گفتگوی ورزشی
اکبر عزیزی

گفتگو با تازهترين پديدة فوتبال ايران و جهان يونس دلفي

آبي خوزستان را عشق است ،اما رئال
مادريد را دوست دارم
بين بر چشم داشته باشيم ،در زمان اندك در اين فوتبال به
اگر عينك حقيقت
تواند فوتبال ما را در جهان متحول سازد.
گنجهايي دست خواهيم يافت كه مي
درخشش اخير تيم ملي فوتبال نوجوانان كشورمان در مسابقات فوتبال جام
جهاني نوجوانان اين ادعا را ثابت كرد و به تصوير كشاند .نوجوانان فوتبال
كشورمان چنان درخشيدند كه همگان را به تحسين اين تيم واداشت .در كنار
اين درخشش بازيكناني چهره شدند كه حتي جهان فوتبال به ستايش از آنها
ترين پديده فوتبال ايران و جهان ،يونس دلفي است .اين
پرداخت ،صحبت از تازه
نوجوان در حال رشد در حال حاضر پيراهن تيم فوتبال استقالل خوزستان را بر
تن دارد .او در ليگ برتر هم پرآوازه نشان داده شده است .اكنون تيم استقالل
خوزستان نه تنها جوانترين بازيكن ليگ را در اختيار دارد ،بلكه بازيكني را در
تركيب تيم خود ميبيند كه هم خوب بازي ميكند و هم بوي گل ميدهد .يونس
دلفي خيلي زود به آوازه رسيد .گلهاي اخير او براي تيم استقالل خوزستان ،نه
تنها نام خود را همچنان بر سر زبانها قرار داد ،بلكه نقش منجي براي رهايي تيم
استقالل خوزستان از چالشها را به خود گرفت .يونس دلفي از خوزستان ميآيد،
جايي كه معدن فوتباليستها و استعدادهای درخشان است.
توان به
هوش و ذكاوت اين بازيكن نوجوان مثالزدني است .حتي در گفتارش مي
اين نكته دست يافت .گفتگو با اين بازيكن برخالف ساير بازيكنان همسن خود
بسيار جالب و شيرين به حساب ميآيد .با او به گفتگو پرداختيم تا بدانيد كه اين
نوجوان و پديده تازه فوتبال ايران و جهان فقط خوب بازي نميكند ،بلكه خوب
زند ،با هم ميخوانيم.
هم حرف مي
حيف شد
*از تيم ملي نوجوانان بگوييد.
حيف شد .تيم خوبي داشتيم .باور كنيد يك تيم
پذير را در اختيار داشتيم .اما
سالم ،پاك و تاكتيك
بدشانسي بدجايي يقه ما را گرفت .شكست تيم
ملي نوجوانان اسپانيا دور از دسترس نبود .اما به
دليل كمبود تجربه ،خستگي ،بدبياري و پاك بودن
تيممان آن شكست گردنآويز شد.
ما يك مجموعه بوديم
كنيد كه غيبت شما در بازي
*آيا فكر نمي
مقابل اسپانيا تأثير داشته باشد؟
اين حرف را قبول ندارم .چون تيم ما به معناي واقعي
كلمه يك تيم بود .يك مجموعه بود .به فرد و شخص
متكي نبود .شايد من هم بودم همين اتفاق بهوجود
آمد .آنگاه كه تيم ما توانست تيمهاي بزرگي را از
مي
ترين
پیشرو بردارد ،ديگران را وا داشت تا با سنگين
هزينه به آناليز تيم ما بپردازند .البته تنها آناليز در كار
نبود .بلكه شارژهاي متفاوت بهكار گرفته شد تا اجازه
پيشروي گرفته شود.
بيسر و صدا بوديم
*با اين حال كار شما مورد استقبال اكثريت
واقع شد.
ما هم سپاسگزاريم .اين مردم هميشه به ما لطف
داشتند .اين مردم هميشه نقش پشتوانه را در تمام
امور دارند ،اگر هواداران نباشند ،اگر مردم نباشند،
دسترسي به افتخار غيرممكن خواهد شد .آنچه كه به
عنوان نتايج از عملكرد ديده شد ،چيزي جز وظيفه
نبود ،اما باور كنيد كه سختي فراوان كشيديم .تالش
زيادي از سوي مجموعه تيمي صورت گرفت .در
خلوت با كمترين هزينه و سر و صدا و در حالي كه
ديد ،بيشترين تالش را انجام
كمتر كسي ما را مي
سازي تيم ،بدون توجه
داديم و مربيان تيم براي آماده
شويم يا خير شبانهروز تالش
به اينكه آيا ديده مي
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اي به نام تيم ملي فوتبال نوجوانان ايران تشكيل
كردند .همين تالش باعث شد تا مجموعه
مي
سابقه بود.
شود كه در نوع خود بي
چندين هدف
* از عملكرد خودت در آن تيم و در آن بازيها راضي هستيد؟
ـ در آن بازيها ما يك تيم بوديم .بنده هم در خدمت تيم قرار داشتم .اينكه در هر بازي
تواند باشد .اما با
در تركيب ثابت تيم قرار داشتيم ،بيانگر رضايت مربي از عملكرد من مي
توجه به درخشش هنوز از شرايط خودم در فوتبال راضي نيستم .هنوز به اهداف خود دست
نيافتهام .گرچه اين هدف هنوز آشكار نشده و فقط در نزد خودم قرار دارد ،اما بايد بيشتر
تالش كنم .هرچند كه در آغاز راه قرار دارم ،اما از ميان چند هدف بزرگ فع ً
ال دو مورد آن
تحقق يافته است.
نبايد از مسير خارج شوم
* قصد ورود در جهت شناسايي اهداف خود نداريم .اما گفتيد كه دو مورد آن
تحقق يافته است .آن دو مورد كدام است؟
ـ روزي كه در فوتبال پا به توپ شدم ،آرزو داشتم كه در تيمهاي بزرگ خوزستاني مانند
استقالل خوزستان توپ بزنم .فع ً
ال اين مورد عملي شده است .سپس به دنبال پوشيدن
پيراهن تيم ملي نوجوانان بودم كه آن هم تحقق يافت .البته بايد يادآور شوم كه كاشف من
در فوتبال پورموسوي مربي سابق تيم استقالل خوزستان بود .او بود كه مرا به تيم استقالل
خوزستان آورد و در فضاي جديدي از فوتبال قرار داد ،گرچه براي بازي گرفتن از من آن
فرصت فراهم نميشد و پورموسوي فرصت كمي به من داد .اما اكنون عبداله ويسي كه مربي
كند و شانس باعث شده تا بيشتر و
تيم استقالل خوزستان است بيشتر از من استفاده مي
بهتر ديده شوم .بنده هم بايد متوجه شرايط كنوني باشم و نبايد از مسير خارج شوم .براي
روزهاي بهتر بايد قدر امروز را دانست و بايد بيشتر تالش كنم.
كيروش مربي حرفهاي
* آيا در اين تالش بيشتر به تيم ملي بزرگساالن هم فكر ميكنيد؟
ـ صددرصد .آرزوي هر فوتباليستي همین است .دوست دارم كه روزي آن هم خيلي زود
پيراهن تيم ملي فوتبال بزرگساالن را بر تن كنم ،اما ميدانم كه در رأس تيم ملي يك مربي
باهوش و كام ً
روش قرار دارد .او به خوبي ميداند كه در چه
اي و جوانگرا به نام كي
ال حرفه
زماني بايد از بازيكنان تازه وارد استفاده كند .براي او سن و سال مهم نيست ،البته منظورم
تواند به تيم
درخصوص بازيكنان جوان است .او هم زماني كه تشخيص دهد فالن بازيكن مي
ملي ورود پيدا كند ،حتماً از آن دعوت خواهد كرد .من
هم در اين مورد نا اميد نيستم .شايد همين امروز اين
اتفاق رقم بخورد .اگر هم چنين اتفاقي صورت نگيرد
بدانيد كه ذرهاي از اعتماد من نسبت به كيروش كم
نخواهد كرد .كيروش يك مربي كام ً
ال حرفهاي است و
من هم بايد مانند يك بازيكن حرفهاي فكر كنم.
با تيم ملي جوانان
* چرا در تيم ملي جوانان همراه اين تيم
نبوديد؟
ـ پاسخ به اين سؤال از وظايف من نيست .دوست
داشتم چنين شود ،اما گويا كادر فني تيم ملي فوتبال
جوانان تمايل به چنين حضوري نداشتند .اما به اعتقاد
المللي نيز
خودم اگر از وجود ما كه صاحب تجربه بين
شده بوديم استفاده ميكردند ،بيشك ميتوانست
تأثيرگذار باشد .در تيم ملي نوجوانان بازيكناني وجود
داشت كه ميتوانست براي تيم ملي جوانان امتياز
همراه داشته باشد.
به فكر لژيونر شدن هستم
* اخبار دريافتي حكايت از آن دارد كه در
پايان فصل رقابتهاي ليگ برتر ،از تيم استقالل
خوزستان جدا و تيم جديدي را انتخاب خواهيد
كرد .صحبت از تيمهاي تهراني است؟
ـ بعيد ميدانم چنين اتفاقي رقم بخورد .چون بنده
به فكر جابجايي در نزد تيمهاي داخلي نيستم .اگر
قرار باشد جابجايي صورت بگيرد ،به فكر لژيونر شدن
خواهم بود و تالش خواهم كرد تا به يك تيم اروپايي
نقل مكان كنم.
از آبي خوزستان تا رئال مادريد
* كدام كشور و فوتبال كدام تيم مورد نظرتان
قرار دارد؟
ـ دوست دارم به فوتبال اسپانيا راه پيدا كنم .البته در
اين ميان تيم رئال مادريد را بيش از ديگران دوست
دارم .البته فع ً
ال تيم استقالل خوزستان را عشق است،
اما رئال مادريد را دوست دارم.

