گفتگو

اكبر عزيزي

گفتگو با شهرزاد مظفر سرمربي تيم ملي فوتسال بانوان:

به قدرتي بزرگ
تبديل شده ايم
آسيا اكنون براي ما كوچك شده است
افتخار بزرگ ديگري در فوتبال كشورمان رقم خورد .تيم ملي فوتسال بانوان ايران براي دومينبار قهرمان آسيا شد.
اش در جهان پرآوازه شد كه متأسفانه در داخل
اين قهرماني در پرتو درخش��ش و قدرت نمايي حاصل شد .تيم ملي فوتبال بانوان در شرايطي قهرماني
كش��ور با زدن خود به كوچه چپ به راحتي از كنار آن عبور كردند .عدم پخش رقابتهاي اين تيم در ش��رايطي صورت گرفت كه جهان فوتسال در برابر اين
ها و بدون توجه به
ها و كج سليقگي
قهرماني كاله از سربرداش��ته است .به احترام بانوان ايران زمين ...اما بانوان فوتسال كشورمان بدون توجه به كم مهري
ها كه خود را كامال به بيراهه زده بودند ،با قدرت تمام به ميدان رفتند و در برابر بزرگان آس��يا فراتر از آس��يا ظاهر شدند .قهرماني اين تيم
نوع رفتار برخي
كه براي س��ال دوم رقم ميخورد در شرايطي حاصل شد كه حريفان تا بن دندان خود را آماده و مسلح كرده بودند .كليه رقيبان به دنبال قهرماني بودند .اما
هر روز كه ميگذشت قدرت نهايي تيم فوتسال بانوان ايران بيشتر به چشم ميآمد تا بيشترين بحث و بيشترين حرف در مطبوعات نوشتاري و تصويري در
كشور تايلند ،از تيم ملي فوتسال بانوان ايران باشد.
اين تيم براي قهرمان شدن زحمات زيادي كشيد .تالشهاي شبانهروزي صورت گرفت .سختيها به جان خريده شد تا قهرماني به دست آيد.
در اين ميان شهرزاد مظفر سرمربي تيم ملي فوتسال بانوان ايران در اين موفقيت نقش بسزايي داشت .مظفر كه مدتي به خاطر كم مهري و برخوردهاي
يك بعدي از اطراف ورزش دور مانده بود ،پس از بازگشت مجدد به فوتسال توانايي خود را مجددا به رخ كشاند تا مشخص شود كه او به حق در مصدر هدايت
تيم ملي فوتس��ال ايران قرار گرفته است .پس از بازگشت تيم ملي فوتسال بانوان ايران به وطن در يك فرصت مناسب با شهرزاد مظفر به گفتگو پرداختيم.
البته درنظر بود تا با ساير اعضاي تيم هم گپ و گفت داشته باشيم .اما به دليل حضور در مسابقات و خستگي راه خيلي زود بازيكنان از نگاه اصلي مطبوعات
پنهان ش��دند تا با استراحت الزم ،خستگي چند ماهه گذش��ته را از تن خارج كنند .با اين حال مظفر سرمربي تيم ملي فوتبال بانوان ايران به همان روش
هميشگي و متانت خاص ويژهاش و بدون توجه به خستگي كار و راه در برابر سواالت ما قرار گرفت و به يكايك آنها در نهايت آرامش پاسخ داد .با هم گفتگوي
جوانان امروز با شهرزاد مظفر سرمربي تيم ملي فوتسال بانوان ايران را ميخوانيم.
* عوامل قهرماني را چگونه تعبير ميكنيد؟
توان به اين كار نسبت داد.
سه عامل را مي
1ـ حمايت همه جانبه فدراسيون فوتبال در ده ماه گذشته .فدراسيون فوتبال براي آمادگي
تيم ملي فوتسال بانوان ايران از هيچ كمكي دريغ نورزيد .تمام قد در خدمت تيم بانوان قرار
داشت .يك عده ابزارهاي قهرماني را برايمان مهيا ساخت تا راه هموار شود .فدراسيون فوتبال
نشيني نداش���ت .بيست اردوي تداركاتي و تمريني براي
هيچگاه از واژه اعتمادسازي عقب
هاي بزرگ
آمادهسازي برپا كرد تا حمايت خوبي شده باشد و تيم آمادهتر شود .دعوت از تيم
و انجام بازيهاي تداركاتي به تي���م ما اعتماد به نفس ميداد .ديدار با ايتاليا ،بازي با چين،
مقابله با روسيه و اوكراين عمال باعث شد تا تيم روز به روز به اهداف خود نزديكتر شود .انجام
هاي تداركاتي با تيمهاي نامبرده باعث شد كه تيم ما هر روز بهتر شود.
بازي
دانستيم در خدمت
مسأله دوم برطرف كردن مشكالت در تيم بود .اصوال هر آنچه كه الزم مي
تيم قرار داديم و فدراسيون فوتبال هم كامال با ما همكاري داشت .استفاده از خانم اسالميان
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به عنوان روانش���ناس در كنار تيم بحث آمادگي روحي و رواني و ذهني گروه را تقويت كرد
هاي يك تيم
و استفاده از يك آناليزور كه نقش مش���اور را ايفاء ميكرد تقريبا كليه ويژگي
ساخت.
قهرمان را براي ما مهيا مي
مرحله س���وم به تالش بازيكنان بر ميگردد10 ،ماه حضور در اردو10 ،ماه به دور از زندگي
و خانواده و  10ماه تالش ش���بانهروزي باعث شد تا باورها در تيم ما زنده و زندهتر شود .باور
كنيد كه تالش و از خود گذش���تگي بازيكنان ستودني اس���ت .اينان حتي در شب عيد كه
ماندند تا هيچ فرصتي از دست
ش���وند ،در اردو باقي مي
اعضاي خانواده به دور هم جمع مي
نرود .بنده به عنوان سرمربي تيم دست اين بچهها را به خاطر رشادتشان ميبوسم .چون بنده
نزديكترين فرد به آنها بودم و ميديدم كه چگونه تالش ميكنند .در كنار اين مسايل و عايت
ساخت.
اخالق اسالمي بزرگترين عاملي بود كه ما را به باورها بيشتر و بيشتر نزديك مي

