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منهای فوتبال

عادت کیانوش به اوت کردن!

با وعدههایی که کیانوش رستمی از مدتها
پیش مــیداد و با توجه به اینکه یک ســال از
تغییر وزن او و حضورش در دسته  96کیلوگرم
میگذرد ،انتظــار میرفت او بــا وجود اینکه
بدون حضــور در رکوردگیری تیــم ملی و با
حمایت فدراســیون راهــی قهرمانی جهان
شــد ،عملکرد بهتری داشته باشــد و حداقل
دیگر خبــری از اوت کردنهای او نباشــد.اما
قهرمانی جهان باز هم شاهد افتادن وزنههای
کیانوش بود.
کسی که سالهاست رویه متفاوتی در پیش
گرفته و با این دلیل که در ایران مربی را در اندازه
خود نمیبیند ،به تنهایی و با معرفی برادرش به
عنوان مربی تمریناتش را دنبال کرد .کیانوش
که در المپیک ریو عنوان قهرمانی را به دست
آورد ،پس از آن روی خوشــی از دنیای پوالد
ســرد ندید .او در قهرمانی جهان اوت کرد ،در
بازیهای آسیایی هم که به واسطه تغییر وزن
ناگهانیاش پیشبینی میشد راه به جایی نبرد
اوت کــرد و حاال بار دیگــر در قهرمانی جهان
اوت کرد تــا تاریخ برای او روی پاشــنه تکرار
اوت بچرخد.
ایوب موســوی دیگــر نماینــده وزن 96
کیلوگرم ایران زودتــر از کیانوش روی تخته
رفت .اما او هم نتوانست عملکرد موفقی از خود
بر جای بگذارد .موسوی کار خود را با انتخاب
وزنه  167کیلوگرمی شــروع کرد که موفق به
مهار آن نشــد ،اما در حرکــت دوم وزنه 168
کیلوگرمی را باالی سر برد .موسوی در سومین
حرکت نیز موفق به مهار  173کیلوگرمی نشد
و کار خــود را در حرکت یکضــرب با عنوان
نهمی به پایان برد.
کیانوش رســتمی هم که با اعتماد به نفس
کامل به ســمت تخته رفت ،بــه دلیل برخی
ناهماهنگیهای مسئوالن برگزاری مدتی را
برای ایستادن مقابل وزنه منتظر ماند .رستمی
که به این بینظمی معترض بــود ،برای آغاز
کارش وزنه  180کیلوگرمــی را انتخاب کرد.
او هر بار کــه این وزنه را اوت کــرد تصمیم به
تکرارش گرفت اما هر سه بار در مهار آن ناموفق
بود تا درنهایت پس از آخرین تالش روی زمین
بیفتد .او بــه محض برخواســتن در حالی که
آرنجش را در دست داشــت به زبان انگلیسی
اعتراض شدیدی به داوارن و ژوری مسابقات
داشت.
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درباره مشکل بزرگ استقالل با دقایق پایانی

بحران دیروقت!
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آریا طاری

بحران استقالل چه زمانی به پایان
خواهد رسید؟ هنوز هیچ پاسخ دقیقی
برای این پرسش وجود ندارد .چراکه
آبیها هنوز انســجام الزم را به دست
نیاوردهاند و مشکالتی که در تابستان
نیز احساس میشد ،هنوز در این تیم
وجود دارد .در درجه اول به نظر میرسد
«ابزار» کافی برای ســاختن یک تیم
درخشان ،در اختیار اســتراماچونی
قرار نگرفته اســت .البته کــه تیم او با

همین ســتارههای فعلی نیز باید در
چهار هفته به مراتب بیشتر از دو امتیاز
کسب میکرد .پدیده مشهد به عنوان
صدرنشینلیگبرتر،تیمیکمستارهتر
از استقالل به شمار میرود .با این وجود
آبیها هنوز در چند پست مختلف ،به
بازیکنان جدید نیاز دارند تا ضعفهای
بزرگیرابرطرفکنند.ستارههایفعلی
استقالل ،اعتماد به نفس کافی را برای
رسیدن به پیروزی در ساقهایشان
ندارند .خراب شــدن پنالتی بازیکن
همیشه خونسردی مثل علی کریمی،

اصال نمیتواند تصادفی باشد .برخالف
فرشیداسماعیلیدرشهرآوردپیشین،
علی کریمی نه قصد خودنمایی پشت
ضربه پنالتی را داشــت و نــه یک راه
غیرمرســوم برای زدن ایــن ضربه را
انتخاب کرد .او تصمیــم گرفت توپ
را به طرف یکی از گوشــههای دروازه
بفرستد اما از چهرهاش قبل از نواختن
ضربه ،اضطراب میبارید .علی کریمی
آرامش همیشگی را نداشت و این ضربه
را به سادگی از دست داد .مقصر شکل
گرفتن این فشار وحشــتناک ،همه

بازیکنان ،مربیان و مدیرانی هستند که
نتوانستهاند به خوبی به وظایفشان در
چندفصلگذشتهعملکنند.تیمیکه
دائما ناکامی را تجربه میکند ،به مرور
زمان خودباوریاش را از دست میدهد
و دیگر نمیتواند با اطمینان خاطر به
مصافهررقیببرود.استقاللیهادائما
در هراس هستند و دائما با انتقاد روبهرو
میشوند .بعید به نظر میرسد قبل از
رسیدن به یک موفقیت بزرگ ،آرامش
دوباره به این مجموعه برگردد.
آنچه در این فصل اســتقالل را

بیشتر از هر چیزی آزار داده ،مشکل
رفعنشدنی این تیم با «دقایق پایانی»
بوده اســت .آنها در لحظات آخر همه
مسابقات غافلگیر شــدهاند و ظاهرا
قصد ندارند از این سندرم شوم ،فاصله
بگیرند .اســتقالل تا قبل از رسیدن
 20دقیقه نهایی هر بازی در این فصل
«بدون شکست» بوده است .اگر نتایج
آبیها تا دقیقه  70هــر بازی ،نتیجه
نهایــی بازیهای این تیــم بود ،تیم
استراماچونی حاال در یکی از باالترین
ردههای جــدول در کنــار تیمهای
صدرنشــین قرار میگرفت و شانس
بزرگیبرایرسیدنبهموفقیتداشت.
استقالل در بازی اول تا آخرین ثانیهها
در زمین ماشینســازی به تســاوی
رسیده بود .یک فرار ،یک خطا و یک
ضربه ایســتگاهی اما تیم تبریزی را
برنده این جــدال کرد .اســتقالل با
دســتهای خالی از هفته اول خارج
شــد و در هفته دوم ،گل اول بازی را
از خط دروازه فوالد خوزســتان عبور
یشــد که دیگر
داد .بــاز هم تصور م 
اتفاقی در این بــازی رخ نمیدهد اما
روی بینظمی خط دفاعی استقالل،
فــوالد در آخرین لحظههــا به بازی
برگشــت و دو امتیاز و اولین پیروزی
فصل را از چنــگ آبیها درآورد .نفت
مسجدسلیمان میتوانست شروعی
ایدهآل برای بردهــای این فصل تیم
استراما باشد .نفت در همه تقابلهای
گذشته به استقالل باخته بود .این بار
آبیها خیلی زود گل اول بازی را زدند
و قدرتشان را به حریف نشان دادند
اما در جریان بــازی خبری از گل دوم
نبود و سرانجام با یک اشتباه مرگبار
از سنگربان استقالل ،این تیم تسلیم
حریف شــد و دوبــاره در دقایق آخر
بازی پیروزی را با تساوی عوض کرد.
در شــهرآورد نیز همه چیز مساوی
پیش میرفت که ناگهان آبیها مقابل

اگرنتایجآبیهاتادقیقه
 70هربازی،نتیجهنهایی
بازیهای این تیم بود،
تیم استراماچونی حاال در
یکی از باالترین ردههای
جدول در کنار تیمهای
صدرنشینقرارمیگرفت
و شانس بزرگی برای
رسیدنبهموفقیت داشت.
استقالل در بازی اول تا
آخرین ثانیهها در زمین
ماشینسازیبهتساوی
رسیده بود

رقیب غافلگیر شدند و طعم شکست را
در دومین شهرآورد متوالی چشیدند.
در دو هفته اول ،استقالل دیگر هیچ
زمانی برای پاســخ دادن به گل تیم
رقیب نداشــت اما در دو بازی بعدی،
آنها بعد از دریافت گل هنوز زمان کافی
را برای جبران همه چیز داشتند اما از
این زمان به خوبی استفاده نکردند.
آخرین شکســت شــفر در دربی،
استقالل را با یک بحران بزرگ روبهرو
کرد و مرد آلمانی دیگر هرگز از ســایه
این باخت ،خارج نشد .استراماچونی
به خوبی میداند که باید در کوتاهترین
زمانممکنباچندنتیجهایدهآلبهاین
شکســت بزرگ واکنش نشان بدهد.
دربارهتیماوچندحقیقتکلیدیوجود
دارد .آنها در هیچ مســابقهای بیشتر
از یک گل نمیزنند ،به ســادگی گل
میخورند ،در لحظات پایانی به لحاظ
جسمی تحلیل میروند و از نظر روحی
نیز مشــکالت بزرگی دارنــد .از همه
مهمتر اینکه استراما برای حل همه این
مشکالت ،زمان کمی در اختیار خواهد
داشت .چراکه هواداران باشگاه هنوز به
پروژه او اعتماد نمیکنند.

سوژه روز
همه قهرمانان غیرمنتظره پرسپولیس در شهرآورد

علیپور دوم!

کیانــوش کمــی بعــد از آغــاز رقابت در
حرکت دوضرب ،اعالم انصراف کرد .رستمی
مصدومیــت آرنجــش را دلیل ایــن انصراف
عنــوان کرد تا بــه این ترتیــب حضورش در
تایلند هیچ ســودی برای تیم ملی نداشــته
باشد .او هم دســتش از مدال کوتاه ماند و هم
تمام امتیازاتی که میتوانســت در حرکت دو
ضرب برای تیم ملی به دســت بیــاورد از بین
رفت .درنهایت خاطرات باقی مانده از جهانی
به جای مدال شــامل ســه اوت ،اعتراض به
داوران ،انصراف از مســابقه و مصدومیت آرنج
شــد .اما حاال چه کســی پاســخگوی نتایج
کیانوش اســت؟ طبیعتــا وقتــی کادر فنی
بیــرون از دایــره برنامههای کیانــوش قرار
دارد ،فدراســیون که حامی اصلی اوست باید
پاسخگو باشد.
در نهایت اما مدال برنز ایوب موسوی پایان
خوشــی را برای رقابتهای این وزن رقم زد.
موسوی در دوره قبلی مســابقات جهانی نیز
موفق به کسب مدال برنز شده بود که با مثبت
شدن دوپینگ نفر دوم ،مدال نقره به او رسید.
ایوب در این دوره نیز در اولین حرکت دوضرب
در مهار وزنه  205کیلوکرمی ناکام بود ،اما در
دومین تالش وزنــه  206کیلوگرمی را باالی
سر برد .موسوی در ســومین تالش هم موفق
به مهار وزنه  214کیلوگرمی شد تا با مجموع
 382کیلوگرم به کار خود با کســب مدال برنز
دوضرب و پنجمی مجموع پایان دهد .در ادامه
رقابتها امروز در دســته  102کیلوگرم رضا
بیرالونــد و رضا دهدار به مصــاف رقبای خود
میروند .همچنین پیش از این در مســابقات
دســته  89کیلوگرم نیز علی میــری به نقره
مجموع رســید و محمد زارعی از کسب مدال
بازماند .همچنین الهام حســینی در دســته
71کیلوگرم به عنوان شانزدهمی رسید.

آریا رهنورد

وقتیعلیعلیپوراولینگلشبهاستقاللرادر
ناشناختگی جشن گرفت« ،مهدی عبدی» روی
سکوهای آزادی مشغول تشویق تیم محبوبش
بود .پس از چند ســال ،عبدی اولین بازیاش را
برای قرمزها انجام داد و در اولین دربی زندگی با
اولینلمستوپ،اولینگلشرابرایاینباشگاهبه
ثمررساند.درشرایطیکهچندبازیکنسرشناس
مثل امید عالیشاه روی نیمکت پرسپولیس دیده
میشــدند ،عبدی تعویض طالیــی کالدرون و
قهرمان دربی  91لقب گرفت .بازیکنی که با این
گل حساس ،سرنوشت مهمترین مسابقه هفته و
یکی از مهمترین نبردهای فصل را عوض کرد.
«مهدی عبدی» حاال نامی بــرای به خاطر
ســپردن در میان هواداران باشگاه پرسپولیس
اســت .بازیکنی که این چند سال مشغول بازی
درتیمهایپایهباشگاهبودوحاالازفرصتایدهآل

چند دقیقه بازی در شهرآورد ،به بهترین شکل
ممکناستفادهکرد.ازامیرروستاییتامحمدامین
اسدی ،کالدرون در این فصل مهرههای هجومی
جوان زیادی را محک زده بــود اما پدیده جوان
اصلی تیم او ،از تیمهای پایه باشگاه آمد .عبدی تا
امروزحتیدریکمسابقهرسمینیزبرایقرمزها
به میدان نرفته بود .حتی نام او نیز به طور معمول
در فهرســتهای  18نفره تیم قرار نمیگرفت.
شاید اگر سیدجالل حسینی آسیب نمیدید و
نامشراازفهرستنهاییدربیخارجنمیکردند،
عبدی هرگز چنین فرصتی را به دست نمیآورد
اما همه چیز دست به دســت هم داد تا او ناگهان
به قهرمان غیرمنتظره شهرآورد تبدیل شود .در
شرایطی که ســتارههای اصلی دربی دائما روی
زمین قرار داشــتند و فروغ چندانی از خودشان
نشان ندادند ،یک فوتبالیست جوان اوضاع را به
ســود تیمش عوض کرد .عبدی خوششانس
بود که توپ بعد از برخورد به تیر دروازه ،دوباره به

سیدحسین حسینی برخورد کرد و وارد دروازه
شــد اما حتی اگر این گل به نام این فوتبالیست
کمسنوسال ثبت نشــود ،باز هم او محبوبیت
بسیارزیادیدربینهوادارانپرسپولیسبهدست
خواهد آورد .عبدی اولین بازیکن پرســپولیس
نیست که در ناشــناختگی ،مرد اول شهرآورد
میشود .پیش از او نیز نفرات زیادی در سالهای
مختلف ،چنین سرنوشت فوقالعادهای را تجربه
کردهاند.
مهدی عبدی برای درخشیدن در شهرآورد،
یک الگوی کامــا نزدیک داشــت .او قدمهای
علیپورراتعقیبکردودرستمثلهمشهریاش،
در اولین دربی رویایی ظاهر شــد .در شهرآورد
هفته پایانی لیــگ برتر چهاردهــم ،علیپور با
ضربه سر تماشــایی دروازه وحید طالبلو را باز
کــرد .او گلزن اولین دربی برانکو شــد و حاال
عبدی ،اولیــن پیروزی کالدرون در شــهرآورد
پایتخت را رقم زد« .محمد انصاری» یکی دیگر از
مهرههایی بود که در اولین دربیاش فراتر از حد
انتظار نشان داد .او که بازیکن تستی تیم برانکو به
شمار میرفت ،در شهرآورد رفت لیگ پانزدهم
آنقدر آماده نشان داد که بعد از آن دیگر هرگز به
نیمکت تیم برنگشت« .ایمون زاید» یکی دیگر از

مهرههایی بود که قبل از دربی ،هیچکس روی او
حسابویژهایبازنمیکرد.ایموندردربی 75در
ترکیب ثابت تیممصطفیدنیزلی قرارنگرفتو با
توجه به عملکرد ناامیدکنندهاش در چند بازی
قبلی ،به نظر نمیرسید حتی برای چند دقیقه
فرصت بازی در این جدال را به دست بیاورد .تیم
پرویز مظلومی که در آن مقطع در همه بازیها
پرسپولیس را شکست میداد ،در آن جدال نیز
دو گل از حریف پیش بود و پس از اخراج مهرداد
اوالدی از زمین ،مانعی در مسیر پیروزی این تیم
و «چوبله پوبله» شــدن پرویز دیده نمیشد اما
هتتریک فراموشنشــدنی ایمون که به عنوان
بازیکن تعویضی وارد زمین مســابقه شده بود،
یکی از بهترین خاطرههای هواداران پرسپولیس
در دربی را رقم زد .ایمون در چند بازی دیگر نیز
سه گل برای تیمش به ثمر رساند و لقب «مستر
هتتریک» را از هواداران تیمش گرفت« .شیث
رضایی»همیکیدیگرازمهرههاییبودکهدراوج
جوانی و در حالی که هنوز شناختهشده نبود ،به
جای علی انصاریان مصدوم وارد دربی شد و برای
تیمش گلزنی کرد .پرسپولیس راینر زوبل البته
آن مسابقه را به رقیب سنتی واگذار کرد .یکی از
عجیبترین گلزنهای تاریخ شــهرآورد برای

پرســپولیس اما «بهنام طاهرزاده» بود .بازیکن
جوانی که در بازی خداحافظی فرشاد پیوس وارد
زمین شد و گل سوم تیمش را به ثمر رساند .گل
خوردنازاینفوتبالیستنهچندانشناختهشده،
تا مدتها بهانهای برای روبهرو شدن استقالل با
موجی از کریها بود .طاهرزاده اما حتی بعد از این
گل ،در مسیر محو شدن قرار گرفت و هیچوقت
نتوانست به یک فوتبالیســت درجه یک برای
پرسپولیسوفوتبالایرانتبدیلشود.
گل زدن در شهرآورد تجربهای است که شاید
بعضی از فوتبالیستهای شناختهشده هرگز به
آن دست پیدا نمیکنند .همین حاال ستارههای
زیادی در ترکیب استقالل و پرسپولیس هستند
کــه نتوانســتهاند در این بــازی گلزنی کنند
اما عبــدی تنها ظرف چند دقیقه ،این شــانس
فوقالعاده را به دســت آورده است .با این وجود
همین یک گل برای آینده فوتبالی این ســتاره
کافی به نظر نمیرســد .این فقط یک شــروع
درخشــان اســت و نیاز به تداوم بیشتری دارد.
عبدیتالشخواهدکردتامثلعلیپوردرترکیب
پرسپولیسجایثابتیپیداکندوبرایآقایگلی
لیگ بجنگد .او دوست ندارد در جمع قرمزها به
سرنوشت بهنام طاهرزاده دچار شود.

اتفاق روز
دنیا به مسی رای داد ،ایران به کریستیانو!

فرازمینیترین

در رقابت با ویرجیل فندایک و کریســتیانو رونالدو ،لئو
مسی برای «ششمین» بار «مرد ســال فوتبال جهان» لقب
گرفت .او پیش از این پنج توپ طال به دست آورده بود و حاال
برای اولین بار برنده جایزه «د بســت» از سوی فیفا شد .لئو از
سال  2015به بعد دیگر نتوانسته بود روی سکوی اول فوتبال
دنیا قرار بگیرد اما پس از کریســتیانو و مودریچ ،او دوباره این
جایزهارزشمندراازآنخودشکرد.دربارهاینانتخابهمگانی
با رای کاپیتانها و مربیان ملی ،حــرف و حدیثهای زیادی
وجود دارد .بعضیها معتقدند که با توجه به قهرمانی فندایک
و تیمش در لیگ قهرمانان ،این جایزه باید به مدافع لیورپول
تعلق میگرفت .بعضیهای دیگر نیز باور دارند که جوایز فردی

نباید بر اساس دستاوردهای تیمی اهدا شوند .نکته
جالب این مراسم ،غیبت کریســتیانو رونالدو بود.
او در زمان جایزه گرفتن مســی پستی از خودش
در خانه منتشــر کرد تا بیتوجهیاش به ماجرا را
نشــان بدهد .جالبتر اینکه کریس در بین سه
گزینه انتخابی به مسی رای نداده بود تا
ثابت شود حرفهای ظاهرا رمانتیک
او برای رقیب همیشــگی ،چندان
حقیقت نداشتهاند .در مقابل اما لئو
نام رونالدو را در یکی از انتخابهای
سهگانهاشگنجاندهبود.درفصلی
که سپری شد ،مســی قهرمانی
اللیــگا را به دســت آورد ،برنده
کفش طالی اروپا شــد ،بهترین
گلزن لیگ قهرمانان لقب گرفت،
به نیمهنهایی لیــگ قهرمانان ،فینال

کوپادلری و مدال برنــز کوپا آمهریکا نیز رســید .با
این وجود هر دو نماینده فوتبــال ایران یعنی مارک
ویلموتس و مســعود شجاعی کریســتیانو رونالدو
را به عنوان رای اول در نظر گرفتند .در این مراســم
به شــکل غیرمنتظرهای دربــاره فوتبال ایران
و ورود تماشــاگران زن به استادی ومها
نیز صحبــت شــد و اینفانتینو وعده
داد که بــه زودی زنــان بدون هیچ
مشکلی در اســتادیومهای ایرانی
دیده میشوند.
جایــزه بهتریــن دروازهبان
سال  2019جهان ،به آلیسون
بکر تعلق گرفت .یورگن کلوپ
باالتر از پپ گواردیوال و پوچتینو،
بهترین مربی سال دنیا شد .دنیل
زوری جایزه پوشــکاش را به خانه برد و

مگان راپینو که با اظهارنظرهایش علیه ترامپ در جام جهانی
زنان به شدت خبرساز شده بود ،بهترین بازیکن زن دنیا لقب
گرفت .جایزه بهترین هوادار سال فیفا نیز به مادری رسید که
بازیهای فوتبــال را از نزدیک برای پســر نابینایش گزارش
میکرد .انتخاب تیم برترینهای ســال ،بیشــتر از هر اتفاق
دیگری در این مراســم مورد انتقاد قرار گرفت .چراکه به نظر
میرسید این ترکیب در بســیاری از پستها منصفانه چیده
نشده است .به جز آلیســون که در خط دروازه کامال شایسته
اینانتخاببود،حضورمارسلووسرخیوراموسدرخطدفاعی
این تیم به شدت عجیب به نظر میرسید .چراکه هر دو مدافع
سالبدی را پشت سرگذاشتهاند .در خطهافبکهمهیچکس
انتظار نداشت مودریچ بعد از یک سال بد ،باز هم در بین 11نفر
برتر دنیا قرار بگیرد .در خط حمله نیــز حضور امباپه و حتی
کریستیانو تا حدودی عجیب به نظر میرسید .آنهم در حالی
که نفراتی مثل برناردو سیلوا ،رحیم استرلینگ و سادیو مانه
جایی در تیم منتخب نداشتند.

