 ...تيم ملي ميرود کرواسي بازي
دوستانه انجام بدهد موقع برگشت در
فرودگاه خودمان لباسها را از بچهها
ميگيرند! آخه چرا؟!! ...

		
آدمهاي تمام شده را ديگر از نـــو شروع نکن!
ِ
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تيم سوم جهان در فدراسيون دنبال اردو و اين حرفها
باشد .بايد ديد به فوتسال عوض شود.
 اگر مثال کيروش سرمربي تيم ملي فوتسال
بود بازهم اين اتفاقات رخ ميداد؟
من نميدانم کيروش چکار ميکند اما معتقدم اين
فرق نبايد باشد .بازهم ميگويم نبايد خودمان را با
فوتباليها مقايسه کنيم اما بايد شأن تيم ملي فوتسال
به عنوان تيم سوم جهان حفظ شود.
 کمي هم در مورد شرايط فني تيم ملي صحبت
کن ،فکر ميکني بتوانيد موفقيت در جام جهاني
و آسيا را دوباره تکرار کنيد؟
شرايط سخت است ،ما بازيهاي داخل سالن آسيا
و جام ملتهاي آسيا را پيش رو داريم .تيمهايي مثل
ژاپن از االن خودشان را براي جام ملتهاي ُآسيا
آماده ميکنند اما ما هنوز درگير يک اردو هستيم.
 بعد با اين شرايط دنبال ميزباني جام جهاني
هم هستيم!
خيلي جالب است .ما براي تيم ملي خودمان امکانات
نداريم .ما کشور ثروتمندي هستيم اما هنوز تيم ملي
خودمان امکانات ندارد بعد ميخواهيم ميزبان جام
جهاني شويم؟! کفپوش کمپ تيم ملي براي بازيکنان
مضر است اما هنوز تعويض نشده ،تيمهايي مثل ژاپن
وتايلنداردوياروپاييدارندامامايکبازيدوستانه
معمولي هم نداريم .اگر امکانات ژاپن را داشتيم تيم
ما هميشه در جهان مدعي قهرماني بود.
 بعد از اينکه ناظمالشريعه به عنوان سرمربي
تيم ملي انتخاب شد خيليها اعتقاد داشتند او به
درد تيم ملي نميخورد ،چه شد که ناظمالشريعه
در تيم ملي موفق شد؟
با احترام به تمام سرمربيان قبلي تيم ملي ،اما عملکرد
ناظمالشريعهدرتيممليفوقالعادهبودهاست.سکوي
جهاني اتفاقي بود که توسط ناظمالشريعه ثبت شد.
بعد از آمدن ناظمالشريعه همدلي در تيم ملي بيشتر
شد .خيليها فکر ميکردند که ناظمالشريعه در تيم
ملي موفق نميشود.
 شب قبل از بازي با برزيل در جام جهاني
خيليها منتظر شکست ايران و انتشار خبر برکناري
ناظمالشريعه بودند.
فقط يک جمله ميگويم ،خدا ناظمالشريعه را خيلي
دوست داشت .خيليها نميخواستند ناظمالشريعه
در تيم ملي موفق شود اما خدا اينطور خواست .ببينيد
خدا وقتي بخواهد يکي را بزرگ کند اين ميشود .ما
به برزيل ميخوريم ،برزيلي که يک تيم رويايي بود و
ما اين تيم را شکست ميدهيم .عزت را خدا طوري به
ناظمالشريعه داد که تيمش بتواند برزيل را شکست
بدهد .واقعا ديگر چنين اتفافي نميافتد ،خيلي سخت

است تيم ملي در جام جهاني برزيل را شکست بدهد.
خدا کمک کرد که ما برزيل را شکست بدهيم.
 در تيم ملي بازيکن ساالري نداشتيد؟
اصلًا ،بايد از کشاورز و طاهري تشکر کنم که جو
تيم ملي را خوب مديريت کردند .ميدانستيم اين
دو نفر بزرگ تيم هستند و ما هم درددلهايمان را به
آنها ميگفتيم.
 در اين سالهايي كه در فوتسال و تيم ملي بودي
تا حاال شده که براي رسيدن به موفقيت زيرآب
کسي را بزني؟
اصلًا ،من اين اخالق را ندارم چون معتقدم بدترين
افتخار ،افتخاري است که برايش زحمت نکشيد.
هرچي که تا امروز به دست آوردم بعد از لطف خدا
سعي و تالش خودم بوده است .من خيلي چيزها را
رعايت ميکنم.
 رابطهات با فوتبال و فوتباليها چطور است؟
برادر من در ابومسلم فوتبال حرفهاي بازي ميکرد و
بعد به فوتسال آمد .برادر من هميشه به من مشورت حاشيه در همه ورزشها وجود دارد ،نميتوانم بگويم
درست ميداد و کمک ميکرد .البته مصطفي طيبي تباني در فوتسال نيست و حتي براي خودم هم يک
که خيلي هم مطرح شد نه برادر من است و نه پسر مورد اتفاق افتاده ولي فکر ميکنم در هر ورزشي اين
عموي من و ما هيچ نسبتي با هم نداريم.
مسئله وجود دار د.
 ولي خيليها فکر ميکردند تو و مصطفي طيبي  براي همين است که تلويزيون مسابقات
با هم فاميل هستيد.
فوتسال را نشان نميدهد؟
مصطفي طيبي از من زودتر فوتبال را شروع کرد و به مگر در ورزشهاي ديگر حاشيه نيست؟ خودم
تيم ملي رسيد .آن اوايل من و مصطفي طيبي در علم ديدم در واليبال بازيکنها چطور با هم دعوا کردند.
و ادب با هم همبازي بوديم که همين مسئله باعث اصال در فوتبال که حواشي بدتر از فوتسال وجود
شد خيليها فکر کنند ما با هم فاميل هستيم.
دارد .اتفاقا فوتسال نسبت به ديگر رشتهها حاشيه
 هيچوقت وسوسه نشدي که فوتبال بازي کني؟ کمتري دارد و مردم هم فوتسال را دوست دارند.
چرا ،يادم ميآيد رضا حيدريان که خيلي دوستش حاشيه فوتسال نسبت به فوتبال کمتر است .در همه
دارم به من گفت تو چرا فوتبال بازي نميکني رشتهها حواشي وجود دارد اما از شانس بد فوتسال
همين االن هم هر موقع من را ميبيند ميگويد چرا است که درست در بازي که بعد از يکسال پخش
فوتباليست نشدي .واقعيت اين است که من عاشق زنده دارد حاشيه درست ميشود.
فوتبال بودم و فوتسال را دوست نداشتم ولي شرايط  پخش نشدن بازيهاي فوتسال هم در ديده
طوري شد که به فوتسال آمدم و نمکگير اين رشته نشدنوشناختهنشدنشمادرجامعهاثردارد،االن
هم شدم.
در خيابان چند درصد مردم تو را ميشناسند؟
 هميشه در مورد فوتسال اين شائبه وجود خيليها در خيابان ما را نميشناسند ،شايد فقط چند
داشته که حاشيه و تباني حرف اول را ميزند ،نفر از فوتساليها را مردم ميشناسند .اين براي تيمي
واقعا اينطور است؟
کهسومجهانميشودوپرافتخاراستخوبنيست.
با اينکه مردم فوتسال را دوست دارند نميدانم چرا
پخش تلويزيوني ندارد .ضعففوتسالماهمينعدم
پخش تلويزيوني است .اگر پخش تلويزيوني باشد
هم اسپانسر ميآيد هم پول ميآيد هم اينکه وقتي
شما بداني هر هفته پخش تلويزيوني داري خيلي
چيزها را رعايت ميکني.
 چرا بعد از رضا حيدريان فوتساليست تکنيکي
ديگري در فوتسال ايران ظهور نکرد؟
رضا حيدريان يک استثناست و ديگر مثل او در
فوتسال ايران نميآيد ،باور کنيد اگر حيدريان در
کشور ديگري بود مجسمهاش را ميساختند .امثال
حيدريان و شمسايي تکرار نشدني هستند و من هم
براي آنها احترام قائلم.

