گفتگوی ورزشی
اكبر عزيزي

گفتگو با سيد حسين حسيني يكي از پديدههاي ليگ برتر

دربي را برديم ،اما
جاي من خالي بود

به بهانه فرارس��يدن نوروز و نيز عدم حضور دروازهبان جوان تيم اس��تقالل در
دربي  86و نيز بهانههاي ديگري بر آن ش��ديم تا گفت و گوي نوروزي مجله را به
اين سنگربان جوان اختصاص دهيم .حسيني گرچه ديرهنگام به عنوان دروازهبان
ثابت تيم اس��تقالل در ليگ هفدهم با آبي پوش��ان به ميدان آمد .اما در همين
بازيهاي كم توانست نگاه اهالي فوتبال و كارشناسان را به خود جلب كند.
از اينرو او در ليس��ت پديدههاي ليگ هفدهم قرار گرفت .داليلي كه برش��مرده
ش��د ،مناسبت و شرايط گفتگو با حسيني دروازهبان جوان تيم استقالل را فراهم
س��اخت .طبق گفته خودش ،بلند پرواز نيست .اما در آينده نزديك هم به عنوان
دروازهبان ثابت تيم استقالل و هم مرد اول دروازه تيم ملي مطرح خواهد شد.
ايد .آيا باورتان ميشود؟
* به عنوان پديده ليگ برتر معرفي شده
نسبت دادن اين عنوان براي خودم چندان عجيب نيست .چون باور ندارم اتفاقي و با حضور
كوتاه مدت در ليگ برتر ،به موفقيت رس���يده باشم .روزگار سختي را پشت سرگذاشتم .با
ها سوختم و ساختم و با آنها كنار آمدم تا امروز نام من بر سر زبانها قرار
كمبودها و كم لطفي
هاي ليگ برتر قرار بگيرم .از كساني كه به
كردم كه بنده در ليست پديده
بگيرد .اما فكر نمي
كنم.
اند تشكر مي
بنده لطف داشته
كرديد صاحب اين ركورد
ايد .آيا فكر مي
* در اين راس��تا صاحب ركورد هم شده
ش��ويد؟ يعني در مدت كوتاه حضورتان در ليگ ب��ا گل نخوردن صاحب ركورد
شويد؟
دانم نكتهاي را در اين خصوص كه تا كنون در هيچجا برزبان نياوردهام با ش���ما در
الزم مي
ميان بگذارم.

نوروز زيباست ،قشنگ است
و با آمدنش خاطرات
زنده ميشود
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روزي كه درون دروازه تيم استقالل قرار گرفتم ،تصميم گرفتم تاشرايطي را به وجود آورم تا
بان ثابت خارج نشوم .كار كردم .فراتر از حد تصور تالش داشتم .حتي
ديگر از ليست دروازه
خارج از تمرينات تيم ،به صورت ش���خصي تمرين ميكردم .شفر از آن دست مربياني است
تر از قبل نشان
برد .من هم هر روز آماده
كه خيلي زود به ش���رايط آمادگي بازيكنان پي مي
اي گرفتم.
ميدادم .همين نكات باعث شد تا نظر شفر را جلب كنم .در اين زمان تصميم تازه
عزم خود را جزم كردم تا گل نخورم .نهايتاً به آنچه كه هدفم بود دس���ت يافتم و ركورد دار
شدم.
* از اينكه در استقالل به رشد مورد نظرتان رسيدهايد راضي هستيد؟
با آنكه در خانواده از حضور من در اس���تقالل رضايتي وجود نداش���ت ،اما چون من عاشق
استقالل بودم ماندم و از اين حضور راضي هستم .در آينده نه چندان دور براي هميشه مرد
اول دروازه استقالل خواهم شد.
* حتی اگر رحمتي براي سالهاي متمادي در استقالل ماندگار باشد؟
ايش���ان الگوي بنده هستند .در كنار رحمتي به تجربيات زيادي
در خصوص رحمتي بگويم،
دس���ت يافتم .اما هر ورزشكاري داراي عمر ورزشي اس���ت .رحمتي روزي از فوتبال كنار
كش���د ،بنده هم روزي از فوتبال كنار خواهم رفت .بنده بدون درنظر گرفتن اين نكته در
مي
آينده نزديك مرد اول درون دروازه تيم استقالل خواهم شد.
* گويا هدف بزرگتري را دنبال ميكنيد؟
بان نشدم .ش���بها با شكم خالي سر بر بالين
ـ همينطور هم هس���ت .بنده يك شبه دروازه
گذاشتم .روزهاي سخت را سپري كردم .از خانواده دور شدم .در مكاني زندگي كردم كه وقتي
لرزد .اين همه سختي كشيدم تا به هدف اصلي برسم .هدف من
افتم تن و بدنم مي
ياد آن مي
حتي بزرگتر از تبديل ش���دن به مرد اول درون دروازه تيم استقالل ،بلكه حضور در تيم ملي
به عنوان دروازهبان ثابت است.
* با توجه به حرفهايي كه بر زبان آوردهايد ،مش��خص است كه براي تيم ملي هم
ايد؟
خواب ديده
ـ هدف نهاييام همان تيم ملي اس���ت .ميخواهم به دروازهبان اول تيم ملي تبديل ش���وم.
دهم كه بعد
نميدانم در جام جهاني روس���يه خواهم بود يا خير .اما اين ق���ول را مي
شما ر ه
از جام جهاني ب���راي تصاحب پيراهن
يك تي���م ملي به س���مت و
س���وي آن يورش بزرگي
را آغاز خواهم كرد.
هنوز جوان هستم.
امي���دواري در من
زند .با نااميدي
موج مي
غريبه هس���تم .شك
نكنيد ك���ه در آينده
نزدي���ك ب���ه هدف
ام دس���ت پيدا
نهايي
خواهم كرد .البته اگر
بدبياري سراغم نيايد.
* اما در تيم ملي،
ش��رايط عليرضا
بيرانوند مساعدتر
از ديگ��ران ديده
شود؟
مي
ـ بيرانوند را به عنوان يك
دروازهبان ايدهآل قبول
دارم .اما بحث رقابت چيز
ديگري است .انگيزه بااليي
دارم .به رقابت اعتقاد دارم
تا
و همين نكته باعث ميشود
بنده هر روز بيش���تر و بهتر
از گذش���ته كار و
تال ش

