بلندپروازی <آقایگل> ایرانی هندبال اروپا

سجاد استکی :میخواهم بهترین بازیکن هندبال جهان شوم

کوروس سلیمانی
خبر نگار

بــدونتردیداگــربخواهیمبهتریــنلژیونــرورزشایران
در ســال 95را انتخــاب کنیم نام ســجاد اســتکی در صدر
اینانتخــابخواهدبــود.ملیپوشهندبالکشــورمان
امسال با درخشــش در لیگ هندبال اروپا و آقای گلی این
رقابتهــا بهعنوان پدیــده هندبــال ســال  2016اروپا نیز
توگویی با او انجام
شــناخته شــد .خبرنگار «ایران» گف 
دادهاستکهدرپیمیخوانید:
آقاســجادسال،2016ســالخوبیبرایشــمابودودوعنوان
ارزشــمندراکســبکــردی،آیــاپیشبینیچنینچیــزیرا
داشتی؟

این نخســتین تجربه من در باشــگاههای اروپا بود و خیلی خوشــحالم
توانســتمهمپدیدهسال 2016وهمآقایگلباشگاههایاروپاشوم.در
اروپااهمیتزیادیبهرشــتههندبالدادهمیشودوبازیکنراساپورت
میکننــد.اینمســألهبــرایمنانگیزهایشــدتالشــمرابیشــترکنمتا
دربهترینســطحقراربگیرم.خداراشــکربهاینخواســتهامرســیدم.
امیدوارمبتوانماینروندراادامهبدهموباعثسربلندیکشورمشوم.

آیافکرمیکنیایندرخششدررســانههایایرانانعکاس
کافیراداشت؟

بدنبودوبرخیرســانههاخیلیخوبپوشــشدادندوحمایتکردند
امــاخودتانبهترمیدانیداگرنصفاینافتخاراترایکفوتبالیســت
بهدســتآوردهبودچهغوغاییمیکردند.اینجابهکســباینعناوین
خیلیاهمیتمیدهندومهمنیستچهرشتهایباشداماهمینکهدر
صفحات مجازی پیامهای تبریک و خوشحالی مردم را میبینم برای
منخیلیارزشمنداست.

درحالحاضرحدود10هندبالیستکشورمانلژیونرهستند
وایــنبــرایورزشمایــکرکوردمحســوبمیشــود،این
شرایطراچطورارزیابیمیکنید؟
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شــرایطی کــه هماکنون بــرای هندبــال ایــران بــه وجود آمــده خیلی
بــرایتیمملیماخوباســتواگرمســئوالنورزشمایکتکانیبه
خودشــانبدهندمیتوانندوضعیتمناسبیبرایهندبالبهوجود
بیاورند.االنیکســالونیماســتکهتیمملیمانهمربیمشخصی
داردونهتمرینیکردهاســت.اینوضعیتخیلیبهضررماستوما
تابیاییمکنارهمبازیکنیموهماهنگشــویمخیلیکارمیبرد.من
فکرمیکنــممیتوان ازپتانســیلوتجربهلژیونرها اســتفادهبهینهرا
برد.االنشــماکدامرشــتهرامیتوانیدپیداکنیدکــهاینتعدادلژیونر
درلیگهــایمعتبردنیاداشــتهباشــد.ایناتفاقخیلــیخوبیبرای
تیمملیاست.مابااینپتانسیلحتیمیتوانیمقطرراهمشکست
بدهیــم.بازیکنانقطراکثــراًاروپاییهســتندودراروپابازیمیکنندو
منمیبینمکهســطحبچههایماکمترازآنهانیست.فدراسیوناگر
برنامهریزیدرســتانجامبدهــدویکمربیســطحاولدنیابیاورد
ما حتی میتوانیــم با بهترین تیمهای دنیا رقابت کنیــم .االن تونس
ومصرباهمینبرنامهریزیبهجاییرســیدهاندکهدرمقابلفرانسه
(قهرمانجهان)بادواختالفبازندهمیشوند.

والیبالمادرچندســالاخیرخیلیپیشــرفتکردهاستو
حتیتوانستچهارمجهانشــود،فکرمیکنیاینمسأله
بتواندبرایهندبالهماتفاقبیفتد؟

ببینیددریکبرههایوزمــانآقایرحیمیخیلیخوبرویردههای
پایهکارشدامااالنهیچخبرینیست.خودمنوایننسلیکههماکنون
هســتند اگر مربی خارجی نبود ،شــکل نمیگرفت .نســل جدید واقعاً
دارنداذیتمیشوند،بازیکنیکهحتیبرایتیمملیبازیکردهبهمن
پیاممیدهدوباالتماسمیگویدآقاسجادلیگهندبالداغونشدهو
توروخداکارمنرادرستکنتابیایمآنجا.منفکرمیکنماگرایننسل
هندبال برود دیگر جایگزینی وجود نخواهد داشت .ما استعداد خوب
زیــادداریم.منوقتیقدوهیکلتیمجوانانمــانرا دیدم ،لذتبردم.
همهآمــادهبودند.فقطبایدرویآنهاکارشــودوآموزشببینند.واقعاً
برنامهریــزیداورزنیبرایوالیبالعالیبودومنفکرمیکنمهندبال
همبهیکداورزنیاحتیاجدارد.

دربارهشرایطخودت
دررومانیوهمچنین
در تیــم دینامــو بگــو،
راضیهستی؟

شــرایط خوب اســت .من به همراه
اهلل کــرم و موســوی در یــک تیــم
هســتیم و شــاهو نصرتــی هــم در تیم
اســتوا و در همین شــهر بخارست است.
اوقاتفراغتبیشترباهمهستیموبیرون
میرویم؛ همین مســأله باعث شده که کمتر
احســاس غربــت کنیــم .رومانی مــردم خوب و
خونگرمــی دارد و به مــا خیلی احتــرام میگذارند.
تماشــاچیانهمخیلــیبهمالطــف دارنــدوباپرچم
ایرانبهسالنمیآیند.

هواداران دینامو بخارســت لقبهــای زیادی به
شمادادهاند،کمیدربارهاینلقبهاواینکهچرابه
شماچنینالقابیدادهاندصحبتکن؟

همانطور کهگفتــمما در رومانــیواقعاًمورد احترام باشــگاه،مردم
و حتــی رســانههای اروپایــی هســتیم .بــه دلیــل جنگندگــی و تــاش
بیاندازهمانهوادارانورســانههایرومانیبهمالقب«ســهتفنگدار»
دادهانــدکــهبهنظرملقبخوبیاســت،چراکهماواقعاًبــرایپیروزی
تیممــانزحمتمیکشــیم.البتــهدراینبیــنمربیتیممــانبهمن
«کالشنیکف»میگوید.

درخششتوباعثشدهکهپیشــنهادهایزیادیازتیمهای
مطرحداشتهباشی،آیامشخصاستکهفصلآیندهبهچه
تیمیمیروی؟

هنوزچیزیمشــخصنیســت.اگرتیممانبهلیگاروپاراهپیداکندواز
نظرمالیهمشــرایطمبهترشــودشــایددردیناموبمانــمدرغیراین
صــورت به یکــی از پیشــنهادهایم جواب مثبــت میدهــم .هماکنون
تیمهای نانت ،بشــیکتاش ،کیل ،بارســلونا و چند تیم دیگر پیشــنهاد
دادهانــد.قــراردادمکهبــادیناموبهپایانبرســدیکتصمیمدرســت
میگیرم.

آیاطرفداراندیناموازشمانخواستهاندکهبمانید؟

چــرا بارها صحبــت کردهانــد و از ما خواســتهاند که بمانیم امــا ورزش
حرفهایاستوبایدحرفهایتصمیمگرفت.

چندینباربهشماپیشنهادتغییرتابعیتدادهشدهاستاما
قبولنکردهاید،دربارهاینپیشنهادهاصحبتکنیدواینکه
چراقبولنکردید؟

چندکشــور ازجملهقطرورومانی اینپیشــنهادرا دادهاند اماشــخصاً
دوســت نــدارم بــرای یــک کشــور دیگــر بــازی کنــم .حــال اســم آن را
میخواهیدغیرتیاتعصببگذاریدنمیدانمامانمیتوانمدســتم
رابگــذارمرویســینهاموســرودیککشــوردیگررابخوانــموبراییک
مملکــتدیگربجنگم.مملکتخودمانمگرچهچیزیکمداردچرا
باید به همه رشــتهها رســیدگی نکنند تا بازیکنان رشــتههای مختلف
برونــدتبعهشــوند.البتــهمنبهتصمیــمدیگــرانکاریندارمشــاید
کسیکهتبعهمیشودشــرایطوجبرباعثاینکارشدهاست.باوجود
ایــنخودمشــخصاًبههیــچعنوانچنیــنچیــزیرانمیپذیــرمودر
سختترینشرایطپیشــنهادخوبقطرراردکردم.چرابایدشرایطی
ایجادشــودکهبازیکنبرایبازیدرتیمملیسردشودوانگیزهنداشته
باشد.ماهرچقدرهمصحبتمیکنیمانگارنهانگار.

اماایمــانجمالیدیگرهندبالیســتکشــورمانبــاتغییر

شرایطی که
هماکنونبرای
هندبال ایران به وجود
آمده (حضور 10
لژیونر)خیلیبرای
تیم ملی ما خوب است
و اگر مسئوالن ورزش
ما یک تکانی به
خودشانبدهند
میتوانندوضعیت
مناسبیبرایهندبال
بهوجودبیاورند

تابعیــت هماکنــون در
تیمملــیمجارســتانبازی
میکندودرجامجهانیهم
بــرای این کشــور بــه میدان
رفت،آیابــادیدنبازیهای
اواینذهنیتبرایشــمابه
وجودآمدهکــ هایکاشمن
هم تغییر تابعیت میدادم
ودرالمپیــکوجامجهانی
بهمیدانمیرفتم؟

بــه هیــچ عنــوان .هــر کــس
زندگــی شــخصی خــودش
را دارد .اتفاقــات بــدی بــرای
ایمــان در زمــان ریاســت
کــوزه گری افتــاد و فشــارهای
زیادیبهاوواردشــدکــهاورااز
تیمملیدلزدهکرد.البتهاینفشــارهابهمنهمواردشداماهیچوقت
بهتغییرتابعیتفکرنکردم.

سقفآرزویتدرهندبالچیست؟

آرزویمایناستکهبهترینبازیکنهندبالجهانشوموتمامتالشمرا
برایرسیدنبههدفانجاممیدهم.

دریکدورهایرابطهخوبیبافدراســیوننداشتی،درحال
حاضرشرایطچطوراست؟

در یــک مقطعــی کــه مــن از آلمــان برگشــته بــودم و میخواســتم
بــامونپلیهفرانســهقراردادببندمیکســریدرفدراســیون حرفهای
دروغ درارتبــاط بامنبهحاجآقامهــدویگفتندوبهقولمعروفاین
وســطمــوشدواندنــدورابطهمــارابههمزدنــد.البتــهدرحالحاضر
مشــکلینداریمومنتظریمیکرئیسفدراسیونالیقبیایدوهندبال
راازاینشرایطنابساماننجاتدهد.

