قلـبآبـی

گل میخــوری و بــا کلینشــیتهای
پیدرپــی چش ـمها را بــه ســمت خودت
خیــره میکنــی .ا یــن تفــاوت نا شــی از
چیســت؟ یادمان نرفته که فصل پیش
حتــی تا آســتانه جدایی از اســتقالل هم
پیش رفته بودی. ...
من پیراهن اســتقالل را ســاده به دست
نیــاوردم کــه راحت آن را از دســت بدهم.
بــرای همیــن در فصل جــاری تمریناتم را
بیشــتر کردم تا به اوج برگردم .شــکر خدا
االن شــرایط خوب اســت اما انگیزههای
مشــترکی کــه بیــن بازیکنان وجــود دارد
را نبایــد نادیــده گرفــت .ایــن موضــوع
باعــث شــده اســتقالل روزهــای موفقــی
را تجربــه کنــد .همــه مــا در اســتقالل
یــک روح در چنــد بــدن هســتیم کــه یک
هدف مشــترک داریم .بدون شــک یکی
از دالیلــی کــه ســبب شــده اســتقالل
متفاوتــی شــکل بگیــرد ،همیــن انگیــزه
و خواســت مشــترک اســت کــه در تمــام
تیــم تســری پیدا کرده اســت .بــاور کنید
اگــر یــک نفــر هم دلش با تیم نباشــد کار
بخوبــی پیــش نم ـیرود؛ چیزی کــه امروز
از اســتقالل میبینیــد حاصــل همدلی و
اتحــاد درون تیمــی اســت .البتــه عوامل
بســیار دیگــری هــم در موفقیــت یــک
تیــم نقــش داشــتهاند کــه میشــود بعد
از پایــان لیــگ بیســت و یکــم مفصــل
دربارهاش حرف زد؛ تا آن روز صبر کنید.

در آن اتاق بسیار عذابآور بود .از شدت
سهــا ،حتــی دســتکش
ســرما تمــام لبا 
دروازهبانی را به دســتم میکردم تا سردم
نشــود و بتوانم راحتتر شــب را به صبح
برســانم .شــرایط ســختی بــود .تــا اینکــه
برخی بازیکنان بزرگ آن زمان استقالل از
ماجــرا بو بردند و اعتراضهایی کردند که
در نهایــت باشــگاه مــا را بــه هتل منتقل
کــرد .شــرایط در هتــل امــا خــوب بــود و
اوضــاع بهتــری را نســبت بــه اتاقــی که نه
کولر داشت و نه بخاری تجربه کردیم.
از ســال دوم حضــورت در اســتقالل امــا
امیــر قلعهنویی آرام آرام به تو بازی داد و
حالت عوض شد.
بلــه ،امیرخــان در بازیهــای دوســتانه
از مــن اســتفاده کــرد و همیــن بــرای من
انگیــزه شــد تا در اســتقالل دوام بیاورم.
سخت بود که زمان زیادی روی نیمکت
باشی و نتوانی بازی کنی .خیلیها در این
شــرایط پا پس میکشــند و انگیز هشــان
ً
را از دســت میدهنــد ،امــا حقیقتــا آقــای
قلعهنویــی در آن ســالها انگیــزه مــن را
بــرای مانــدن در اســتقالل افزایــش داد.
البتــه بایــد یادی هم کنــم از منصورخان
کــه در آن فصــل مشــوق مــن بــود و
خیلــی کمــک کــرد مــن شــرایط بهتــری را
در اســتقالل تجربه کنم .ایشــان از جیب
خــودش  25میلیــون چــک به مــن داد تا
خانه اجاره کنم .حتی چند ماه اجاره من
را هم داد تا من دیگر آن شــرایط ســختی
که در کمپ داشتم را تجربه نکنم .البته
همه این اتفاقات در نهایت برای من به
شیرینی گذشت و توانستم مزد سالها
زحمت و دشواری را بگیرم و در استقالل
به دروازهبان اول تبدیل شــوم .االن قدر
ایــن پیراهــن را میدانــم و هــر بــار کــه در
چهارچــوب دروازه قــرار میگیــرم یــاد آن
روزهای سخت زندگی در کمپ میافتم.
دروازهبانــی در اســتقالل حــس عجیبــی
اســت که دوست دارم با قهرمانی فصل
ادامه پیدا کند.
ســالها اســت در ایــن موقعیــت قــرار
داری اما فقط یک بار ســابقه قهرمانی با
اســتقالل را داری؛ آن هم در شــرایطی که
درواز هبــان ذخیره بــودی .در این فصول
کــه تــو جایــگاه ثابتــی در قفــس تــوری
اســتقالل داشتی ،اما جامی در لیگ برتر
به دست نیاوردی.
عوامل زیادی در این ســالها دســت به
دست هم داد تا استقالل قهرمان نشود
و یکــی مثــل من که برای این تیم زحمت
کشیده ،جام قهرمانی را به دست نیاورد.
در این فصل اما استقالل امیدوارکننده
پیــش میرود .مــا توانســتیم هفتههای
متمــادی در صــدر جــدول باشــیم و ایــن
خیلی امیدوارکننده است اما میخواهم
بگویــم کــه مــا روزهای ســختی را در لیگ
بیســت و یکــم پیــش رو داریم و اینطور
نیســت کــه ســاده قهرمــان شــویم5 .
هفتــه پایانــی لیگ بیســت و یکــم به نظر
مــن خیلــی تأثیرگذار و مهم اســت و باید
یهــا نتایج دلخواهمان
بتوانیــم در آن باز 
را به دست آوریم.
ایــن فصل در یکی از پرثباتترین دوران
کاریات در اســتقالل قرار داری .ســخت

سالهای اول که
به استقالل آمده
بودم در روزهای
سرد سال ماندن
در آن اتاق بسیار
عذابآور بود.
از شدت سرما
تمام لباسها،
حتی دستکش
دروازهبانی را به
دستم میکردم
تا سردم نشود
و بتوانم راحتتر
شب را به صبح
برسانم

با وجود هشــداری که درباره  5هفته آخر
دادی امــا شــاید ایــن فصــل ،در نهایــت
فصــل پایــان ناکامیهــای اســتقالل بــا
فرهــاد مجیدی لقــب بگیرد .چــه اندازه
بــه شــکلگیری ایــن ماجــرا امیــدواری و
قهرمانی تیمت را باور داری؟
خــدا را شــکر آقــای مجیــدی بعــد از دو،
ســه فصــل مربیگــری در اســتقالل خیلی
باتجربــه شــده اســت .ایشــان از لحــاظ
مدیریتی و فنی خیلی پیشــرفت کردهاند
و ســال بــه ســال باتجرب هتــر و باکیفیتتر
شــده کــه شــما نتیجــه آن را در اســتقالل
ً
میبینید .واقعا این فصل آقای مجیدی
متفاوت با ســالهای قبل ظاهر شــده و
مــن خیلــی بــه آینده اســتقالل با ایشــان
امیــدوارم .مــا از ابتــدای فصــل دســت
بــه دســت هــم دادیــم تــا یــک هــدف
مشترک را دنبال کنیم .از رأس باشگاه تا
کوچکترین عضو همه زحمت میکشند.
میــان مربیان و بازیکنــان هم هماهنگی
باالیــی شــکل گرفته و همــه میخواهیم
جام قهرمانی را صاحب شویم.
پای ســفره هفتسین شــروع سال 1401
چه دعایی میکنی؟
اول خیــر و ســامتی بــرای خــودم،
خانــوادهام و مــردم ایــران و همچنیــن
آرزوی موفقیت برای مجموعه استقالل
ً
کــه واقعــا ایــن فصــل زحمــات ز یــادی
کشــیدهاند .از هــواداران عزیــز باشــگاه
محبو بــم هــم میخوا هــم در لحظــه
تحویــل ســال همــه ما را دعــا کنند تا آخر
فصــل به آنچه ســالها دنبالــش بودیم
برســیم و جــام قهرمانــی را بــه آنهــا هدیه
دهیــم .امیــدوارم ســال  1401ســال پایان
ناکامیهای اســتقالل در ســالهای اخیر
باشد و جام قهرمانی را به هواداران عزیز
هدیه دهیم.

ویژهنامهی
نــوروز 1401

لژیون

حضور در کنار حرم امام رضا
بهترین خاطرهام بوده

ع

صیاد منش :غذای مورد عالقه شب عیدم اردک شکم پر است

اللهیــار صیادمنــش پدیــده ایرانی تیم هال ســیتی کــه بعد از درخشــش در تیم
زور یــا اوکرایــن بــه انگلیــس رفتــه ،بدون شــک یکــی از بازیکنــان ایرانی اســت که
ب هشــدت مــورد توجه اســت .پســر محجــوب اســتقاللیها سالهاســت که عید
را در کنــار خانــوادهاش نیســت و دلــش لــک زده بــرای یــک جمــع رؤیایــی؛ یعنــی
خانوادهاش .او خاطرات زیادی از عید نوروز دارد و خودش میگوید که حضور در
حرم امام رضا(ع) بهترین خاطرات این سالها در نوروز را برایش رقم زده است.
از بهتر یــن عیــدی که داشــتی بــرای ما
حرف بزن.
همه اعیادی که در کنار خانواده بودم
بــه نوعــی جزو بهترین اعیــاد برای من
محســوب میشوند .البته چند سالی
میشود که اعیاد کنار خانواده نیستم
و در کنــار تیمهــای طــرف قــراردادم
هستم.
بهتر یــن خاطــرهای کــه از عیــد نــورو ز
داری کدام است؟
عید نوروز که سراسر خاطره است اما
بهتریــن عیــدم مربوط به زمانی اســت
که به اتفاق خانواده در هنگام تحویل
ســال در کنــار ضریــح امــام رضــا(ع)
بودیــم .آن عیــد برای من هنوز هم که
هنوز است خاطرهانگیز است.
در بین ســینهای ســفره هفتسین
کدام را بیشتر دوست داری؟
همــه ســینها معنــی و زیبایــی خاص
خودشــان را دارند اما ســیب را در بین
ً
سینهای هفتسین واقعا بیشتر از
بقیه دوست دارم.
بدتر یــن عیــدی کــه از آن خاطــرهداری
کدام عید بوده؟
بدترین عیدم به سالی باز میگردد که
بهدلیل آســیبدیدگی همســترینگ
نتوانســتم تیــم آن زمــان خــودم یعنی
اســتقالل را در مســابقات آســیایی
و ادامــه لیــگ داخلــی همراهــی کنــم.
آن ســال یکــی از بدتریــن خاطراتــم در
عید بود.
بیشــترین عیــدی را کــه گرفتــی چقدر
بوده و از چه کسی گرفتهای؟

صــد هــزار تومــان از پــدرم در بچگــی
بهعنــوان عیــدی گرفتــم کــه آن زمــان
خیلــی پــول زیــادی بــود و خیلی هم به
دلم چسبید.
سال  1400برای تو چگونه گذشت؟
ســالی که گذشــت بــرای من بــه لحاظ
ورزشــی سال خیلی خوبی بود چون با
زوریا درخشــش خیلی خوبی داشــتم.
جــدا از زوریــا صعــود تیــم ملی بــه جام
ً
جهانی واقعا باعث شده که من  1400را
برای خودم سال بسیار خوبی بدانم.
سال  1401را چطور پیشبینی میکنی
و دوســت داری در ایــن ســال چــه
اتفاقاتی برای تو بیفتد؟
راضــی به رضای خداوند هســتم چون
اتفاقــات و رخدادهــا همیشــه دســت
یک فرد نیســتند اما من تمام تالشــم
را انجــام میدهــم تــا هــم در تیم ملی و
هم در تیم باشــگاهی جدیدم بیشــتر
موفق شوم و بیشتر پیشرفت کنم.
نوروز امسال کجایی؟
اگــر خــدا بخواهــد بــرای بازیهــای تیم
ملی در ایران خواهم بودم .انشــاءا...
فرصتی پیدا خواهم کرد تا به خانواده
ســر بزنــم و دقایــق و ســاعات خوبی را
در عید باستانی کنار خانوادهام سپری
کنم که برای آن لحظات شیرین لحظه
شماری میکنم.
بهتر یــن غذایــی کــه در شــب عیــد
دوستداری بخوری چیست؟
ً
اردک شــکم پر غذایی اســت که واقعا
به آن عالقه زیادی دارم و دوست دارم
شب عید این غذا را بخورم.

