب ــه فوتب ــال توج ــه میکنن ــد ت ــا رش ــتههای دیگ ــر.
فوتبـــال ورزش اول دنیـــا اســـت و دیگـــر تبدیـــل بـــه یـــک صنعـــت شـــده .مخاطـــب
بیش ــماری دارد و ب ــه همی ــن دلی ــل بای ــد ه ــم توج ــه بیش ــتری ب ــه آن ش ــود .م ــن ام ــا از
ای ــن مس ــیر رضای ــت کام ــل دارم .چ ــون لط ــف خ ــدا ه ــم ش ــامل ح ــال م ــن ش ــده اس ــت.
بـــا توجـــه بـــه شـــم گلزنـــی بـــاال در رده نوجوانـــان و جوانـــان کـــه فوتبـــال بـــازی
میکـــردی ،آقـــای گل نشـــدی؟
در فوتبـــال کفـــش طـــا نگرفتـــم امـــا خـــب خیلـــی گل مـــیزدم .مربیـــان هـــم
همیشـــه از فوتبالـــم تعریـــف میکردنـــد.
مربیـــان ،دوســـتان و خانـــواده نگفتنـــد اشـــتباه میکنـــی کـــه میخواهـــی بـــه
فوتســـال بـــروی؟
همانط ــور ک ــه گفت ــم ،حض ــور م ــن در فوتس ــال خیل ــی اتفاق ــی ب ــود .خیل ــی زود
ب ــه تی ــم مل ــی ه ــم دع ــوت ش ــدم و توانس ــتم در لی ــگ چه ــره ش ــوم .چ ــون بهس ــرعت
نتیج ــه حض ــور در فوتس ــال را گرفت ــم ،وق ــت انتق ــاد از تصمیم ــم نرس ــید .ب ــه همی ــن
خاط ــر در فوتس ــال مان ــدم ،ت ــا ام ــروز ک ــه ب ــا ه ــم صحب ــت میکنی ــم.
احتمـــاالً مثـــل تمـــام فوتبالیســـتها ،فوتبـــال را از کوچـــه و خیابـــان شـــروع
کـــردهای .همینطـــور اســـت؟
دقیقــاً .م ــن گلکوچیکب ــاز ب ــودم .خاط ــره خاص ــی از آن زم ــان در ذهن ــم ن ــدارم
امـــا بـــا بچهمحلهـــا بـــازی میکردیـــم و همـــه هـــم اســـتعداد داشـــتند .بـــرادرم کـــه
فوتبالیســـت بـــود هـــم نقـــش زیـــادی در تصمیماتـــی کـــه گرفتـــم و البتـــه موفقیتـــم
داشـــت.
در ای ــن س ــالها ب ــه فک ــرت نرس ــید ک ــه ش ــانسات را دوب ــاره در فوتب ــال امتح ــان
کن ــی؟
چنـــد ســـال قبـــل فـــردی بـــه مـــن پیشـــنهاد داد کـــه بیایـــم فوتبـــال بـــازی کنـــم.
مش ــورتهایی انج ــام دادم و در نهای ــت ب ــه ای ــن نتیج ــه رس ــیدم ک ــه چنی ــن کاری انج ــام
نده ــم .حت ــی ب ــا ی ــک مرب ــی فوتب ــال ه ــم ح ــرف زدم .ایش ــان گف ــت ت ــو سالهاس ــت
فوتس ــال ب ــازی میکن ــی ،لژیون ــر هس ــتی و عض ــو تی ــم مل ــی .خ ــوب نیس ــت رش ــتهات را
تغیی ــر بده ــی .دی ــدم درس ــت میگوین ــد و م ــن ه ــم ترجی ــح دادم در فوتس ــال بمان ــم.
میگویی از کدام مربی فوتبال مشورت گرفتی؟
حاال بماند .فقط بگویم با یکی از مربیان بزرگ لیگ برتری.
پیشنهاد بازی هم داشتی یا فقط در حد حرف بود؟
ب ــه م ــن گفتن ــد بی ــا و ب ــا تی ــم لی ــگ برت ــری تمری ــن ک ــن ت ــا راه ــی فوتب ــال ش ــوی.
همانطـــور کـــه گفتـــم بـــا یکـــی از مربیـــان بـــزرگ فوتبـــال ایـــران مشـــورت کـــردم و
ایش ــان گف ــت در فوتس ــال بم ــان .البت ــه ای ــن موض ــوع ب ــه چن ــد س ــال قب ــل برمیگ ــردد و
مـــن هـــم خـــدا را شـــکر میکنـــم کـــه مشـــورت درســـتی انجـــام دادم.
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه مش ــهدی هس ــتی و در فوتب ــال مهاجم ــی ریزجث ــه ه ــم ب ــودی،
ب ــه نظ ــر ش ــبیه خ ــداداد عزی ــزی ب ــازی میک ــردی .درس ــت اس ــت؟
کً
ال خ ــداداد عزی ــزی ،عل ــی دای ــی و عل ــی آق ــای کریم ــی اس ــطورههایی هس ــتند ک ــه
هم ــه عالقهمن ــدان ب ــه فوتب ــال دوستش ــان دارن ــد .م ــن ه ــم از ای ــن قاع ــده مس ــتثنی
نیس ــتم.
سبک بازیات در فوتبال شبیه کدام بازیکن بود؟
ای ــن س ــؤال را بای ــد از مربی ــان قدیمــیام بپرس ــید .خ ــوب نیس ــت خ ــودم در ای ــن
رابط ــه ح ــرف بزن ــم.
میتوانی بگویی که الگویت چه کسی بود؟
آقایان علی دایی و علی کریمی را خیلی دوست داشتم.
با آنها از نزدیک مالقات کردهای؟

نه .موقعیتی پیش نیامده که با آنها مالقات کنم.
دوست داریم از تفاوتهای فوتسال در ایران و اروپا هم صحبت کنی.
از چه نظر؟
به لحاظ امکانات.
بحـــث امکانـــات در فوتســـال اروپـــا ً
اصـــا قابـــل مقایســـه بـــا ایـــران نیســـت .مـــا از
نظ ــر امکان ــات حت ــی از تیمه ــای آس ــیایی ه ــم عقبت ــر هس ــتیم .از لح ــاظ اس ــتعداد

بعد از اینکه آقای شمسایی
هدایت تیم ملی را بر عهده
گرفتند ،تغییرات بسیاری به وجود
آوردند .به همین دلیل نیاز به
زمان داریم تا تیم هماهنگتر
شود .مهمترین چیزی که تیم ملی
نیاز دارد ،بازی تدارکاتی است تا
بازیکنان بتوانند جدیتر محک
بخورند

من از انتخاب فوتسال راضیام.
ضمن اینکه در تمام دنیا بیشتر به
فوتبال توجه میکنند تا رشتههای
دیگر .فوتبال ورزش اول دنیا
است و دیگر تبدیل به یک صنعت
شده .مخاطب بیشماری دارد
و به همین دلیل باید هم توجه
بیشتری به آن شود .من اما از این
مسیر رضایت کامل دارم

به من گفتند بیا و با تیم لیگ
برتری تمرین کن تا راهی فوتبال
شوی .با یکی از مربیان بزرگ
فوتبال ایران مشورت کردم و
ایشان گفت در فوتسال بمان.
البته این موضوع به چند سال
قبل برمیگردد و من هم خدا را
شکر میکنم که مشورت درستی
انجام دادم
ام ــا چی ــزی از
کش ــورهای ب ــزرگ ک ــم نداری ــم .ت ــا دلت ــان بخواه ــد بازیک ــن مس ــتعد
در کشـــورمان میبینیـــم کـــه اگـــر شـــرایط بـــرای آنهـــا مناســـب
و مســـاعد باشـــد میتواننـــد بـــه جایگاههـــای بـــاال برســـند و
بدرخش ــند .از نظ ــر امکان ــات ام ــا هن ــوز خیل ــی کار داری ــم ت ــا
بـــه رقبـــای آســـیاییمان برســـیم.
وقتــی وارد فوتســال اروپــا شــدی و اولیــن قــراردادت را
بس ــتی ،مهمتری ــن نکت ـهای ک ــه دی ــدی چ ــه ب ــود؟ مث ـ ً
ـا چ ــه
موضوعـــی تـــو را خیلـــی تحـــت تأثیـــر قـــرار داد و برایـــت
عجی ــب ب ــود؟
کً
ال وقتـــی دیـــدم باشـــگاهها چـــه امکاناتـــی دارنـــد،
تی ــم دارن ــد ،زمی ــن دارن ــد ،س ــالن بدنس ــازی و فیزیوتراپ ــی
دارن ــد ،برای ــم جال ــب توج ــه ب ــود .ای ــن مس ــائلی اس ــت
کـــه در فوتســـال ایـــران خیلـــی کـــم و بـــه نـــدرت پیـــدا
میشـــود .اینهـــا ابتداییتریـــن امکانـــات بـــرای یـــک
باشـــگاه یـــا تیـــم فوتســـال اســـت .مـــا از وجـــود آنهـــا در
ای ــران بیبه ــره هس ــتیم و اگ ــر ه ــم در منطقــهای داش ــته
باشـــیم ،بـــرای اســـتفاده عمـــوم اســـت و باشـــگاهها
بهصـــورت اختصاصـــی نمیتواننـــد آنهـــا را در اختیـــار
داشـــته باشـــند.
باشـــگاههای اروپایـــی ،در توئیتـــر ،اینســـتاگرام و
ســـایت باشـــگاه توجـــه بســـیاری بـــه تیـــم فوتسالشـــان
میکننـــد امـــا غالـــب اخبـــار دربـــاره فوتبـــال اســـت.
خـــب ایـــن موضـــوع را در همـــه جـــای جهـــان
میبینیـــم و فقـــط مختـــص ایـــران یـــا اروپـــا نیســـت.
قاعدتـــاً فوتبـــال چـــون طرفـــدار زیـــادی دارد ،بایـــد بـــه
آن بیشـــتر پرداختـــه شـــود .بـــا ایـــن حـــال تفـــاوت ایـــران
و اروپـــا در ایـــن اســـت کـــه نـــه بـــه انـــدازه فوتبـــال امـــا بـــه
ورزشهـــای دیگـــر هـــم توجـــه میکننـــد .در ایـــران امـــا
کمتـــر بـــه فوتســـال میپردازنـــد .نمیدانـــم چـــرا امـــا
تی ــم مل ــی فوتس ــال ،ویتری ــن فدراس ــیون فوتب ــال اس ــت و
بایـــد توجـــه بیشـــتری بـــه آن شـــود.
اوضاع تو در بنفیکا چطور است؟
شـــرایط فوقالعـــادهای داریـــم .مـــن چهـــار پنـــج
س ــال خ ــوب را در غی ــرت پش ــت س ــر گذاش ــتم و از وقت ــی

ب ــه بنفی ــکا آم ــدهام ،از انتخاب ــم راض ــی هس ــتم .انتخاب ــی انج ــام دادم ک ــه ب ــه پیش ــرفتم
کمـــک کنـــد .تجربیـــات و چالشهـــای جدیـــدی را ســـپری کـــردم و واقعـــاً خوشـــحالم
عض ــو بنفی ــکا هس ــتم.
بازیکن ــان تی ــم فوتب ــال بنفی ــکا را ه ــم در باش ــگاه میبین ــی؟ اگ ــر میبین ــی ب ــا آنه ــا
صحب ــت ه ــم میکن ــی؟
بازیکن ــان فوتب ــال را میبینی ــم ام ــا اینک ــه ب ــا آنه ــا ارتب ــاط داش ــته باش ــیم ن ــه .فق ــط
صحب ــت کوتاه ــی بینم ــان رد و ب ــدل میش ــود.
در مورد مهدی طارمی با تو حرف نمیزنند؟
ن ــه .همانط ــور ک ــه گفت ــم ارتب ــاط نزدیک ــی ب ــا آنه ــا ن ــدارم .همدیگ ــر را میبینی ــم
ام ــا فق ــط در باش ــگاه.
با مهدی طارمی چطور؟ با او ارتباط داری؟
در ارتباط هستیم اما نه اینکه هر روز با هم حرف بزنیم.
درخشــش او در فوتبــال پرتغــال ســر و صــدای بســیاری بــه پــا کــرده .ایــن درخشــش
در پرتغــال چــه بازتابــی داشــته اســت؟
فوتب ــال در پرتغ ــال زن ــده اس ــت و طرف ــداران زی ــادی دارد .اخب ــار فوتبال ــی را هم ــه
دنب ــال میکنن ــد و کمت ــر کس ــی را میبینی ــد ک ــه عالقــهای ب ــه ای ــن رش ــته نداش ــته باش ــد
ی ــا مس ــابقات را دنب ــال نکن ــد .مه ــدی ه ــم عملک ــرد فوقالع ــادهای داش ــته و رس ــانهها
همیشـــه عکـــس و نـــام او را روی جلـــد خـــود میبرنـــد و گلزنیهایـــش را پوشـــش
میدهن ــد .امی ــدوارم اتفاق ــات درج ــه یک ــی ب ــرای طارم ــی بیفت ــد و او روزه ــای بهت ــری
ه ــم در پی ــش داش ــته باش ــد.
پرداختیهایتان چطور است؟ مثل ایران عقب میافتد؟
در ایـــن حـــدود  10ســـالی کـــه در اروپـــا حضـــور دارم هرگـــز اتفـــاق نیفتـــاده کـــه
حقوقمـــان عقـــب بیفتـــد و دیرتـــر پرداخـــت شـــود .ایـــن اتفاقـــات فقـــط مـــال ایـــران
اســـت.
تیم مورد عالقهات در فوتبال؟
رئالمادرید .متأسفانه تیم فوتسال ندارد که برای بازی آنجا بروم.
پس طرفدار رئالمادرید هستی که مدام به بارسلونا گل میزنی؟
(میخنـــدد) شـــاید ایـــن مســـأله هـــم در گلزنیهـــای مـــن بـــه بارســـلونا نقـــش
داش ــته باش ــد .انش ــاءاهلل ک ــه رئالمادری ــد ،لیورپ ــول را ه ــم شکس ــت بده ــد و قهرم ــان
لی ــگ قهرمان ــان ش ــود.
سقف آرزوهایت در رده باشگاهی کجاست؟
خ ــدا را ش ــکر در ای ــن مس ــیر ،خ ــدا خیل ــی ب ــه م ــن ن ــگاه ک ــرد و روز ب ــه روز پیش ــرفت
ک ــردم.
یعنـــی نمیخواهـــی عنـــوان بهتریـــن بازیکـــن فوتســـال جهـــان را بـــه دســـت
بیـــاوری؟
م ــن چه ــار ب ــار کاندی ــدای عن ــوان بهتری ــن بازیک ــن جه ــان ش ــدم ام ــا ه ــر ب ــار ب ــه
دالیل ــی نتوانس ــتم ای ــن افتخ ــار را ب ــه دس ــت بی ــاورم.
پس این عنوان میتواند یکی از آرزوهایت باشد؟
همیشـــه تـــاش میکنـــم تـــا اتفاقـــات خـــوب برایـــم رقـــم بخـــورد .ســـعیام را
انج ــام میده ــم ام ــا تم ــام تمرک ــزم را روی ب ــه دس ــت آوردن ای ــن عن ــوان نمیگ ــذارم.
دوس ــت دارم از فوتس ــال ل ــذت بب ــرم.
شماره مورد عالقهات هم انگار  15است .دلیل خاصی دارد؟
اولی ــن ب ــاری ک ــه ب ــه فوتس ــال آم ــدم ،ش ــماره  15ب ــه م ــن رس ــید و در ادام ــه ه ــم
دی ــدم ای ــن پیراه ــن برای ــم خوشیم ــن اس ــت و آن را پوش ــیدم .دلیل ــش فق ــط همی ــن
موض ــوع اس ــت.
کمـــی هـــم دربـــاره تیـــم ملـــی فوتســـال و شـــرایط فعلـــیاش صحبـــت کنیـــم.
اوضـــاع مســـاعد اســـت؟
بع ــد از اینک ــه آق ــای شمس ــایی هدای ــت تی ــم مل ــی را ب ــر عه ــده گرفتن ــد ،تغیی ــرات
بس ــیاری ب ــه وج ــود آوردن ــد .ب ــه همی ــن دلی ــل نی ــاز ب ــه زم ــان داری ــم ت ــا تی ــم هماهنگت ــر
ش ــود .مهمتری ــن چی ــزی ک ــه تی ــم مل ــی نی ــاز دارد ،ب ــازی تدارکات ــی اس ــت ت ــا بازیکن ــان
بتوانن ــد جدیت ــر مح ــک بخورن ــد.
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه وحـــد شمســـایی ســـالها جـــزو بهتریـــن بازیکنـــان فوتســـال
جه ــان ب ــود ،ب ــازی زی ــر نظ ــر او س ــخت نیس ــت؟
ه ــم س ــخت اس ــت ه ــم لذتبخ ــش .س ــخت ب ــه ای ــن دلی ــل ک ــه ب ــر عک ــس بی ــرون
از فوتس ــال ک ــه او ش ــوخ اس ــت ،در زمی ــن ب ــا کس ــی ش ــوخی ن ــدارد و خیل ــی ه ــم ج ــدی
اس ــت .ب ــرای شمس ــایی اس ــم مه ــم نیس ــت ،او عملک ــرد بازیکن ــان را میبین ــد و ب ــرای
انتخـــاب ترکیـــب تصمیـــم میگیـــرد .او بازیکـــن باتجربـــه و جـــوان را بـــه یـــک چشـــم
ن ــگاه میکن ــد چ ــون خیل ــی س ــخت اس ــت ی ــک بازیک ــن همیش ــه در ش ــرایط ای ــدهآل
باشـــد ،ایـــن موضـــوع کمـــک میکنـــد تـــا بازیکنـــان انگیـــزه بگیرنـــد و بیشـــتر تـــاش
کنن ــد .لذتبخ ــش ه ــم ب ــه ای ــن خاط ــر ک ــه بم ــب انگی ــزه اس ــت و ه ــر روز ح ــس رقاب ــت را
بیـــن بازیکنـــان بـــاال میبـــرد.
با شمسایی همبازی هم بودید؟
ه ــم در تی ــم مل ــی و ه ــم باش ــگاهی ب ــا آق ــای شمس ــایی همتیم ــی ب ــودم .از قدی ــم
ای ــن افتخ ــار را داش ــتم ک ــه کن ــار ایش ــان ب ــازی کن ــم و ح ــاال ه ــم ک ــه ش ــاگردش هس ــتم.
انگار خودش هم خیلی آماده است.
ایشـــان خیلـــی تمریـــن میکنـــد و پـــا بـــه پـــای بازیکنـــان
مـــیدود .همیشـــه در اردو لبـــاس در مـــیآورد و بـــا مـــا
تمریـــن میکنـــد .همیـــن بـــرای بازیکنـــان
انگیـــزه ایجـــاد میکنـــد.
بهعنـــوان ســـؤال پایانـــی .در بنفیـــکا
میمانـــی یـــا پیراهـــن تیـــم جدیـــدی را
میپو شـــی ؟
ق ــرارداد م ــن در پای ــان ای ــن فص ــل تم ــام
میشـــود امـــا حـــدود دو مـــاه دیگـــر لیـــگ بـــه
پای ــان میرس ــد و ب ــازی مهم ــی ه ــم در پلــیآف
پیـــش رو داریـــم .نمیتوانـــم االن
دربـــاره آینـــده صحبـــت
کنـــم.

