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نيا
گفتگو با كمال كاميابي

خانه اول و آخر من پرسپوليس است
ها است
سال  96سال دروكردن چند جام
تصميم به جدايي از پرسپوليس گرفته بود .اما اين تصميم عملي نشد و همچنان
در این تیم ماندنی شد...بله ُ،صحبت از كمال كاميابينيا است.
يكي از مهرههاي كليدي و تأثيرگذار در مركز ميدان تيم پرس��پوليس به حساب
ميآيد .غيبت او كام ً
ال قابل لمس است .در چند ديداري كه پرسپوليس او را در
ً
تركيب نداش��ت ،كمبودش در خط دفاعي كامال به چشم آمد و تيم دچار مشكل
شد .اين بازيكن كليدي در مقطعي تصميم به جدايي از پرسپوليس گرفت .حتي
در راه عق��د ق��رارداد مجدد ،جزء نفرات آخر به ش��مار آمد تا در ليگ هفدهم
نيا را به سادگي
همراه تيم باش��د .باشگاه پرسپوليس البته مايل نبود كه كاميابي
نيا در
از دس��ت بدهد .مذاكرات پياپي نهايت ًا به اين نقطه ختم ش��د تا كاميابي
پرس��پوليس ماندگار شود .گرچه او دوس��ت داشت تا نامش در رديف بازيكنان
نيا به فكر جدايي از
لژيونر قرار بگيرد .همين نكته باعث ش��ده ب��ود تا كاميابي
پرسپوليس بيفتد.
با اين بازيكن متعصب و جنگنده و دونده و حتي بازيس��از و گلزن به گفتوگو
اش و نيز صرفنظر از تصميمي كه گرفته بود
نشستيم تا داليل تصميم به جدايي
را از زبان خودش جويا شويم.
شناس��ند ،در مقطعي به يك
نيا كه همگان او را يك بازيكن آرام مي
* كاميابي
بازيكن پرس��روصدا تبديل شد و بحث جدايياش از تيم پرسپوليس به خبر اول
ها تبديل گرديد ،چرا و به چه دليل اين اتفاق رقم خورد؟
رسانه
* اول اين نكته را يادآور شوم .خانه اول و آخر من پرسپوليس است .زندگي با پرسپوليس
دهم و اگر در ايران باشم ،فقط و
بخش است .پرسپوليس را بر هر تيم ديگري ترجيح مي
لذت
فقط پرسپوليس خانه من خواهد بود ،اما در مورد بحث جدايي بايد اشاره داشت ،مذاكراتي
براي انتقال به يكي از تيمهاي خارجي وجود داشت ،پيشنهادي به دستم رسيده بود كه
مطالعه بر روي آن باعث شد تا براي ماندن در پرسپوليس دچار ترديد شوم .از اينرو پاسخ
من براي تمديد قرارداد با پرس���پوليس به تاخير افتاد اين را هم اضافه كنم .لژيونرش���دن
را دوس���ت دارم و هنوز هم از آن غافل نيس���تم .اما براي انتقال به يك تيم خارجي حاضر
نيستم كه ارزانفروشي صورت بگيرد .هر تيمي را هم نميتوانم بپذيرم .هر پيشنهادي را
قبول نميكنم .پيشنهادي كه به دست من رسيده بود ،تقريباً راضيكننده به نظر ميرسيد.
اما در بحث مدت قرارداد و دريافت مبلغ قرارداد ابهاماتي وجود داشت كه پس از مطالعات
زياد و مذاكرات و مشورتهايي كه صورت گرفت ترجيح دادم از آن صرفنظر كنم.
باشگاه در جریان بود؟
* بدون ترديد ،مسايل را با باشگاه در ميان گذاشته بودم .يعني باشگاه در
جريان قرار داشت .آنها هر گونه تصميمي را به خود من سپرده
بودند .طبيعي اس���ت كه در هر انتقالي بايد مسير آن
طي شود ،بنابراين بهتر است كه طرفين در جريان
واقع شوند .چون آخر هر نقل و انتقال به مذاكره
در باش���گاه ختم ميشود .با اين حال باشگاه
پرسپوليس در مورد انتقال من ،تصميمگيري
را به خودم واگ���ذار كرده بود .بنده نيز با
توجه به شرايط باش���گاه جديد هر چه
مس���ايل را باال و پايين كردم ،نتوانستم
قبول كنم تا زير بار شرايط آنها بروم.
* آيا باشگاه پرسپوليس توانست
شما را راضي كند؟
يكي از موارد همين نكته است .اگر
قرار است يكسال از خانه و زندگي
دور باشيم بايد تمامي مسايل آن
كننده باش���د .بنابراين آنچه
راضي
كه توانس���ت مرا راضي كند همين
نكته است.
* نظر خانواده چه بود؟
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خوش���بختانه خانواده ورزش���ي دارم .آنها هم دوست دارند كه روزي مرا در تيمهاي بزرگ
ببينند .مخالفتي در كار نيست و نبود .اما بحث زندگي هم بايد در اين نوع انتقاالت مدنظر
باش���د .دوري از زن و بچه يك بحث اس���ت و انتقال زن و بچه به هر كشوري بحث ديگري
است .در اين ارزيابي به اين نتيجه نزديك شديم كه ماندگاري در پرسپوليس بهتر است.
* از وضعيت تيم پرسپوليس بگوئيد
خوشبختانه شرايط تيم ايدهآل است .در فصل نقل و انتقال بهترين روش انجام شد .آنچه
كه برانكو به دنبالش بود از س���وي باشگاه تحقق يافت .اكنون پرسپوليس از مرز قدرت هم
عبور كرده است .تيمي به نام پرسپوليس شكل گرفته است كه هر حريفي نميتواند مقابل
آن دوام بياورد .فقط در اين جمع جاي سروش رفيعي خالي است.
هاي عربي بود يا
* نگفتيد ،پيش��نهادي كه دريافت كرده بوديد ،از س��وي تيم
باشگاههاي اروپايي؟
به هر حال هر كس عقيدهاي دارد ،بنده فوتبال عربي را مكاني براي رش���د نميبينم .در
حقيقت تيمهاي عربي يك نوع تنبل خانه اس���ت .كس���اني به آن تيمها راه مييابند كه در
انتهاي فوتبال خود قرار دارند .البته براي كسب درآمد مكاني مناسب تلقي ميشود .چون
دهند .اما فوتبال اروپا مكاني است كه هر تيمش و هر بازيكن آن زير ذرهبين
خوب پول مي
قرار دارند.
فوتبال عربي را دوست ندارم .با آنكه پيغامهايي دريافت شد ،اما پيشنهادي كه قصد داشت
تا بين من و پرسپوليس جدايي ايجاد كند ،از يك كشور اروپايي بود.
* آيا براي ماندگاري در پرس��پوليس ش��رط و ش��روطي هم بين شما و باشگاه
پرسپوليس ايجاد شده است؟
فع ً
رسد ،شرايط خود
ال با پرسپوليس هستم .اصوالً هر بازيكني با هر باشگاهي به توافق مي
ام .در صورت دريافت پيش���نهاد از سوي
كند .بنده نيز در تمديد قراردادم گفته
را بيان مي
يك باشگاه اروپايي با توافق باشگاه پرسپوليس ميتوانم به نقل و انتقال دست بزنم.
تواند متفاوت با ليگهاي دوره قبل باشد؟ براي پرسپوليس چه
* ليگ هفدهم مي
نگاهي به كار گرفته شده است؟
قدرتي كه اكنون پرس���پوليس پيدا كرده ،بيش از دوره قبل خواهد بود .در دوره قبل چند
پايان بازيها قهرماني را جشن گرفتيم .اكنون از مرز قدرت
هفته قبل از
ايم .سال 96
عبور كرده و به ابرقدرت تبديل ش���ده
سال دروكردن كليه جامهاي داخلي و خارجي
از سوي پرسپوليس است.
* اما از حريف ديرينهتان ،يعني استقالل
غافل نباشيد
گويید .آنها ه���م قوي و خوب
درس���ت مي
اند .اما در تيم ما يك نكته وجود دارد كه
شده
شايد خيليها از آن دور باشند .پرسپوليس به
تيم مكملها تبديل شده است .در هر جناحش
دو تا سه بازيكن بزرگ وجود دارد .اين مسئله
ضريب رقاب���ت را باال خواهد برد ،مهمتر آنكه
پرس���پوليس هم قوي شده است و هم به يك
تيم ج���وان .فاكتور جواني حرف اول را در ليگ
هفدهم خواهد زد.
كليه فاكتورهاي مثبت را يكجا در اختيار دارد .خصوصاً
اينكه در اردوهايي كه داش���تيم و ديدارهايي كه انجام
شد ،تيم پرس���پوليس به يك تيم آماده و با
تجربه تبديل شده است.

