
خودش خواست 
»کریم« باشد

یک زمان تعریف و تمجید از باقری مد بود 
حاال انگار زدن او روی بورس است

زمانــی نه چندانی دور ســتایش های فراوان 
و بعضا اغراق شــده از کریم باقــری مد بود و 
حاال ظاهرا زیر ســؤال بردن او تبدیل به رسم 
رایج فوتبال ایران شده است. بعد از گیرهای 
سه پیچی که به دستمزد کریم باقری در تیم 
ملی داده شــد و کار را به جدایی او کشاندند، 
حاال هم بهروز ســلطانی بــرای چندمین بار 
کارکرد باقری در پرسپولیس را زیر سؤال برده 
است. دروازه بان اسبق سرخپوشان در واکنش 
به اینکه ممکن است باقری به تیم ملی برگردد 
می گویــد: »نمی دانم باقری چــه کار مثبتی 
می کند و تا حاال چه حرکتی کرده که همه او را 
می خواهند. کریم در پرسپولیس چه می کند؟ 
فقط سالی چند میلیارد پول می گیرد و چای 
می خورد. ما که ندیدیم تیــم را تمرین دهد 
یا کار مفیدی برای پرســپولیس انجام دهد.« 
خب اگر به همین سادگی است، چرا این پول 
را به شما نمی دهند که چای بخورید و حالش 
را ببرید؟ اتفاقاتی کــه در همین اردوی قطر 
تیم ملی بدون باقــری رخ داد، به اندازه کافی 

اهمیت او را مشخص نمی کند؟
حقیقت آن اســت که باقری حتی اگر از نظر 
فنی هیــچ کارکرد مؤثری نداشــته باشــد، 
چهــره ای کاریزماتیــک و محتــرم دارد که 
خودش هم در شــکل گرفتن آن مؤثر بوده. 
کریــم برخالف بســیاری از پیشکســوتان، 
حرف های زرد و زار نزده و به هر وســیله ای 
بــرای دیده شــدن چنگ نینداخته اســت. 
باقری خودش شــخصیتش را حفظ کرده و 
در نتیجه ضریب نفوذ باالیی بین بازیکنان و 
هواداران دارد. یک زمان شما تصور می کنی 
مربیان ایرانی پرســپولیس مثل علی دایی و 
یحیی گل محمدی از سر تعارف باقری را کنار 
خودشان نگه می دارند، اما در مورد خارجی ها 
که اساسا چنین مســئله ای نمی تواند وجود 
داشته باشد؛ پس چرا امثال برانکو و کالدرون 
هم در نهایت احترام با آقا کریم کار کردند و 

همیشه از او به نیکویی نام می برند؟
می توان حدس زد فلسفه برخی موضع گیری ها 
علیه باقری این است که ســایر پیشکسوتان 
پرســپولیس هم خودشان را ســزاوار چنین 
جایگاهی می دانند. بله؛ ممکن اســت در حق 
برخی از آنها ظلم شده باشــد، اما این چیزی 
از اهمیت کریم باقری کم نمی کند. او انتخاب 
کرد که شخصیتش را به این شکل ارائه بدهد. 
باقری هم می توانســت مثل خیلی های دیگر 
چهار تا تیتر زرد به مطبوعات و سایت ها بدهد 
و مدتی روی بورس باشــد، اما در آن صورت 
خیلی زود از چشم ها می افتاد. او هوشمندتر 
از ایــن حرف ها بود و حتی زمانــی که در پی 
چند ســال حضور در پرســپولیس پیشنهاد 
ســرمربیگری به باقری دادند، کریم با همین 

هوشمندی آن را رد کرد.

ستاره می ماند؟
جدایی حسین زاده در این شرایط فنی و 

زمانی یک ریسک بزرگ بود
سرانجام اتفاقی که استقاللی ها امیدوار بودند رخ 
ندهد به وقوع پیوست و امیرحسین حسین زاده 
از جمع آبی پوشان جدا شد. این بازیکن پدیده 
اول فوتبال ایران در فصل گذشــته بود؛ جوان 
گمنامی که از سایپا به جمع آبی پوشان پیوست 
و از همان ابتدا نشــان داد توانایی های باالیی 
دارد. حسین زاده در اســتقالل مدیون اعتماد 
و جســارت فرهاد مجیدی بــود و هر چه هم 
زمان گذشــت، اعتمادبه نفس و درخشش او 
بیشتر از قبل شــد. با این همه تنها بعد از یک 
فصل حضور در استقالل، حســین زاده از این 
تیم جدا شــد و گویا کار انتقالش به شــارلروا 
در بلژیک تمام شــده اســت. نوع جدایی او از 
استقالل حاشــیه هایی به دنبال آورده و باعث 
نگرانی برخی هواداران شده، اما همه  چیز همین 
نیست و از نظر فنی هم جابه جایی حسین زاده 
یک ریسک بزرگ به نظر می رسد.حقیقت آن 
است که حسین زاده در استقالل جایگاهش را 
تثبیت کرده بود و این موضوع باعث شد او این 
اواخر به اردوهای تیم ملی هم دعوت شود. حتی 
دراگان اسکوچیچ در چند بازی از این بازیکن 
به عنوان نفر ذخیره اســتفاده کرد که چنین 
اتفاقی در بــازه زمانی نزدیک بــه جام جهانی 
می توانست بسیار ارزشــمند و معنادار باشد. 
شــاید محتاطانه تر این بود که حسین زاده در 
فاصله چند ماه تا بازی های قطر این وضعیت را 
حفظ کند اما او تن به ریسک بزرگی داد و راهی 
اروپا شد. این در حالی است که در همین لیگ 
بلژیک، بازیکنانی مثل کاوه رضایی یا بعضا علی 
قلی زاده مدت ها نیمکت نشین شدند و شرایط 
مطلوب را از دست دادند. در نتیجه خفظ فرم 
ایده آل برای حسین زاده آسان نیست. او چالش 
بزرگی را برگزیده کــه مخصوصا در این مقطع 
زمانی، برای این بازیکــن نقش حیاتی خواهد 
داشت. آیا جوانی که پارسال ستاره شد، امسال 

هم ستاره می ماند؟
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سپاهان، هر روز خارجی تر
سپاهان یک وینگر 26ساله از استرالیا خریده و البته 

یک پرتغالی با  سابقه 15بازی ملی  که سن و سال  
باالیش تردیدهایی را به وجود آورده است

بارسلونا هم در خط دفاع و هم حمله 
بازیکنان بزرگ و گرانی دارد، ژاوی 

این همه بازیکن را برای چه می خواهد؟

لوپز استثناستترافیک سنگین در بارسلون
امین میرزازاده، امیدوار است در صربستان با 
ارائه بهترین نمایش ها قهرمانی جهان را در 

سنگین وزن برای ایران نگه دارد
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ترس کهکشانی
 گل محمدي تاكيد دارد كسي از اصطالح  پرسپوليس كهكشاني  استفاده نكند

 او  دنبال کاهش توقعات از تيمش است اما بعيد است تالش او نتيجه چنداني داشته باشد
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