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انتخــاب علــی کریمــی بــه عنــوان بهتریــن خارجــی تاریــخ
لیــگ امــارات حســی غرورآمیــز تــوأم بــا حســرت و غبــن
را بــه همــراه دارد .ســتارهای کــه قــرار گرفتــن نامــش بــر
تــارک فوتبــال امــارات یــک افتخــار بــزرگ و ســترگ اســت
کــه نمیتــوان آن را بــا نظرســنجیهای فیــک و هــواداری
روزمــره ســنجید و قیــاس نمــود.
فوتبــال امــارات از دیربــاز تاکنــون جوالنــگاه ســتارههای
بزرگــی بــوده؛ آنهایــی کــه از  4گوشــه دنیــا در برابــر وسوســه
دالرهــای نفتــی عربهــا تســلیم میشــدند تــا هنــر خــود
را خــرج دشداشهپوشــان حاشــیه خلیــج فــارس کننــد.
ســتارههایی کــه عــادت داشــتیم آنهــا را از جعبــه جادویــی
و در بزرگتریــن تورنمنتهــا و بازیهــا نظــاره کنیــم امــا
بــه هــوای افــزودن صفرهــای حســابهای بانکــی خــود،
چمــدان خــود را بــه مقصــد فوتبــال مهجــور و عقــب افتــاده
آســیا و لیــگ امــارات بســتند تــا بغــل گــوش مــا پــا بــه تــوپ
شــوند .در تمــام ایــن ســالها ســتارههای ریــز و درشــتی روی
چمنهــای مخملــی امــارات طنــازی کردهانــد؛ ریــکاردو
اولیویــرا ،گرافیتــه ،آندرســون دوکاروالیــو باربوســا ســتارههای
تیــم ملــی برزیــل ،عابــدی پلــه و آســامواه ژیــان از غنــا ،بوبکــر
ســانگو مهاجــم تیــم ملــی ســاحل عــاج ،میرکــو ووچنیــچ
مونتهنگرویــی ،سباســتین تیگالــی از آرژانتیــن از جملــه
ســتارههای دانــه درشــتی بودهانــد کــه در امــارات تــوپ
زدهانــد امــا علــی کریمــی باالتــر از همــه ایــن نامهــای بــزرگ
بــه عنــوان بهتریــن خارجــی تاریــخ ایــن لیــگ انتخــاب شــده.
انتخابــی کــه البتــه پــر بیــراه نیســت .آنچــه علــی کریمــی در
مــدت  4ســال حضــورش در امــارات و باشــگاه االهلــی ارائــه
داده ،بــه انــدازهای درخشــان و چشــمنواز بــوده کــه ایــن
انتخــاب را بــاور کنیــم .هنــوز نعرههــای بلنــد گزارشــگران
هیجــانزده عــرب زبــان کــه بــا واژه «شــوف ،شــوف ،شــوف»
شــعبده جادوگــر را توصیــف میکردنــد ،در گــوش همــه
زنــگ میزنــد.
علــی کریمــی بــه واســطه آنچــه در امــارات انجــام داده،
شایســته ایــن عنــوان اســت و هیــچ ســتاره بــزرگ خارجــی
دیگــری چنیــن دســتاورد ،اعتبــار و البتــه محبوبیتــی در امــارات
نداشــته .ایســتادن کریمــی باالتــر از همــه ســتارههای ریــز و
درشــت خارجــی ،بیشــتر از آنکــه بــرای شــماره  8قدیمــی،
افتخارآمیــز باشــد ،اعتبــاری بــرای ایــن عنــوان و فوتبــال
امــارات اســت .آنهــا کــه هنــوز ترانســفر رویایــی کریمــی از
االهلــی بــه بزرگتریــن باشــگاه فوتبــال آلمــان را بزرگتریــن
دســتاورد تاریــخ فوتبــال خــود میداننــد ،بــا انتخــاب کریمــی
اعتبــاری دوبــاره را بــه کــف میآورنــد کــه نــام امــارات را بــه
واســطه ایــن ســتاره ایرانــی ســر زبانهــا بینــدازد.
ایــن انتخــاب امــا بــرای فوتبــال و ورزش مــا یــک تلنگــر و
یــک نهیــب دوبــاره اســت .ســتارهای کــه بــا کلکســیونی
از افتخــارات رنگارنــگ و بــا ایــن انــدازه از اعتبــار ،آوازه و
شــهرت ،در ورزش و فوتبــال ایــران هیــچ جایگاهــی نــدارد و
بایــد کنــار باشــد تــا فوتبــال جوالنــگاه نااهالنــی شــود کــه آن را
بــه ایــن روز انداختهانــد .ســتارهای کــه ارج ،قــرب و اعتبــارش
بــه انــدازهای اســت کــه در هــر کشــور دیگــری میتوانســت بــه
ســقف جهانــی مدیریــت فوتبــال برســد امــا در ایــران چنیــن
ســرمایهای گوشهنشــین اســت.
ایــن قصــه پرغصــه در فوتبــال و ورزش ایــران امــا گــزاره
جدیــدی نیســت؛ یــک کلیشــه دل آزار کــه از فــرط تکــرار دیگــر
بــدل بــه عــادت شــده .مــا بــه ستارهســوزی و سرمایهســوزی
عــادت کردهایــم .در ایــن ســرزمین هیچــگاه شایســتهها
ارج و قــرب ندارنــد و همیشــه کنــار میماننــد .فقــط کریمــی
نیســت کــه بــا تیــغ نامهربانــی رانــده شــده؛ نمونههــا
بســیارند.
یکدهــه پیــش محســن صفایــی فراهانــی بــه عنــوان
نایــب رئیــس  AFCو نفــر دوم فوتبــال آســیا بــه بهانههــای
سیاســی کنــار مانــد تــا صندلــیاش را بــرای بیخاصیتهــا
و بیاعتبارانــی چــون علــی ســعیدلو و محســن علیآبــادی
حــراج کنیــم.
علــی دایــی بینالمللیتریــن چهــره فوتبــال ایــران و وحیــد
شمســایی بینالمللیتریــن چهــره فوتســال ایــران ،بــا
آن موقعیــت و جایــگاه جهانــی ،در ایــران تنهــا تماشــاگر
هســتند.
منصــور بهرامــی بــه عنــوان تنهــا تنیســور ایرانــی تاریــخ
گرنداســلمها بــا آن آوازه جهانــی ،در تشــکیالت ورزش و
تنیــس ایــران جایگاهــی نــدارد .نخبههــا و شایســتههای
ورزش مــا در جغرافیــای جهــان ورزش اعتبــاری دارنــد،
تمجیــد میشــوند و ســری میــان ســرها دارنــد امــا در
ســپهر ورزش ایــران کنــار میماننــد تــا بیخاصیتهــا،
بیاعتبارهــا و بیکفایتهــا ورزش را جوالنــگاه رفــت
و آمدهــای خــود کننــد و از تــن رنجــور ورزش بــه ســود
خــود بهــره ببرنــد .نخبهکشــی رســم ماســت ،مــا بــه
خاکسترنشــینی عــادت دیرینــه داریــم!

علی کریمی بهترین بازیکن خارجی تاریخ لیگ امارات شد

رقص روی
چمن داغ
گزارش

آرمن ساروخانیان

@armen7791

از دورانــی کــه علــی کریمــی بــا دریبلهایــش تماشــاگران اماراتــی را بــه وجــد مـیآورد روزهــای زیــادی
گذشــته ،ولــی آنهــا هنــوز هنرنمایــی ســتاره ایرانــی را فرامــوش نکردهانــد .کریمــی بیــن ســالهای
 2001تــا  2005پیراهــن قرمــز االهلــی را بــه تــن کــرد و همیــن چهــار فصــل کافــی بــود تــا خاطــرهای
مانــدگار در ذهــن هــواداران ثبــت کنــد .در پانــزده فصــل اخیــر خارجیهــای مطــرح زیــادی در لیــگ
امــارات بــه میــدان رفتهانــد ،بــا ایــن حــال وقتــی روزنامــه البیــان ایــن کشــور بــرای انتخــاب بهتریــن
بازیکــن خارجــی تاریــخ ایــن لیــگ نظرســنجی برگــزار کــرد ،کریمــی در کنــار خورخــه والدیویــا،
ملیپــوش ســابق شــیلی بیشــترین آرا را بــه دســت آورد.
در ایــن نظرســنجی کــه در دو شــبکه اجتماعــی فیســبوک و توییتــر بــوده ،کریمــی و والدیویــا هرکــدام
 25درصــد آرا را بــه دســت آوردنــد و ریــکاردو اولیویــرا ،مهاجــم برزیلــی ســابق الجزیــره بــا 18/75
درصــد آرا ســوم شــد .آســاموا جیــان ،مهاجــم غنایــی ســابق العیــن و احمــد البهجــه ،مراکشــی
ســابق الوصــل بــا  12/5درصــد در رتبــه مشــترک چهــارم قــرار گرفتنــد .سباســتین تالیابوئــه ،مهاجــم
آرژانتینــی النصــر کــه بــه تازگــی تابعیــت اماراتــی گرفتــه هــم در ایــن نظرســنجی بــا  6/25درصــد آرا در
رده ششــم قــرار گرفــت.
کریمــی در  23ســالگی بــه االهلــی رفــت ،وقتــی در تیــم ملــی بــه جایــگاه ثابتــی رســیده بــود و همــه
منتظــر بودنــد مثــل همبازیانــش راهــی بوندسلیــگا یــا یــک لیــگ معتبــر اروپایــی شــود .در آن زمــان
گفتــه میشــد کــه کریمــی بــا پتانســیل فنــی باالیــش بایــد بــه یــک تیــم مطــرح بــرود و ایــن نگرانــی

وجــود داشــت کــه بــازی در امــارات روی کیفیــت فوتبالــش تأثیــر بگــذارد ،ولــی او در االهلــی آنقــدر
خــوب بــود کــه از آنجــا مســتقیماً بــه بایــرن مونیــخ پیوســت.
قــرارداد اولیــه ســتاره ایرانــی بــا االهلــی دو ســاله بــا دســتمزد ســاالنه  1/3میلیــون دالر بــود کــه بــه لطــف
درخشــش او دو ســال دیگــر تمدیــد شــد .االهلــی در آن ســالها ترکیــب قدرتمنــدی بــرای قهرمانــی
لیــگ امــارات نداشــت ،ولــی بــا درخشــش کریمــی دو بــار فاتــح جــام ریاســتجمهــوری شــد .کریمــی
در فصــل  2003 – 2004بــا  14گل آقــای گل شــد و در همــان ســال توانســت عنــوان بهتریــن بازیکــن
آســیا را هــم بــه دســت آورد .او در  65بــازی لیــگ امــارات بــا پیراهــن االهلــی هــم  45گل زد.
ایــن اولیــن بــار نیســت کــه نــام علــی کریمــی در میــان بازیکنــان برتــر خارجــی لیــگ امــارات مطــرح
میشــود .در ســال  2015روزنامــه انگلیســی زبــان «نشــنال» ،چــاپ امــارات هــم ده بازیکــن برتــر لیــگ
ایــن کشــور را انتخــاب کــرد کــه علــی کریمــی همــراه بازیکنانــی مثــل فرهــاد مجیــدی ،عابــدی پلــه،
آســاموا جیــان ،ابوبکــر ســانوگو ،ریــکاردو اولیویــرا و گرافیتــه در ایــن فهرســت دیــده میشــد.
روزنامــه نشــنال در آن گــزارش دربــاره کریمــی نوشــت« :ایــن هافبــک کــه بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن
بازیکنــان فوتبــال ایــران و آســیا شــناخته میشــود ،چهــار فصــل بــرای االهلــی بــازی کــرد .او یــک
تکنیســین درجــه یــک و دریبلزنــی قهــار بــود کــه بــا ضربــات ماهران ـهاش بــه تــوپ مدافعــان را بــه
هــم میریخــت .او بازیکنــی کاریزماتیــک بــا مهارتهایــی منحصــر بــه فــرد بــود و بــه همیــن خاطــر
هــواداران بــه او لقــب جادوگــر داده بودنــد».
در ادامــه ایــن گــزارش از قــول یونــس عبدالغفــور ،رئیــس ســابق کانــون هــواداران االهلــی آمــده اســت:
«او ســبک بــازی ویــژهای داشــت .بــه راحتــی از بازیکنــان مقابــل عبــور میکــرد .همــه اینهــا بــرای او
کامـ ًا طبیعــی بــه نظــر میرســید و هــواداران عاشــق ســبک بــازیاش بودنــد .او شــاید دومیــن بازیکــن
برتــر ایــران باشــد ،هرچنــد برخــی او را حتــی بهتــر از علــی دایــی میداننــد .اگــر بخواهیــد بــر اســاس
مهارتهــای فوتبالــی قضــاوت کنیــد ،او قطع ـاً بازیکــن بهتــری بــود».
االهلــی هرچنــد در آن ســالها قهرمــان لیــگ امــارات نشــد ،ولــی درخشــش کریمــی دوران
خاطرهانگیــزی را بــرای هــواداران ایــن تیــم رقــم زد .ســرتوپ زدنهایــی کــه شــگرد او بــود و بازیکنــان
حریــف را یکــی بعــد از دیگــری کنــار مـیزد ،بعیــد اســت بــه ایــن زودی از ذهــن هــواداران االهلــی کنــار
بــرود.
در آن ســالها لیــگ ســتارگان قطــر هنــوز اهمیــت فعلــی را نداشــت و تعــدادی از بهتریــن بازیکنــان
فوتبــال ایــران در لیــگ امــارات بــازی میکردنــد .حضــور کریمــی در االهلــی ،مجیــدی در الوصــل
و دایــی در الشــباب لیــگ امــارات را بــرای هــواداران ایرانــی هــم جــذاب کــرده بــود و آنهــا اخبــار
درخشــش ایــن ســتارگان را هــر هفتــه مــرور میکردنــد .بیجهــت نیســت کــه کریمــی هــم از آن روزهــا
بــه خوشــی یــاد میکنــد و میگویــد« :اگــر بــه آن روزهــا برگــردم ،دوبــاره االهلــی را انتخــاب میکنــم».
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شــما بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن خارجــی تاریــخ امــارات
انتخــاب شــدهاید .البتــه در فصــل  ۲۰۰۲–۲۰۰۳بــه عنــوان
بهتریــن بازیکــن خارجــی لیــگ برتــر فوتبــال امــارات و در
ی گل لیــگ برتــر فوتبــال
فصــل  ۲۰۰۳–۲۰۰۴عنــوان آقــا 
امــارات و مــرد ســال فوتبــال امــارات را هــم کســب کردیــد.
قبل از هر چیز از تمام کسانی که در این نظرسنجی به من رأی
دادند تشکر میکنم و همین که فراموشم نکردهاند برایم بسیار

ارزشمند است .من هم همیشه سعی داشتم بهترین بازیها را
انجام دهم و هواداران هم همیشه به من محبت داشتند.
ایــن اتفــاق در حالــی رخ داده کــه فوتبــال امــارات بازیکنــان
بــزرگ زیــادی را تــا امــروز بــه خــود دیــده اســت؟
این لطف آنها است .فوتبال همیشه با خاطرات تلخ و شیرین
همراه بوده که برای من در االهلی هم از این قاعده مستثنی
نبود .زمانی که من آنجا بودم بازیکنان اماراتی حقوق
ثابتی داشتند اما بعدها هزینههای بیشتری را صرف کردند تا
فوتبالشان پیشرفت کند.
بیشتر توضیح میدهید؟

آنها برای باال بردن کیفیت فوتبالشان هزینههای قابل توجهی را
برای زیرساختها کردند و طی چند سال اخیر دو مرتبه میزبان جام
ملتها و جام جهانی جوانان و نوجوانان بودهاند .زمانی که من
االهلی بودم دو بازیکن خارجی داشتند اما االن شرایط فرق کرده.
شما از االهلی به تیم بایرن مونیخ رفتید.
من فکر میکنم هر فوتبالیستی آرزو دارد در تیمهای بزرگ دنیا
بازی کند و من هم از این اتفاق بسیار خوشحال بودم .بایرن برای
من یک تجربه بزرگ و متفاوت بود.
اگر به گذشته برگردید باز هم االهلی را انتخاب میکنید؟
حتماً انتخاب میکردم.

