گفتگوی ورزشی

روزهاي آفتابي

درپیش است

گفتگو با وريا غفوري
خيلي زود در تيم ملي صاحب جايگاه شد .حضور او در تيم ملي باعث شد كه
سروصدا است .در چارچوب
ها در اين تيم كمرنگ شود .آرام و بي
حضور برخي
وظايف تيمي انجام وظيفه ميكند .اهل حرف و مصاحبه نيست .از اين رو در
رسانهها كمتر ديده ميشود .در تيمش كه استقالل باشد نقش آچار فرانسه را
دارد ...صحبت از وريا غفوري است .مدافعي كه در دفاع خوش فكر است و در
حمله مانند مار زنگي عمل ميكند.
آورد .از روزي كه به پيراهن
نفوذهاي او مانند پتكي است كه بر سر حريف وارد مي
روش از مدتها پيش او را زيرنظر داشت و
استقالل رسيد بيشتر ديده شد .كي
هاي تاثيرگذار در تيم
اكنون همين بازيكن يكي از اركان تيم ملي و يكي از مهره
ملي و در تيم استقالل به شمار ميآيد.
وريا آرزوهاي بزرگي را در سر ميپروراند .اما عمده آرزويش همراه با تيم ملي در
جام جهاني  2018است .با اين بازيكن كم حرف ،اما پرانرژي و مثبت و مستحكم
اش با مطبوعات كمتر شود.
گفتگو داشتيم تا بلكه فاصله
به كار بيشتر عالقه دارم
* چرا بين خود با مطبوعات فاصله انداختهايد؟
ـ اصوالً به كار بيشتر اعتقاد دارم ،دوست دارم در سكوت به كار خود بپردازم تا براي دسترسي
به اهداف اصلي هرگز از تمركز فاصله نگيرم .گذشته از آن ضمن احترام به جامعه رسانه،
اعتقاد دارم كه با حضور روزانه در مطبوعات هرگز كاري صورت نخواهد گرفت و بلكه در
حلقه حاشيه گرفتار خواهيم شد.
ذائقههاي متفاوت
شوند و هم از حاشيه فاصله دارند؟
* بسياري هستند كه هم در مطبوعات ديده مي
اي است .بنابراين نبايد از آن ايراد
ـ اين رفتار من مانند ذائقه ميماند .هركس داراي ذائقه
گرفت .بنده هرگاه احساس كنم كه بايد در مطبوعات ديده شوم ،حتما و صددرصد به اين
حضور دامن خواهم زد.

روزهاي آفتابي
* از استقالل بگوئيد ،اميدواري براي راهيابي به قهرماني چند درصد وجود دارد؟
ـ تيم ما مدتي را در چالش گرفتار شد ،در آن روزها از بُعد نتيجهگيري بسيار ضعيف عمل
شوند .با
ميكرديم ،اما اكنون شرايط فرق كرده است .همان تيم و همان بازيكنان ديده مي
اين تفاوت كه در راه نتيجهگيري به مسيري راه يافتهايم كه اميدواري در آن زنده شده است.
در همان روزها كه تيم ما در راه نتيجهگيري بد عمل ميكرد ،از راهيابي به صف مدعيان
نااميد نبوديم ،اكنون اين اميدواري دوچندان شده است با آمدن شفر شرايطي در تيم حاكم
توان به جرأت گفت ،روزهايي آفتابي در انتظار تيم استقالل است.
شده كه مي
باختيم! اما تشويق شديم
* از دربي  85بگوئيد ،گويا شكست را باور نداشتيد؟
ـ درست ميگوئيد .تيم ما در حال تحول بود ،از يك حالت به حالت ديگر .در اين بين دوست
داشتيم كه در دربي بازنده نباشيم .ديديد كه نوع بازي ما به گونهاي ديده شد كه حتي بعد
هاي يك تيم پيروز تشويق كردند ،تاكنون باشگاه استقالل
از باخت ،هواداران ما را در اندازه
به ياد ندارد كه بعد از باخت مورد تشويق قرار بگيرد ،اما در دربي  85بعد از باخت به اندازه
يك تيم پيروز و حتي به اندازه يك تيم قهرمان مورد تشويق قرار گرفتيم.

اشك و سوژه
*در پايان دربي اشكهاي شما سوژه شده بود .دليلش چه بوده از چه چيزي
ناراحت شده بوديد؟
ـ ناراحت شدم .ناراحت از اين بابت كه قيافة تيم بازنده را نداشتيم ،ميتوانستيم برنده باشيم.
ما مغلوب يك ضربه پنالتي شديم .هر چند كه پنالتي هم از اركان بازي به شمار ميآيد،
هايي را خلق كرد كه ميتوانست بوي گل بدهد ،ناراحتي و اشكهايم از
اما تيم ما هم صحنه
باختي بود كه هرگز برازنده ما نبود ،تالش زيادي صورت گرفت ،اما تالشمان نتيجه نداد.
تزريق نكتهها
* تغييرات در نوع بازي تيم شما بعد از حضور شفر كام ً
ال قابل لمس است .آيا اين
تغييرات را كه در دربي هم ديده شد ،ميتوان به حساب شفر گذاشت؟
قاي منصوريان هم تالش خود را انجام داد ،اما از روزي كه شفر سكاندار تيم استقالل
ـ البته آ
گشت ،همه چيز دستخوش تغييرات شد ،از جمله مسايل روحي و رواني ،تيمي كه اكنون
در اختيار شفر قرار دارد ،روزگاري هم در اختيار منصوريان بود ،اما شفر آن روحیهای را كه
تيم از آن فاصله داشت بر تيم تزريق كرد تا تحول قابل لمس باشد.
تحول با كيروش
* از تيم ملي بگوئيد ،آيا مسافر جام جهاني خواهيد بود؟
تواند بگويد كه من داراي جايگاه مستحكمي هستم.
روش هيچكس نمي
ـ در تيم كي
ً
اي ،به روز و باهوش و مهمتر از همه آگاه به مسايل روز
روش يك مربي كامال حرفه
كي
فوتبال است .او براي تشكيل تيمش به لياقتها و تواناييها اعتقاد دارد ،اگر احساس كند كه
فالن بازيكن 18ساله ميتواند در تيم ملي بازي كند و اهداف فني تيم را برآورده سازد ،از
دعوت او به تيم ملي دريغ نخواهد ورزيد .فكر كنم در اين مدت هفت سال حضور كيروش
در فوتبال ايران تحوالت در فوتبال ايران را كام ً
ال احساس كردهايد .تغيير نسل تيم ملي را
كيروش پايهگذاري كرد .با اين حال دوست دارم و يكي از آرزوهايم اين است كه با تيم ملي
و با تفكرات كيروش در جام جهاني  2018حضور داشته باشم.
توقع در حد امكانات
* براي تيم ملي در جام جهاني چه نتايجي پيشبيني ميكنيد؟
ـ جام جهاني محل حضور قدرتهاي اول فوتبال جهان است .هيچچيز براي هيچ تيمي قابل
بيني نيست .شايد ما هم مانند ديگران مثل برزيل به مراحل باالتر و به مرحله فينال
پيش
شود در همان مرحله اول از گردونه خارج شد ،اما در
صعود داشته باشيم .همانگونه كه مي
اين ميان آن تيمي به نتايج مثبت دست پيدا خواهد كرد كه در مسايل تيمي توان يك تيم
با قدرت را داشته باشد ،نبايد از تيم ملي انتظار صعود به مراحل باالتر را داشت .البته تالشها
آغاز شده است و كادر فني تيم ملي بر اين انديشه است تا پس از سالها حضور در جام جهاني
اينبار چهره ديگري از تيم ملي را به تصوير بكشاند .اما اين نكته نبايد به عنوان انتظار و توقع
تلقي شود ،براي به قدرت رسيدن بايد ابزارهاي اوجگيري قدرت نيز فراهم شود ،معموال
تيمهايي كه ابزارهاي اوجگيري را در اختيار دارند ،خوب نتيجه ميگيرند ،آيا در تيم ملي
فوتبال كشورمان كليه ابزارهاي اوجگيري به كار گرفته شده است؟ آيا در بازيهاي تداركاتي
ايم با قدرتهاي بزرگي بازي كنيم! آيا درخصوص امكانات ،تيم ملي از همه چيز و از
توانسته
همه نظر بينياز است؟ بنابراين بايد توقعات خود را در حد قدرت تيم ملي به ارزيابي كشاند.
اميدوارم كه تيم ملي در جام جهاني  2018خوش بدرخشد و از همه مهمتر خودم نيز همراه
تيم ملي در جام جهاني  2018حاضر باشم.
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