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گپ و گفت و گو با كاوه رضايي

زمانجداييامازاستقاللفرارسيدهبود
اي باشد
اي بايد در تمام سطوح حرفه
فوتبال حرفه
كاوه رضايي تاثيرگذارترين بازيكن تيم استقالل در ليگ شانزدهم
اش از اين تيم شوك بزرگي به تيم استقالل وارد آورد.
با جدايي
رضايي در خط حمله تيم استقالل بيشترين بار را بر دوش داشت.
آمد .از آن دست بازيكناني بود كه
گلزن اول اين تيم به شمار مي
كرد.
گرههاي كور تيم استقالل را با گلهايش باز مي
در حقيق��ت كاوه رضاي��ي به نوعي نقش آچار فرانس��ه را براي
اس��تقالل داشت .اما اين بازيكن پس از اتمام رقابتهاي ليگ برتر
(دوره ش��انزدهم) به ناگهان تصميم جدايي از آبيپوشان گرفت
و ب��ه فوتبال بلژيك پيوس��ت .رضايي در ش��رايطي بين خود با
پوش��ان جدايي ايجاد كرد كه هيچكس فكرش را هم نميكرد.
آبي
ها كاوه را مجبور س��اخت تا
ها در خصوص پرداختي
اما بدعهدي
در خلوت تصميمي بگيرد كه كسي از آن اطالع نداشت .آنگاه كه
چك باقيمانده قراردادش پاس نش��د ،جدايي از اين تيم عملياتي
شد و كاوه كه بازيكن آزاد به شمار ميآمد به فوتبال بلژيك محلق
گرديد .او به عضويت تيم شارلوا بلژيك درآمده است و از موفقيت
خوبي برخوردار ميباشد .شم گلزني او ،شناخت چارچوب دروازه
 ،ش��ادابي و جواني و انگيزه باالي اين بازيكن باعث شده است تا
مس��ئوالن باشگاه شارلواي بلژيك در كمترين زمان با او به توافق
رسيده و قرارداد او را منعقد كنند .با كاوه رضايي به صورت تلفني
اش را جويا شديم و از
ت كوتاهي انجام شد .داليل جدايي
گپ و گف 
اش در تيم شارلوا پرسيديم که با هم ميخوانيم.
موقعيت كنوني

*براي انتقالتان به شارلوا با كسي هم مشورت داشتيد؟
ها آغاز شد .در اينجا خيلي زود
طبيعتا بايد اينگونه باشد .با دوستان صحبت كردم و رايزني
به جمع اعضاي تيم پيوند خوردم .در حال حاضر ش���رايط مناس���بي دارم و فارغ از هرگونه
دغدغه به دنبال تمرينات هستم.
* براي جدايي از استقالل ،آيا باشگاه استقالل را در جريان قرار داديد؟
جدايي من از اس���تقالل چندان هم ناگهاني نبود .زيرا آنها را درجريان قرار داده بودم .اما
هرگز بحث جداييام را رسانهاي نكرده بودم .زيرا نميخواستم هياهو ايجاد شود .به باشگاه
گفته بودم كه ما نيز بايد به فكر زندگي خود باشيم .در استقالل هيچ مشكلي وجود نداشت.
اما فوتبال ايران و باش���گاه استقالل شرايطي دارند كه با باشگاههاي اروپايي متفاوت است.
در اينجا زماني كه قرارداد امضاء ش���د همه چيز روال طبيعي و قانوني دارد .ديگر دنبال
دريافت درصدها نخواهيم بود .از همان اول فصل تكليف ما معلوم است .اينكه ما به عنوان
بازيكن چه وظايفي داريم و باشگاه چه مسئوليتي دارد .به ويژه در پرداختها .اما در اينجا
اي فاصله زيادي داريم.
همه چيز نامعلوم است .با فوتبال حرفه
* قطعا يكي از مواردي كه باعث شد تا به فكر لژيونر شدن باشيد حضور در تيم
ملي فوتبال ايران است؟
اين بخش هم ميتواند دخيل باش���د .اما براي راهيابي به تيم ملي و پوش���يدن پيراهن تيم
ملي فقط شرط لژيونر شدن كافي نيست .بسياري از بازيكنان ايراني وجود دارند كه لژيونر
تواند بخشي
حال نگاه من در اين خصوص مي
كنند .با اين
هستند اما به تيم راه پيدا نمي
از آرزوهايم را تشكيل دهد.
*از وضعيت تيم استقالل خبر داريد؟
اند .با آنكه فصل
دانم كه در فصل نقل و انتقاالت خوب عمل كرده
بله ،بيخبر نيس���تم .مي
قبل چندان موفق نبودند ،اما امس���ال جبران ش���ده و چهرههاي جديدي به تيم استقالل
راه پيدا كردهاند .بازگش���ت برخي از بازيكنان قبلي و لژيونر به تيم
هاي كور تيم استقالل پوشش
اس���تقالل باعث شده تا نقطه
داده شود .اما در اين موضوع بايد يك نكته رعايت شود.
آنهم ش���رايط سني است كه اين نكته در مسابقاتي
چون ليگ كه نقش يك مسابقه ماراتون را دارد
تواند بسيار تاثيرگذار باشد.
مي
*ت��ا كي در فوتبال اروپ��ا باقي خواهيد
ماند؟
فع ً
ال به دنبال آرزوهايم هستم .اما اگر احساس
تواند به خوبی پذيراي
كنم كه فوتبال اروپا نمي
من باشد بالفاصله باز خواهم گشت .بيشك در
بازگشت به ليگ خودمان ،حتماً تيم استقالل را
انتخاب خواهم كرد.

* چرا از استقالل جدا شدي؟
به هزار و يك دليل .وقت آن فرا رسيده بود.
* يكي را بگو
اي باشد .عمر يك ورزشكار در دوران
اي بايد در تمام سطوح حرفه
* فوتبال حرفه
ورزشي كوتاه است .بايد آينده را هم در نظر داشت.
*مقداري شفافتر بازگو كنيد.
يك فوتباليس���ت آرزوهاي فراواني دارد .بايد يك روز به اوج برسد.
احساس من اين است كه بايد در زمان اوج آينده را براي خود بيمه
ات بيمه ش���ود؟ همرديفانم
كرد .تا كي بايد صبر كرد تا آينده
اند .من نبايد عقب ميماندم.
اكنون شرايط مناسبي پيدا كرده
بنابراين تصميم گرفتم تا به فكر خودم باشم.
چرا فوتبال بلژيك؟
ها
*براي لژيونرشدن بايد از نقطهاي شروع كرد .برخي
كنند و برخيها فوتبال
فوتبال عربي را انتخاب مي
اروپا ،بنده فوتبال اروپا را ترجيح دادم چون به
فكر رش���د هم هستم .اعتقاد دارم كه در تيم
شارلوا به اهداف بلند مرتبه خود دست پيدا
خواهم كرد.
*اهداف بلند مرتبهتان چه مسايلي
ميتواند باشد؟
در تيم ش���ارلوا تمامي مسايل فوتبال
ش���ود .از تمرين و
اي رعايت مي
حرفه
ها و آشنايي
تغذيه و استراحت و پرداختي
به مس���ايل روز فوتبال .طبيعي است كه يك بازيكن با رعايت فاكتورهايي كه
گيرد و ديگران نيز به او توجه خواهند كرد .مثل
ها قرار مي
نام بردم خيلي زود برس���ر زبان
سردار آزمون يا دژاگه و يا جهانبخش  .بنده هم از كنار تيم شارلوا بلژيك به تيمهاي بزرگتر
كنم و تالش خواهم كرد تا روزي به پيراهن تيمهاي بزرگ اروپايي برسم.
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