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■ طلوع آفتاب 7:15:

■ اذان صبح5:44:

سعيد زاهديان
Saeed Zahedian

ب��ه پدي��ده مهاج��رت تحصيلك��ردگان ،دانش��گاهيان
و دانش��مندان يك كش��ور ي��ا جامعه ب��ه كش��ورهاي ديگر
اصطالح��ا ف��رار مغزها گفته ميش��ود كه معم��وال به خاطر
كمبود موقعيتهاي شغلي ،درگيريهاي سياسي و بي ثباتي
اقتصادي رخ ميدهد .اس��تنباط شخصي من از ترانسفر شدن
فوتباليستهاي درجه يك ايراني به ليگهاي خارجي چيزي
ش��بيه فرار مغزها اس��ت؛ اتفاق��ي كه ليگ اي��ران را خالي از
بازيكنان بزرگ و درجه اول ميكند و نتيجه آن ،ليگ ضعيف،
تماش��اگر اندك ،فرار اسپانسرها و در نهايت تيم ملي ضعيف
خواهد بود.
طبق آمارهاي صندوق بينالمللي پول ،خروج ساالنه

جدايي كريمي قطعي است

ايران ورزش��ي  -در حاليكه علي كريمي انتقالش به باش��گاه االهلي را منوط به پيش��نهاد رس��مي و كتبي آنها ميداند و تا اين لحظه
جدايياش را قطعي نميداند اما بهنظر ميرس��د حس��ين هدايتي با جدايي س��تاره تيمش موافقت كرده است .شنيده ميشد كريمي تا روز
چهارش��نبه به امارات ميرود اما ظاهرا مالك باش��گاه استيلآذين دوست دارد در دو سه بازي آينده هم براي تيمش بازي كند .در واقع اگر
كريمي تا روز چهارش��نبه به امارات نرود از نيمفصل دوم به اين تيم اضافه خواهد ش��د هر چند مس��ووالن اس��تيلآذين و بهخصوص حميد
استيلي اميدوارند او را تا پايان فصل در اختيار داشته باشند .به هرحال اصال بعيد نيست كه كريمي در دقيقه  90تغيير عقيده بدهد اما در
حال حاضر بايد جدايي او را قطعي دانست.
■ اذان ظهر12:10:

 150تا  180هزار ايراني با تحصيالت عاليه معادل خروج
 50ميليارد دالر س��رمايه از كشور اس��ت؛ در فوتبال هم
ناكام��ي تيمهاي باش��گاهي و مل��ي در ابع��اد بينالمللي
خساراتي را به همراه دارد كه بهمراتب بيشتر از آن چيزي
اس��ت كه لژيونرها بهعنوان ارز وارد كشور ميكنند .با يك
حس��اب سرانگشتي ميتوانيم حس��اب كنيم كه خسارت
حذف تيمهاي باش��گاهي ايران در لي��گ قهرمانان چقدر
ب��وده و در مقابل جواد نكونام ،مس��عود ش��جاعي ،مهدي
مهدويكيا ،وحيد هاش��ميان ،آندراني��ك تيموريان ،علي
كريمي ،علي دايي ،خداداد عزيزي و  ...در همه اين سالها
چق��در پول به اقتصاد كش��ور تزريق كردهاند .از همه بدتر
اينكه در سالهاي اخير ،تيموريان ،مهدويكيا و هاشميان
عمال كاري جز نيمكتنشيني و تماشاي بازيهاي اروپايي
از روي سكوها ندارند و با اين شرايط چيزي به داشتههاي
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■ اذان مغرب17:24:

نگاهي به ترانسفر شدن بازيكنان ايراني

فرارستارهها

فني آنها اضافه نميش��ود ك��ه فوتبال ملي م��ا را منتفع
كنند.
حضور بازيكنان ايران��ي در ليگهاي عربي اتفاق بدتري
اس��ت كه جز تقويت رقباي فوتبالي ما و يك مشت دالر نفتي
كه نصيب چند فوتباليس��ت ايراني ميش��ود ،بهرهاي براي ما
نخواهد داشت.

امروز وقتي س��راغ علي كريمي ميرويم و حرفهايش را
ميشنويم ،تمايل او براي حضور در ليگهاي عربي را ميبينيم
و ظاهرا اي��ن اتفاق قريبالوقوع اس��ت .آن روزي را به خاطر
ميآوريم كه علي كريمي پس از سالها به ليگ ايران برگشت
و در يك روز ميان هفته در ماه رمضان ،بيش از  90هزار نفر
را به ورزشگاه آزادي كشاند .آن روزهايي را به خاطر ميآوريم

كه همي��ن علي كريمي ه��واداران را از خانههايش��ان بيرون
ميكش��يد و به ورزشگاه ميآورد تا بازيهاي پرسپوليس و از
هم��ه مهمتر ليگ ايران جان تازهاي بگيرد؛ حاال علي كريمي
دوباره ميخواهد به امارات برود و همين اندك تماشاگري كه
براي ديدن او به ورزشگاه ميروند ،دوباره خانهنشين ميشوند
و از ش��بكه تهران هم بازيهاي استيلآذين را دنبال نخواهند
كرد.
مجموع��ه اين اتفاقات ،ما را ي��اد مصاحبهاي از مصطفي
دنيزلي مياندازد كه ميگفت« :فوتبال ايران س��تارههايش را
به س��ادگي از دس��ت ميدهد و در نتيجه ،لي��گ ايران بدون
بازيكنان بزرگ ،هيچ جذابيتي ندارد و به س��رانجامي نخواهد
رس��يد .س��الها پيش فوتبال تركيه به اين نتيجه رس��يد كه
ستارههايش را حفظ كند و در كنار آنها ،از كشورهاي صاحب
فوتبال دنيا ،بازيكنان سرشناس را به خدمت بگيرد .تركيهايها
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اين كار را انجام دادند و با استخدام مربيان بزرگ ،ليگ تركيه
را تقوي��ت كردند و امروز ميبيني��م كه تركيه به جمع  4تيم
نهايي جام جهاني هم رفته است (زمستان سال »!)85
امروز فوتبال ايران با پديدهاي مثل فرار مغزها دس��ت و
پنجه نرم ميكند و همين س��تارههاي اندك خود را از دست
داده ت��ا نه در س��طح داخلي به موفقيت برس��د و نه در ليگ
قهرمانان آسيا دست به كار بزرگي بزند .شما امروز پرسپوليس
را با كريمي ،مهدويكيا ،كاظميان و معدنچي تصور كنيد .آيا
اين تيم در ليگ قهرمانان به موفقيتهاي بزرگي نميرسد؟
به نظر ميرسد در اينخصوص ،مسووالن ورزش كشور با
ايجاد قوانين بازدارنده و تشويقي ،بايد شرايطي را فراهم كنند
ك��ه علي كريمي نه تنها فكر خ��روج از ليگ ايران به ذهنش
نزند ك��ه مهدويكيا ،هاش��ميان و تيموريان براي بازگش��ت
ترغيب شوند.

عليكريمي:

خوش شانس بودم
كهعليكريمي شدم
پيام يونسي پور
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آدم وقت�ي ب�ه ميانهه�اي
جوان�ياش ميرس�د ،برم�ي گردد
به پش�ت س�رش نگاه ميكند .اين
ع�ادت همه م�ردم دنيا اس�ت .بر
ميگردند ،نگاه ميكنند به روزهايي
ك�ه خ�وب يا بد ،درس�ت ي�ا غلط
گذراندهان�د .وقتي به قس�متهاي
س�ياهي ميرسند ،دوس�ت دارند
يك پاك كن دستش�ان بگيرند و
آن قس�متها را پاك كنند .اتفاقي
كه البت�ه هيچ وقت ه�م نميافتد!
عل�ي كريمي چقدر برم�ي گردد و
پشت سرش را ميبيند؟
■ شايد خيلي وقتها! شايد بيشتر از آن چيزي
كه ش��ما فكرش را بكنيد .وقتي تنها ميشوم ،وقتي
كنار دوستان و رفقا مينشينم ،بيشتر به گذشته فكر
ميكن��م .طبيعتا اتفاقات خوب و بد زيادي هس��ت
ك��ه هر بار آنها را مرور ميكنم .چيزهايي كه ش��ايد
عالقهاي به زنده ش��دن يادش��ان ن��دارم ولي خب...
خودشان ميآيند جلوي چشم آدم!
 ...و نميتوانيد پاكشان كنيد.
■ هيچ كس نميتواند! ش��ايد اگر ميتوانس��تم
ه��م اين كار را نميكردم .ب��ه هرحال اگر آدم عاقل
باش��د ،ميتواند از تمامي اتفاقاتي كه در زندگياش
افتاده درس بگيرد .زندگي بدون دردس��ر و مش��كل
و اش��تباه كه زندگي نيس��ت .من س��عي ميكنم از
اشتباهاتم درس بگيرم.
خاطراتي هس�ت كه خيلي بيش�تر اذيتت
كن�د؟ مثلا حرفي ،رفت�اري ،تصميم�ي يا هر
اتفاق�ي كه به دس�ت ت�و افتاده و ح�اال از آن
بيشتر از هر چيزي پشيماني!
■ ش��ايد بعضي جاها تصميم گيري ام درست
نبود .شايد خيلي آماتور و بچه بودم .االن اگر برگردم
ب��ه عقب در بعضي موارد دوباره فكر ميكنم و بدون
در نظ��ر گرفتن غرورم تصميم ميگيرم .ش��ايد اين
جوري كمتر اش��تباه كنم .من آدم مغروري بودم .نه
به خاطر اينكه يك فوتباليست هستم يا در كوچه و
خيابان چهار نفر هم مرا ميشناسند ،شايد دليلاش
ش��ور جواني بود .براي همين گاه��ي در تصميماتم
عجله كردم.
مث�ل روزي ك�ه مرب�ي ات در تي�م مل�ي
ميروسلاو بالژويچ ب�ود .او خيل�ي تالش كرد

متقاع�دت كند كه فوتب�ال علي كريمي خيلي
باالتر از فوتبال امارات اس�ت اما ش�ايد همان
غرور جواني اجازه نداد تصميم بهتري بگيري.
■ فك��ر نميكنم رفت��ن من به ام��ارات خيلي
تصمي��م فاجعهب��اري بود ام��ا از هم��ان روزها هم
تجرب��هاي به دس��ت آوردم .م��ن تجربههاي زيادي
به دس��ت آوردم و امروز كه به روزهاي آخر فوتبالم
رسيده ام ميتوانم از آن استفاده كنم .فكر نميكنم
خيلي زود به اين تجربهها رسيده باشم.
از اين بابت حسرت ميخوري؟
■ گاهي وقتها!
برميگردي�م به هم�ان گذش�تههاي دور.
كس�اني كه خيلي دقيق فوتبال را در سال 76
پيگيري ميكردند ميدانس�تند علي كريمي با
لباس تي�م فتح در فينال جام س�الني رمضان
تهران ،استقالل را يك تنه شكست داده است
اما هيچ ك�س از اين كه پرس�پوليس در فصل
نقل و انتقاالت او را ميخريد احس�اس رضايت
نميكرد .آن روزها پرس�پوليس ،پرس�پوليس
بود .بازيكني با كمتر از بيس�ت بازي ملي حق
ورود به پرسپوليس را نداشت.
■ من به آن اتفاق به چش��م يك خوش شانسي
بزرگ نگاه ميكنم .خودم ه��م نميدانم بازيكني با
 17سال سن چطور توانست به پرسپوليس برسد.
نميترسيدي؟
■ اگ��ر بگويم نه ،حتما دروغ گفته ام .ولي خب
جو پرسپوليس جوري بود كه بازيكن مجبور ميشد
خ��ودش را نش��ان دهد .من از بچگي پرسپوليس��ي
ب��ودم ،ولي هيچ وقت فكرش را ه��م نميكردم اين
ق��در زود ب��ه اين تيم برس��م .باز ه��م ميگويم من
خيلي خوش ش��انس بودم ...خيلي زي��اد! بازيكناني
مث��ل علي كريمي در اين فوتبال كم نيس��تند .ولي
مش��كل فوتبال ايران اين است كه نميتواند آنها را
ببيند .يكي مثل من خوش شانسي ميآورد و خدا به
دادش ميرسد و ميشود علي كريمي .يكي ديگر آن
قدر سرخورده ميشود كه فوتبال را ميگذارد كنار.
قبل از اين كه حتي به پرس�پوليس بيايي،
وقت�ي بازيكن فتح ب�ودي هم اتف�اق عجيبي
برايت افت�اد .ميگويند امير عابديني دس�تت
را گرفت�ه و به بروجرد ب�رده و به ايويچ كه تيم
مل�ي را در آن زمان براي ج�ام جهاني تمرين
ميداده گفت�ه كه اين فوق س�تاره تيم ات در
جام جهاني ميشود .ولي ايويچ حاضر نشده تو
را به تمرينها راه بدهد.
■ ن��ه! ماجرا اي��ن ط��وري ك��ه در روزنامهها

سال پيش هستم

مينويسند هم نيست .مربي من حسين شمس بود.
ي��ك روز به من گفت ميخواه��م تو را ببرم بروجرد
و ب��ا ايويچ صحبت كنم كه از تو تس��ت بگيرد .من
با حس��ين ش��مس به بروجرد رفتم .آن زمان اصال
امير عابديني مرا نميشناخت .يادم ميآيد شب آخر
وقت رسيديم .آقاي شمس حتي صبر نكرد كه صبح
بش��ود .با احمد خداداد كه سرپرست تيم بود تماس
گرفت و خواس��ت كه مرا ب��ه اردو راه بدهند .آقاي
خداداد هم گفت كه بايد اول با ايويچ هماهنگ كند.
ايويچ هم گفت من اين جوري بازيكن نميگيرم.
اين از بدشانسيهاي زندگيات بود؟
■ اتفاقا برعكس!خوش ش��انس بودم .آن زمان
بازيكنان��ي در تيم ملي ب��ازي ميكردند كه اگر من
ميخواستم كنارش��ان بدوم هم استرس ميگرفتم.

ميدانيد چند س��الم بود؟  17سال! بازيكن  17ساله
بين آن همه س��تاره چه حرفي براي گفتن داشت؟
من ميدانس��تم ايوي��چ قبول نميكن��د .او حرفهاي
بود!
م�ت كووي�چ هم حرف�هاي ب�ود .چند ماه
بع�د در تيم�ي مث�ل پرس�پوليس ت�و را بازي
داد .عاش�قانه در مورد ب�ازيات حرف ميزد و
ميگفت تو ستاره فوتبال ايران ميشوي.
■ اين س��ليقه يك مربي باشگاهي بود .ايويچ
باي��د تيم ملي را ب��ه جام جهاني ميب��رد اما مت
كوويچ بايد در ليگ بازي ميكرد .ش��ما نميتوانيد
بازيكن��ي كه ميخواهد مقابل آلمان و آمريكا بازي
كند را با بازيكني مقايسه كنيد كه ميخواهد يك
تيم از ليگ را شكس��ت بدهد .مت كوويچ خيلي به

فكر كردم بعد حرف زدم

من لطف كرد .گفتم كه او جزيي از خوش شانسي
زندگي من بود.
ميروسلاو بالژويچ هم يك�ي ديگر از اين
كرواته�ا بود كه ت�و را ديد .اعتق�اد چيرو به
كريمي وصف ناپذير بود .ش�ايد اين جمله را به
خودت هم گفته بود كه تو بازيكني هس�تي در
حد زيدان كه فكر ميكني هيچ وقت نميتواني
مثل زيدان باش�ي .ادعا ميك�رد خيلي تالش
كرده فكرت را بلند كند ...اما نتوانست!
■ وقتي به پرسپوليس آمدم ،احساس كردم به
تمام آرزوهايم رس��يدم .خيلي زمان الزم داش��تم تا
بفهم��م ميتوانم در تيم ملي هم جاي��ي پيدا كنم.
وقتي به تيم ملي رس��يدم ،باز فكر ميكردم به همه
آرزوهايم دست پيدا كردم .اين شايد جزيي از همان

اش��تباهات من است .نميخواهم مثل آقاي بالژويچ
بلن��د پروازي كنم و بگويم علي كريمي همان زيدان
اس��ت ...اصال نميدانم اين حسن من است يا عيبم.
اما هميشه فكر كردم بايد قدم به قدم و آرام آرام جلو
رفت .اگر به من ميگفتند االن بارس��لونا ميخواهد
با ت��و مذاكره كند ،من ميگفتم اج��ازه بدهيد خدا
خودش راه را به من نشان دهد.
سست بودي! علي كريمي خيلي وقتها به
دليل همين تعللها در زندگياش عقب افتاد.
■ ناراضي نيستم.
ناراحت نميشوي وقتي به اين فكر ميكني
كه ميتوانستي خيلي بيش�تر از اين كه رفتي
صع�ود كني؟ علي كريمي ميتوانس�ت يكي از
س�تارههاي رئال ي�ا بارس�ا در اوج جوانياش

هيچ وقت به آينده فكر نكردم

هيچ وقت مصاحبهام را تكذيب نكردم اين روزها همه از من درمورد
پرسپوليس سوال ميكنند
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از اشتباهات علي كريمي حرف
ميزديم .ب�ه قول خودت درسهايي
كه در زندگي ات گرفتي .سال  80بود
كه روبروي چند خبرنگار نشستي و
ب�ا مجل�ه تماش�اگران مصاحبه اي
ك�ردي كه تو را مدتها از رس�انهها
دور كرد .حرفهاي آن روزت درست
مثل ب�ازي ك�ردن ات در زمين بود.
خيل�ي تند همه را دريبل زدي و بعد
تا سالها به جاي تو ابوالفضل جاللي
مصاحبه كرد .حاال كه برمي گردي و
هم�ان مصاحبه را م�رور ميكني ،به
نظرت نميرس�د همان حرفها پايه
خيلي از مشكالت تو را در فوتبال گذاشت؟
■ آن زمان من پس��ر  24ساله اي بودم اما اين دليل
نميشود كه حرف هايم را بدون عقل و فكر كردن به زبان
آورده باش��م .من هميش��ه به حرف هايم فكر كردم و بعد
حرف زدم .آن مصاحبه جنجالي شد چون بقيه روزنامهها
هم س��عي كردند از آن به شكلي كه خودشان ميخواهند
استفاده كنند.
در آن هفت�ه نام�ه عل�ي كريمي با عل�ي دايي
مقايسه شده بود .به تو گفتند خدا تو را بغل كرده و
تو گفته بودي اگر...
■ كاري ندارم چه حرفهايي زده بودم .يك حقيقت
را در زندگي بايد پذيرفت .واقعيت تلخ است! كساني كه
تحمل حرفهاي آن روز من را نداش��تند ،نميتوانستند
با واقعي��ت كنار بيايند .اگر ميبينيد زياد حرف نميزنم
و مصاحب��ه نميكن��م ،دليل اش اين نيس��ت كه حرف
زدن بلد نيس��تم ،فقط ميخواهم خودم را از حاش��يهها
دور نگ��ه دارم .ميخواهم آرام زندگ��ي كنم اما هنوز به
هم��ان حرفها پايبند هس��تم .به م��ن گفتند مصاحبه
ات را تكذيب ك��ن ...نكردم!هرگز اي��ن كار را نميكنم.
به دو دليل؛ يا اين حرف را من به زبان آوردم ،پس بايد
ش��هامت و وجود قبول اتفاقات بعدي اش را هم داش��ته
باش��م ،يا اينكه روزنامه براي خودش و خيالي نوش��ته!
در اي��ن حالت هم من با كس��ي كه احت��رام روزنامهاش
را نگ��ه نميدارد حرفي ن��دارم .آن حرفها را من زدم...
هرگز هم پشيمان نشدم .متاس��فانه خيليها تحمل باز
ش��دن حقيقت را ندارن��د و ميخواهند با جار و جنجال
خودش��ان را تبرئه كنند .همان طور ك��ه آن روزها اين
كار را كردند!
ولي فدراس�يونيها ميگفتند به تو اولتيماتوم
دادهاند كه ديگر حق مصاحبه نداري.

■ من كاري را ميكنم كه خودم تش��خيص ميدهم.
حرفه��اي من همه از روي فكر و عق��ل خودم بود ،پس
نيازي نداش��تم خودم را در اختيار فكر ديگران قرار دهم.
من حرف نميزنم ،چون وقتي ش��ما بين بيست خبرنگار
حرف ميزنيد ،با بيست برداشت متفاوت مواجه ميشويد.
حاال بايد يك هفته جواب آن بيست برداشت را بدهم .بعد
بايد يك ماه ديگر جواب آن يك هفته اي كه جواب دادم
را بدهم! من فوتباليست هستم ،نه سخنگو!
با اين اوصاف نسبت به هشت سال قبل تغييري
نكردي .يعني اگر در همان موقعيت در همان
مجل�ه و ب�ا همان
ش�رايط زمان�ي
قرار بگيري ،باز
هم در مورد امير
عابدين�ي ،عل�ي
پروي�ن و بخصوص
عل�ي داي�ي هم�ان
حرفه�اي تن�د را به
زبان ميآوري.
■ حقيق��ت تاريخ مصرف
ندارد .هميشه هم تلخ است!
اين كه پايه اختالف كريمي
و داي�ي از هم�ان جا گذاش�ته
ش�د ه�م حقيقت اس�ت .حاال
چه تل�خ باش�د ،چه ش�ور! اما
همي�ن حقيقت تلخ باعث ش�د
دايي وقتي ب�ه نيمكت تيم ملي
ميرس�د ،تو را ب�راي بازيهاي
حساس دعوت نكند.
■ اين ك��ه ديگر ربطي به من
ن��دارد .به هرحال س��ليقه مربي با
مربي ف��رق ميكند .من هيچ وقت
به دع��وت نش��دنم به تي��م ملي
واكنشي نشان ندادم.
بهج�ز ي�ك ب�ار ...البته
ميگوي�ي هي�چ وق�ت
مصاحبه هاي�ت را تكذيب
نميكن�ي ،ح�اال اين يكي
را چط�ور؟ روزي كه دايي
پس از آن آشتي كنان در
لواس�ان تو را به تيم ملي
دعوت نكرد ،روزنامهها از
قول علي كريمي نوشتند

بعد از بازي عربستان حرفهايم را ميزنم.
■ (چند لحظه مكث ميكند) مطمئنيد من گفتم؟
 ...خب خيلي وقت اس��ت از آن ماجرا رد ش��ديم .شايد
م��ن به ياد نميآورم .ولي كال من فرضيه خودم را دارم.
زماني كه دايي س��رمربي تيم مل��ي بود ،بازيكناني را به
تي��م ملي دع��وت ميكرد كه االن افش��ين قطبي اصال
نظ��ري روي آنها ندارد .اين چيز عجيبي نيس��ت .دايي
حق داش��ت مرا دعوت نكند ،من هم اش��تباه كردم كه
در مصاحب��ه هاي��م گفتم براي بازگش��ت ب��ه تيم ملي
آم��اده ام .البت��ه اي��ن ح��رف را فقط ب��ه خاطر
واسطههايي زدند كه در باغ لواسان ما را رو در
روي هم گذاشتند.
مگ�ر قرار نبود در آن جلس�ه همه
چيز تمام شود؟
■ چيزي ش��روع نش��ده بود كه بخواهد
تمام ش��ود .آقاي هدايتي با حسين محمدي
و خ��داداد عزيزي از من خواس��تند با دايي
روب��رو ش��وم .ما فق��ط همديگر را
ديديم و چند س��اعتي از همه
چيز حزف زديم بجز فوتبال!
من ميدانستم نميتوانم به
تيم او كمك كنم .ش��ايد
بهت��ر ش��د ك��ه دعوتم
نكرد.
و عل�ي كريمي
بع�د از ب�ازي ب�ا
عربس�تان حرفهايش
را در م�ورد تيم ملي و
دايي نزد.
■ اين روزها باب شده
ف�لان مدي��ر كه از باش��گاه
اخراج شده مصاحبه ميكند
و ميگويد من دو هفته ديگر
افش��اگري ميكن��م .مرب��ي
ميگويد دو ساعت ديگر افشا
ميكنم .بازيكن ميگويد من
حرف دارم ولي چند روز ديگر
حرف هايم را ميزنم .اگر حرفي
هست خب همين االن بگو و خودت
را خالص كن! من شومن نيستم كه
با اين حرفها خودم را جلوي چش��م
م��ردم قرار دهم .اگ��ر حرفي بود صبر
نميكردم.
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داس�تان تو و پرس�پوليس مثل
كتاب قديمي ميماند كه بارها خوانده
ش�ده ،ولي در ه�ر بازخواني اش ،باز
هم نكات جدي�دي را ميتوان در آن
پي�دا كرد .هر بار حرفي جديد از اين
ك�ه چگونه كريمي و پرس�پوليس به
بن بست رسيدند .عباس انصاري فرد
هر ب�ار داليل ت�ازه اي در اين كتاب
ميگذاش�ت! اما باز شدن بحث هنوز
براي كس�اني كه وقتي پرس�پوليس
نتيجه نميگيرد جذاب و مهم است.
■ م��ن فقط ميگويم آن باال خدايي
هس��ت كه نميگذارد ماه پشت ابر بماند.
گذشت زمان يك سري مسائل را روشن كرد و بعد از اين
هم نشان ميدهد كه چه اتفاقي افتاد كه من از پرسپوليس
جدا شدم .ديگر نميخواهم به اين فكر كنم كه چه اتفاقي
افتاد و چه كس��اني نخواس��تند مرا در پرسپوليس تحمل
كنند.
س�اعت  9ش�ب فصل نقل و انتق�االت تو تا
يك قدمي عقد قرارداد با پرسپوليس هم پيش
رفتي .چه كساني تو را برگرداندند؟
■ آقاي ن��ژاد فالح و هدايتي تماس
گرفتند و م��ن به دفتر آقاي هدايتي
رفت��م .چند س��اعت ب��ا هم حرف
زديم و من قبول كردم با تمامي
خواستههاي باشگاه كنار بيايم
ام��ا هر دفعه كه ن��ژاد فالح با
انصاري فرد تماس ميگرفت
يك بهانه جديد ميش��نيد.
يك ب��ار گفت ليس��ت پر
ش��ده ،بع��د گف��ت داريم
ليس��ت را خالي ميكنيم،
بعد گفت پ��ول نداريم ،فرم
قرارداد نداريم ...خب قس��مت
نب��ود! ح��اال همين كه دس��ت
بعضيها رو ش��ده براي من كافي
اس��ت .همين كه نتوانستند
ت��ا آخ��ر فص��ل ه��م
در پرس��پوليس
بمانن��د ،معن��ي

همه چيز را ميدهد.
اين كه عب�اس انصاريفرد اج�ازه نداد كريمي
با پرس�پوليس ق�راردادش را تمديد كند را ميتوان
پذيرف�ت ام�ا همه منتظر برگش�ت كريم�ي در نيم
فص�ل بودند .اي�ن اتفاق هم به انص�اري فرد مربوط
ميشود؟
■ آن زم��ان م��ن بازيك��ن آزاد بودم ول��ي نيم فصل
نميتوانس��تم خودم در مورد خ��ودم تصميمي بگيرم .دو
باش��گاه به اين نتيجه رس��يدند كه اين انتقال انجام نشود.
اين هم خواس��ت خدا بود .شايد حكمتي باشد كه ما از آن
سر در نميآوريم.
ني�م فص�ل هم تمام ش�د و ب�ا اتفاقات�ي كه در
پرس�پوليس افتاد به نظر ميرس�د قرار نيست تو را
دوباره با پيراهن پرسپوليس ببينيم .به هرحال حضور
علي دايي روي نيمكت پرسپوليس شايد انتقال تو را
به اين تيم تا اطالع ثانوي هم منتفي كند.
■ دو مساله هست .اول اين كه من گفتم
هي��چ وقت به آينده فك��ر نميكنم پس
نميتوان��م در مورد اتفاق��ي كه هنوز
نيفت��اده حرفي بزنم .در ضمن ش��ما
داري��د در م��ورد آخر فص��ل صحبت
ميكنيد .اينقدر زود نبايد پيش داوري
كرد .اين روزها همه از من در مورد
پرس��پوليس س��وال ميكنن��د،
در حال��ي ك��ه م��ن بازيك��ن
استيل آذين هستم.
واقعا اينقدر كه ميگويي
در م�ورد پرس�پوليس
بيتفاوت هستي؟
■ در م��ورد پرس��پوليس
هيچ وقت بيتفاوت نبودم .شما
پش��ت س��ر هم از آينده حرف
ميزني��د در حالي ك��ه من را به
ياد فيل��م   nextمياندازي��د! اگر اين
فيلم را ديده باشيد با من هم عقيده
ميشويد كه نبايد زياد به آينده
فكر كرد .آين��ده خودش از
راه ميرس��د .پ��س چرا
اينقدر براي��ش انتظار
بكشيم؟

باشد ...اما دو سال فقط در بايرن بازي كردي.
■ اين فكرها ناراحتم نميكند ...ميدانيد چرا؟
چ��ون اصال به آنها فكر نميكن��م .من هيچ وقت به
آينده فكر نميكنم .هي��چ وقت! پس نميتوانم آدم
بلن��د پروازي باش��م .كال هي��چ وقت بلن��د پروازي
نكردم.
ش�ايد براي همين ب�ود كه چهار س�ال از
بهتري�ن روزهاي زندگ�يات را در امارات هدر
دادي؟
■ ه��در دادم؟ چط��ور ب��ه چني��ن نتيج��هاي
رس��يديد؟ من در امارات ب��ازي ميكردم كه عنوان
بهترين بازيكن س��ال آسيا را به دس��ت آوردم .من
از هم��ان االهلي به بايرن مونيخ رفتم .فكر نميكنم
بازي در امارات نقطه تاريك زندگي من باشد.

موخره  10 -دقيقه قبل از ش��روع گفت و گو ،به البي هتل آمده
بود .اما از ساعتها قبل از اينكه روبرويش بنشينم ،يك سوال ذهنم
را مش��غول ميكرد .اين كه او از چه زماني فهميد علي كريمي اس��ت؟
از كج��ا تفاوتهاي هنر ذاتي و خدادادياش را با ديگران لمس كرد و
به اين درك رس��يد كه ميتواند از همين تفاوتاش براي ويژه شدن
خود استفاده كند؟ البالي حرف هايش خيلي زود اعتراف كرد كه سقف
آروزهاي��ش را هرگ��ز رف��ع نكرده .حتي مدعي ش��د نه ب��ه فردا فكر
ميكند و نه براي��ش اهميتي دارد كه فرداي او چگونه رقم ميخورد.
اما جايي همين س��وال را پيش روي او گذاش��تيم .علي كريمي از چه
روزي متوجه تفاوتهايش ش��د؟ از چه زماني فهميد او «علي كريمي»
است؟ تصور ميكنيد جواب كوه يخ ما چه بود« :از روزي كه عكسم را
روي جلد روزنامهها چاپ كردند!» و اين يك حقيقت تلخ است كه اگر
كريمي گوشهاي از جاهطلبيها ،آيندهنگري و بلند پروازيهاي چهرهاي
مانند دايي را داشت ،شايد امروز فوتبال ايران بازيكني را در كارنامه
خود مي جويد كه طعم حضور در ال كالسيكو را هم چشيده بود! علي
كريمي پيش روي ماس��ت .او را در محاوره نه مانند بازياش با شكوه
و خروش��ان پيدا ميكنيد و نه مانند آنچه تصور ميكنيد مغرور اس��ت
و دور از رفتاره��اي اجتماع��ي .كريم��ي دنياي منحصر ب��ه فرد خود را
دارد .آرام ،س��اكت ،مغرور و آماده ب��راي انفجار .اگر كبريت در جيب
نداريد ،الزم نيس��ت از انفجارش بترسيد .او به اندازه كافي خوددار
هم هست.
■■■

ميانهه��اي بح��ث ب��ه يك نقط��ه اش��تراك ميرس��يم .او خودش
مدعي ميش��ود روزهاي آخر فوتبالش را پش��ت س��ر ميگذارد .از او
ميپرس��يم آيا س��تاره بودن اويي كه روزهاي آخر فوتبالش را تجربه
ميكند در ليگ ايران نشانه افت اين فوتبال و خاموش شدن كارخانه
بازيكن س��ازي نيست؟ همان لحظهاي كه س��وال را پيش روي كريمي
قرار داديم ،از خود پرس��يديم چه كس��ي كريمي را در فوتبال ايران
كريمي كرد؟ تكنيك او چقدر براساس آموخته هايش است؟ آيا كشف
او حاصل پروس��هاي از پيش تعيين ش��ده بود يا ي��ك اتفاق؟ خودش
معتقد است فقط ش��انس و اقبال او بلند بوده! كريمي بعد خيلي رك،
خودش را هم نقد ميكند« :مي گويند من تاثيرگذارترين بازيكن ليگ
بودم .مگر من چند گل زدم؟ بيش��تر گلهاي م��ن از روي پنالتي بود.
بدبخت��ي فوتبال ما اين اس��ت كه فكر ميكنيم س��تارهها فقط گلزنها
هس��تند .عابدزاده در اي��ن فوتبال گل نزد ،پ��اس گل هم نداد .ولي
س��تاره بود .ما ديگر بازيكن سازي نداريم ،استعداديابي هم نداريم،
براي همين وقت بازي با تيمهاي عربي كابوس پيدا ميكنيم».
■■■

كافي اس��ت ش��كل زندگي كردن ب��ا كريمي را بشناس��يد .او در
تيم��ي مثل اس��تيل آذين زندگي بي دغدغ��هاي دارد و اما با مديريت
پرس��پوليس دچار چالش شد .كريمي در تيم بالژويچ بي دردسر بود و
با برانكو تا جايي كه ميتوانست ساخت .اما با دايي به بنبست رسيد.
تفاوته��اي اين دو رفتار متضاد او را ميت��وان در اخالقيات خاص او
و البت��ه هوش��ياري اطرافيانش فهميد .جايي بحث به اس��تيل آذين و
اس��تيلي ميرس��د و او از دغدغه روزهاي اولش ب��راي زندگي كردن
ب��ا دايي حرف زد« :من با حميد اس��تيلي كار نك��رده بودم .پس همان
روز اول نگران ش��دم كه مبادا او هم مثل بعضيها بخواهد در همان
اول كار گربه را دم حجله بكش��د ،يا كاري بكند كه با خواس��تههاي من
همخوان نيس��ت .اما او حرمت مرا حفظ كرد و من هم هميش��ه س��عي
ميكنم به او مثل سرمربي تيم احترام بگذارم!»
آي��ا اين روابط دوجانبه هميش��ه براي كريمي وجود داش��ت؟ اگر
وجود داش��ت ش��ايد امروز ما به جام حهاني رفته بوديم ،ش��ايد هنوز
سرمربي تيم ملي هماني بود كه سال نو را با او جشن گرفتيم.

