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ادام��ه ده��د می تواند رکورد من را بش��کند و فکر 
می کنم این اتفاق رخ بدهد  . 

 ٭بااستیلآذینقهرمانمیشدیماگر...
بازیکن��ان بزرگی مث��ل علی کریم��ی، مهدی 
مه��دوی کیا، فری��دون زن��دی و علیرضا واحدی 
نیکبخت در اس��تیل آذین حضور داشتند و باعث 
ش��د انگیزه بس��یار فراوانی پیدا کنم. ب��ا این که به 
عنوان بازیکن فیکس در آن س��ال بازی نمی کردم 
اما توانستم ۸ گل به ثمر برسانم. ما تیم بسیار خوبی 
بودی��م ولی در خط دفاع کمی ضعف داش��تیم که 
همین موضوع باعث شد در آن فصل چهارم شویم. 
من فکر می کن��م اگر دفاع قوی تری در آن س��ال 
داش��تیم قهرمان لیگ می ش��دیم. بعد از آن فصل 
من به فوالد رفتم ولی متاسفانه استیل آذین با کلی 

ستاره سقوط کرد . 
٭ درپرسپولیسبهمنکملطفیشد

همیش��ه رویایم حضور در پرسپولیس بود. 
همه چیز در تیم محبوب��م خوب پیش می رفت 
اما در هفته چهارم رباط صلیبی پاره کردم و این 
مسئله خیلی برای من سخت بود. جراحی کردم 
و می توانس��تم در دوازده هفته پایانی بازی کنم 
اما متاسفانه اسمم را از لیست درآوردند. شاید 
اگر اس��م من را از لیست درنمی آوردند شرایط 
طور دیگری رقم می خورد. بعد از آمدن برانکو 
چون در لیس��ت نبودم نتوانستم خودم را به او 
نش��ان دهم و به همین دلیل در پایان آن س��ال 
مجبور ش��دم از پرس��پولیس جدا شوم. یکی از 
بزرگترین حس��رت هایم این است که نتوانستم 
خیل��ی در پرس��پولیس بازی کن��م و برای تیم 
محبوبم گل بزنم و فقط افتخار پوشیدن پیراهن 

پرسپولیس را داشتم  . 
 ٭قهرمانیچهربطیبهوزیردارد؟!

اینکه به پرسپولیس می گویند حکومتی است و 
با کمک وزیر قهرمان می شود یک حرف بچه گانه 
اس��ت. یادم می آید دو سال پیش پرسپولیس چند 
دیدار آخرش را مس��اوی کرد ولی باز هم قهرمان 
شد. بقیه تیم ها خودشان نتوانستند قهرمان شوند و 
ربطی به حکومتی بودن یا وزیر ندارد. پرس��پولیس 

در چند سال اخیر با شایستگی قهرمان شد  . 
٭  ٣    گلچیپبهاستقاللزدم

در کل دوران فوتبالم ١٠ گل به اس��تقالل زدم 
که ٣ تای آن چیپ بود. همه این گل ها را دوس��ت 
دارم ولی گلی که با پیراهن نفت تهران به اس��تقالل 
زدم را بیشتر دوس��ت دارم. هواداران پرسپولیس 
هروقت مرا می بینند به من می گویند تو متخصص 

گلزنی به استقالل هستی . 
٭ مصدومیتجامجهانیراازمنگرفت

من کال ٧ بار افتخار پوش��یدن پیراهن تیم ملی 
را داش��تم که ب��ه نظرم خیلی کم ب��ود. بعد از جام 

ملت های آس��یا در س��ال ٢٠١١ که عضو تیم ملی 
بودم آپاندیس��م پاره ش��د و ٢ م��اه از میادین دور 
ش��دم. بعد از بازگش��ت کی روش دعوتم کرد که 
بعد از چند وقت رباط صلیبی پاره کردم و بازگشتم 
به مس��تطیل سبزیکس��ال  و نیم طول کش��ید. بعد 
از رس��یدن دوباره به فرم ای��ده آل برای حضور در 
ج��ام جهانی به اردوی آفریق��ای جنوبی رفتیم ولی 
آنجا فتخم پاره شد و نتوانستم به جام جهانی بروم. 
مصدومیت های پش��ت سرهم جام جهانی را از من 

گرفت . 
 ٭باکریمیخیلیهاضررمیکردند

علی کریمی اس��طوره فوتبال ایران اس��ت ولی 
تجربه مدیریتی نداش��ت به نظ��رم طبیعی بود که 
رای نیاورد. اگر او رئیس فدراسیون فوتبال می شد 
خیلی ها ضرر می کردند و شاید جلوی خیلی چیز ها 
را می گرف��ت. به نظرم بع��د از این اتفاقات کریمی 

محبوب تر و بزرگتر شد . 
 ٭رایندادنکاپیتانتیمملیبهکریمی

برایمنهمسوالاست
کاپیت��ان تیم ملی نماینده همه بازیکنان اس��ت 
و بای��د از همه نظرس��نجی می کرد ول��ی نمی دانم 
این اتف��اق افتاد یا ن��ه. اینکه کاپیت��ان تیم ملی به 
کریمی رای نداد برای خودم هم جای س��وال دارد 

و امیدوارم یک نفر پیدا شود و به ما جواب بدهد  .
٭بازیسپاهانخیلیسختبود

یک زمانی در خط دفاع سپاهان که قهرمان هم 
ش��دند نفراتی مثل سیدجالل، محسن بنگر،  هادی 
عقیلی و حاج صفی حضور داشتند که مدافعان بسیار 
خوب��ی بودند. بازی جلوی این خط دفاعی برای من 

سخت بود چون کیفیت فنی باالیی داشتند . 
 ٭گفتمطارمیفیکستیمملیمیشود

من و مهدی طارمی با هم به پرسپولیس آمدیم 
و مهدی جزو بهترین دوستانم به حساب می آید. با 
هم رفت و آمد داریم و مهدی هروقت به ایران بیاید 
به من س��ر می زند. همان روز های اول که مهدی را 
در تمرین پرس��پولیس دیدم یک روز به همس��رم 
گفتم تیم ما یک بازیکن خریده که فوق العاده است 
ش��ک ندارم بهترین مهاجم ایران و فیکس تیم ملی 
می ش��ود. حاال که همسرم مهدی را می بیند به من 
می گوید یادت می آید چه حرف هایی در خصوص 
طارمی م��ی زدی؟ پیش بین��ی موفقیت طارمی را 
می کردم ولی اینکه به چلس��ی و یوونتوس در لیگ 

قهرمانان آسیا گل بزند خیر . 
٭ طارمیآرزویبازیدررئالرادارد

شاید رفتن به رئال در این سن سخت باشد ولی 
مه��دی آرزوی بازی در این تیم را دارد. به نظرم با 
این کیفیت اصال دور از ذهن نیس��ت. اگر هم رئال 

نشد آرزو می کنم به یک تیم بزرگ دیگر برود . 
 ٭باصادقیانیکعلیکریمیدیگرمتولدمیشد

بعض��ی وقت ها با پیام ح��رف می زنم و با او در 
ارتباطم. صادقیان استعداد بی نظیری داشت و اگر 
قدر خودش را می دانس��ت یک علی کریمی دیگر 
متولد می ش��د. در مورد پیام فقط می شود افسوس 

خورد و حرف دیگری نمی شود زد .
٭برایصعوددلمروشناست

بازیکن��ان فوق الع��اده ای در تیم مل��ی داریم. 
درواقع تیم ملی ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه 
در اختیار دارد. کارمان برای صعود به جام جهانی 
کمی سخت ش��ده ولی من دلم برای صعود روشن 
اس��ت. به نظرم تیم ملی توانایی پیروزی مقابل هر 
چهار حریفش را دارد و آرزو می کنم به جام جهانی 

صعود کند . 
٭ دربارهورزشکار

زاده ۳ ش��هریور ۱۳۶۱ در   ایذه  بازیکن فوتبال 
اس��ت. اما اکنون او در بدنسازی مشغول است. وی 
فوتبال را در ۲۴ سالگی از تیم فوتبال   دانشگاه آزاد 
 آغاز کرد، س��پس به  استقالل دزفول  پیوست. او تا 
کنون در تیم های  برق ش��یراز،   استیل آذین،   فوالد، 
  نفت تهران،   پرس��پولیس،   س��ایپا ته��ران  و  پیکان 
ته��ران  بازی ک��رده و از توانایی های ای��ن  مهاجم،   
 قدرت باالی دریبل زنی و پیش بری توپ اس��ت. 
همچنی��ن از توانایی ه��ای این بازیک��ن می توان به 
چرخش های س��ریع در محوط��ه جریمه حریف و 
ضربات س��نگین و دقیق با هر دو پا اشاره کرد .رضا 
نوروزی پ��س از پایان دادن به دوران فوتبال خود، 

در زمینه تناسب اندام فعالیت می کند .


