چرا بهترين بازيکن واليبال
اخراج شد؟!
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برایان تریسی

عبدا...نژاد كار كردم ،براي پشتسر گذاشتن
خدمت مقدس سربازي راهي مقاومت شدم ،بعد
هم ماجراهاي پرسپوليس پيش آمد.
ماجراهايي كه باعث شد قيد حضور در اين
تيم را بزني...
بازيكن تيمملي جوانان بودم ،در اين تيم فيكس بازي
ميكردم ،پرسپوليس با يحيي گلمحمدي در فينال
جامحذفي مغلوب سپاهان شد و علي دايي آمد،
من با پرسپوليس قرارداد داشتم و آقاي دايي از
من خواست براي حضور در بزرگساالن تست فني
بدهم ،در آن زمان احساس كردم براي بازيكني
كه مليپوش است خوب نيست تست فني بدهد،
عليآقا ميتوانست جور ديگري از من بخواهد در
تمرينات مورد آزمايش فني قرار بگيرم ،براي همين
پيش آقاي رويانيان رفتم و خواستم رضايتنامهام را
صادر كنند ،در ابتدا مخالف اين موضوع بودند اما
با اصرارهاي من پس از دو هفته راضي به انجام اين
كار شدند ،بعد هم به صبا رفتم.
صبايي كه محمد مايليكهن سرمربياش بود.
بله ،شايد برايتان جالب باشد بدانيد محمد مايليكهن
نيز از من خواست تست بدهم ،حاال شايد از خودتان
بپرسيد چرا پس من حاضر شدم در تست فني او
شركتكنم،لحنايشانفرقداشت،آقايمايليكهن
به من گفت سه روز به صورت آزمايشي در تمرينات
شركتكنم،بازيهايمدرتيممليجوانانراديدهبودند،
ميدانستم نگاهشان به من مثبت است ،بعد از تمرين
دوم مرا فرستادند براي قرارداد .اين آغازي بزرگ
در فوتبال حرفهایام بود و به جرأت ميتوانم بگويم
فوتبالم را مديون مايليكهن هستم و او نقش بزرگي
در پيشرفت من داشت .اعتماد او خيلي به من كمك
كرد.از هفته سوم بود كه به مهره ثابت تبديل شدم،
بازي با فوالد خوزستان بود ،خيلي برايم ارزشمند بود
و سعي كردم جواب اعتماد ايشان را بدهم.
همان سال استقالل تو را ميخواست اما نرفتي؟
استقاللمراميخواستاماجدينبودوسالبعدخيلي
جديتر بود براي همين حاضر شدم به اين تيم بيايم.
بجز استقالل از چند تيم ديگر نيز پيشنهاد داشتم اما
با خيليها مشورت كردم و همگي متفقالقول اعتقاد

داشتند در استقالل ميتوانم روزهاي
فوتبالي بهتري داشته باشم ،براي همين
تصميم گرفتم استقالل را انتخاب كنم و
اخراج عادل غالمي از تيم ملي واليبال بسيار
خدا را شكر همينطور هم شد.
جنجالي بود به همين دليل از امير خوش خبر،
هايي
ه
حاشي
استقاللي شدن تو با
سرپرست تيم ملي واليبال ،درباره اين اتّفاق
سواالتي پرسيديم.
همراه شد ،پول رضايتنامهات و بعد
 عادل غالمي با محمد موسوي
مخالفت باشگاه صبا و...
روزهاي پراسترسي بود ،خيلي با درگير شد ،پس چرا فقط او را
مسئوالن صبا صحبت كردم و در اخراج کرديد؟
نهايت به توافق رسيديم با پرداخت اين طور نيست .ما اصلًا در اين
 ۳۸۰ميليون تومان رضايتنامهام را حکم به دعوايي که رخ داده ورود
صادر كنند .پول رضايتنامهام را باشگاه نکرديم .ماجراي عادل ،ماجراي
استقالل پرداخت كرد و تا آمديم رسيد در آوردن پيراهن و ترک تمرين
آن را براي صبا بفرستيم برق رفت ،چند ساعت برق تيم ملي است .به دليل اين اتّفاق،
رفت و نيامد ،هر لحظه فكر ميكردم پشيمان شوند ،سرمربي تيم آقاي کالکويچ ميگويد :اين رفتار خط
بعد كه همه چيز درست شد و در تمرينات شركت قرمزش است و از نظر او عادل ديگر در تمرينات
كردم در صبا تغیيراتي به وجود آمد و آن آقايي تيمش جايي ندارد.در تمرينيکهتماشاگروخبرنگار
كه آمده بود ميگفت بايد روزبه چشمي برگردد و حضور داشته ،او بايد سعه صدر به خرج ميداد .اصلًا
پول اين بازيكن را ميدهيم ،الكي دو هفته استرس کل اين دعوا و بحث اين قدر کوچک و کوتاه بود که
خود من ،کنار زمين اصلًا متوجه ماجرا نشدم .در اين
درست كرد.
تمرين چرخشي تيمي که داريم ،سرعتي زنها ضربه
مظلومي هم خيلي پاي تو ايستاد
من از ايشان تشكر ميكنم ،پرويزخان نسبت به من شان را ميزنند و ميروند مينشينند ،انگار محمد
خيلي لطف دارد ،شايد هر كسي بود حاضر نميشد موسوي دقايق زيادي بيرون بوده ،وقتي به زمين
اين همه پاي من بايستد ،خصوصًا با آن اتفاقاتي ميآيد ،نوبتش را که ميزند ميگويد :چون بدنش
كه درباره پول رضايتنامهام افتاد .برخيها انتقاد سرد ميشود ،نوبت عادل را ميگيرد .آن لحظه
ميكردند چرا بايد سرمربي استقالل اين همه از بحثي بين شان پيش ميآيد .کالکوويچ ميپرسد چه
بازيكن جواني كه براي دريافت رضايتنامهاش شده کهعادل ميگويدهيچيداريمجوکميگوييم.
موانع زيادي وجود دارد حمايت كند .من اين ولي لحظاتي بعد خودعادل قهر ميکند ،اين اتفاق اين
خوبي را فراموش نميكنم و تالش ميكنم بهترين قدر سريع ميافتد که من کهسرم پشت به تمرين بود
بازيها را براي استقالل به نمايش بگذارم.من به و با تلفن حرف ميزدم اصلًا متوجه ماجرا نشدم.
 شما گفتيد ده نفر وساطت کردند يا دوباره
خوبي ميدانستم استقالل تيم بزرگي است و بايد
جوري كار كنم تا خودم را نشان بدهم ،پيش از آن گفتيد او گفته تا کالکوويچ باشد بر نميگردد.
نيز با مجيد صالح و خود آقاي مظلومي حرف زده باالخره اين اتفاق اين قدر سريع افتاده که شما
بودم و آنها به من گفتند روي تو حساب كردهايم ،حتي متوجه نشديد يا اين قدر شلوغ بوده؟!
به واسطه همين اتفاقات خيلي تمرين ميكردم و ببينيد من با تلفن حرف ميزدم که ديدم آناليزور
دنيايي انگيزه داشتم تا نشان دهم بيجهت استقالل تيم به من اشاره ميکند و ميگويد يکي پيراهنش را
به من اعتماد نكرده است .همانطور كه گفتم بجز در آورد و رفت .من برگشتم و ديدم خبري نيست.
استقالل پيشنهادات ديگري هم داشتم ،پيشنهاداتي بعد از پيمان اکبري پرسيدم .او گفت عادل عصبي
كه از لحاظ مالي بيشتر و بهتر از استقالل بود اما به شده و پيراهنش را در آورده و تمرين را ترک کرده
هيچكدام از آنها توجه نكردم ،براي پول درآوردن است .من رفتم رختکن و خوابگاه دنبالش .ديدم
وقت زياد است .فعلًا به اين فكر ميكنم تا با استقالل لباس تنش کرده و دارد ميرود .آنجا گفت :تا با
موسوي و رفتارش برخورد نشود بر نميگردد .من
قهرمان ليگبرتر شوم.
دفاع وسط يا هافبك دفاعي؛ پست اصلي تو گفتم يعني نميخواهي در تيم ملي باشي؟ گفت :اگر
برخورد نکنند تا کالکوويچ باشد بر نميگردم .من
چيست؟
براي من فرقي نميكند كه در كدام پست بازي كنم هم گفتم تا  2020او سرمربي تيم ملي است .گفتم برو
در هر كدام از اين پستها زياد بازي كردهام ،در صبا ،خانه آرام شو تا ببينم چه ميکنيم براي شب .شبش
در تيمملي جوانان ،در تي م اميد نيز همين پست را هم زنگ زدم خيلي با هم حرف زديم اما به جايي
داشتم ،و البته پست هافبك دفاعي به گونهاي است نرسيد .قبل از اينکه تمرين تمام شود به همه مربيان
كهبيارتباطبادفاعوسطنيست،ضمناينكهكارهاي گفتم کسي درباره ماجرا حرفي نزند تا شايد بشود
دفاعي را بايد انجام دهم و ميدهم ،اين مشكلي نيست مشکل را جمع کرد .اگرچه کالکوويچ خيلي شاکي
بود و ميگفت او حرفش را گوش نداده.
كه بخواهد نحوه بازيام را خراب كند.

