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 پوالد سرد، تنور كاروان را
 گرم تر كرد

روز گذشته، روز خوبي براي كاروان ايران بود. 
بعد از رسيدن حسن يزداني به فينال كشتي آزاد و 
طاليي شدن محمدرضا گرايي در كشتي فرنگي، 
نوبت علي داوودي وزنه بردار ايران بود كه بيايد و 
تنور كاروان را در دنياي پوالد سرد، گرم تر كند. 
داوودي با توجه به حضور الشــا تاالخادزه، غول 
گرجستاني كه وزنه ها را در يك ضرب و دو ضرب 
فوق ســنگين مثل پر بلند مي كرد و هم ركورد 
خودش را شكســت و هم ركورد المپيك را ارتقا 
داد، هدفش را روي ســكوي دوم قرار داد. هدفي 
كه توانســت به خوبي از پس انجامــش بربيايد 
و نايب قهرماني شــيرين را در نخســتين تجربه 

المپيكي اش به دست بياورد. 
نماينــده ايران در اوليــن حركت يك ضرب 
وزنه ۱۹۱ كيلوگــرم را مهار كرد، در حركت دوم 
۱۹۶ كيلوگرم را نيز با موفقيت باالی سر برد و در 
حركت سوم با مهار وزنه 200 كيلوگرم سه چراغ 
سفيد از داوران گرفت. الشا تاالخادزه نيز با ثبت 
ركورد 22۳ كيلوگرم، ركورد يك ضرب المپيك 
)20۴ كيلوگــرم( و جهــان )222كيلوگرم( را 

شكست. 
داوودی در اوليــن حركت دوضرب، پشــت 
وزنه 2۳۴ كيلوگرم ايستاد و به راحتي آن را باالي 
سر برد. هرچند داوران به او دو چراغ سفيد و يك 
قرمز دادند اما وزنه او پذيرفته شــد. او در حركت 
دوم خود وزنه 2۴0 كيلوگرم را نتوانســت باالی 
سر ببرد. داودی در حركت سوم پشت وزنه 2۴۱ 
كيلوگرم قــرار گرفت و با مهار ايــن وزنه و ثبت 
ركــورد ۴۴۱ كيلوگرم نايب قهرمــان المپيك 
شــد. تاالخادزه هــم در حركــت اول دو ضرب 
2۴۵ كيلوگــرم را مهار كرد و بــا ركورد مجموع 
۴۶۸ كيلوگرم ركورد مجمــوع المپيك )۴۴۹ 
كيلوگرم( را شكست. او در حركت دوم پشت وزنه 
2۵۵ كيلوگرم قرار گرفت و با مهار اين وزنه ركورد 
دوضرب المپيك )2۵0 كيلوگرم( را پنج كيلوگرم 
ارتقا داد و با ركورد مجموع ۴۷۸ كيلوگرم دوباره 
ركورد مجموع المپيك را شكست. او در حركت 
ســوم پشــت وزنه 2۶۵ كيلوگرم قرار گرفت تا 
ركورد دوضرب )2۶۴ كيلوگرم( و مجموع )۴۸۵ 
كيلوگرم( جهان و المپيك را بشــكند كه موفق 
شــد و ركورد مجموع ۴۸۸ كيلوگرم را ثبت كرد 
و عالوه بر قهرمانی المپيك، ركوردهای المپيك 
و دوضرب و مجموع جهان را شكست. او سنگين 
ترين ركورد جهــان ۴۸۸ كيلوگرم را به نام خود 

ثبت كرد و قوی ترين مرد المپيك شد. 

در اين دسته من اسد از ســوريه با يك ضرب 
۱۹0، دو ضرب 2۳۴ كيلوگــرم و مجموع ۴2۴ 

كيلوگرم صاحب مدال برنز شد.
داوودي در حالي توانســت نخســتين نقره 
كاروان را به دســت بياورد كه پيــش از اين علي 
هاشــمي در دســته ۱0۹ كيلوگرم اوت كرد و 
نتوانست سهمي از مدال هاي توكيو داشته باشد. 
اين در حالي است كه فدراسيون وزنه برداري كه 
اين روزها تحت اتهام معامله ســهميه ســهراب 
مرادي با قطري ها قرار گرفته، اگر به جاي هاشمي 
كه اخيرا دوران مصدوميت را ســپري كرده بود، 
سهراب را راهي توكيو مي كرد، االن وزنه برداري 
با يك طال و يك نقــره عنــوان موفق ترين تيم 
كاروان ايران را تا اينجاي كار به دســت مي آورد. 
فارس البــاخ قطــری در حالي موفق شــد در 
مسابقات دســته ۹۶ كيلوگرم با ثبت وزنه هاي 
۱۷۷ يك  ضرب، 22۵ دوضــرب و مجموع ۴02 
كيلوگرم نخستين مدال طالي كشورش در ادوار 
المپيك را به دســت بياورد كه ســهراب مرادي 
توانست در تمريناتش پنج كيلوگرم بيشتر از اين 

وزنه بردار وزنه بزند. 
در هر حال نقره داوودي مي تواند تا حدودي 
فشــارها را از دوش فدراســيوني كه كم منتقد 
ندارد، كم كند. زماني كه به دنبال قوانين مبارزه با 
دوپينگ، سهميه هاي وزنه برداري ايران در عدد 
دو ايستاد، ورزش ايران و ورزشكاران اين رشته 
روزهاي سختي را ســپري كردند، اما با اين حال 
همين كه اين رشته توانســت جزو مدال آوران 
باشد، باعث خوشحالي هواداران وزنه برداري شده 
است. درست كه تاالخادزه بدون رقيب است، اما 
با يك برنامه ريزي خــوب مي توان به اين وزن در 
المپيك پاريس كه سه سال ديگر آغاز مي شود، 

اميدوار بود. 

المپیک 2020

آریا رهنورد

المپیک لندن آنقدر انتظارها 
را از کشتی ایران باال برد که خیال 
می کردیم برای سال ها، هواداران 
ورزش در ایران دیگر با نتایج کشتی 
به وجد نمی آیند اما المپیک توکیو، 
نشان داد که این تصور چقدر اشتباه 
بوده اســت. عملکرد ستاره های 
کشتی ایران در توکیو تا اینجا کامال 
امیدوارکنننده بوده است. شاید 
مثل لندن، دست به یک شاهکار 
تاریخی نزده ایم اما پسران ایران با 
دو تیم کامال جوان در آزاد و فرنگی، 
خیلی خوب ظاهر شده اند. بدون 
تردید این تاثیر قرار دادن دو مربی 

درجه یک مثل بنــا و محمدی در 
جایگاه هدایت کشتی گیران آزاد و 
فرنگی ایران است. فراموش نکنیم 
که کار هنوز تمام نشده و حتی پس 
از فینال حساس و تاریخی امروز 
یزدانی، هنوز چند نماینده دیگر در 

کشتی آزاد خواهیم داشت.
    

به رنگ طال
كاری كــه محمدرضــا گرايی در 
المپيك توكيو انجام داد، فراموش نشدنی 
به نظر می رســيد. او همان ســتاره ای 
بود كه باالخره توانست به انتظار بسيار 
طوالنی كاروان ايران برای بردن دومين 
طالی رقابت هــا پايان بدهــد. وقتی 
رقابت های كشــتی فرنگی در المپيك 

كليد خورد، خيلی ها كاپيتان اين تيم 
يعنی محمدعلی گرايی را شانس مسلم 
بردن طال می دانستند اما در نهايت، اين 
برادر كوچك تر خانــواده بود كه مدال 
طال را تصاحب كرد. نبايد از ياد ببريم كه 
محمدعلی نيز، بســيار آماده بود و با آن 
فن تماشايی ســنجاب پرنده، عملكرد 
جالب توجهی در المپيك داشــت اما 
كمی بدشانسی و كمی هم اشتباه فنی، 
موجب شــد كه او در نهايت المپيك را 
بدون مدال ترک كند. برادرش اما، اجازه 
نداد كه اين خانواده بدون طال از اين دوره 
بازی ها خارج شود. اولين نكته در مورد 
گرايی، خونســردی حيرت آور او حتی 
در فينال المپيك بود. اين پسر جاه طلب، 
در اولين المپيك زندگی اش به ميدان 

می رفت اما چنان مسلط نشان می داد 
كه انگار در چهار دوره اين رقابت ها ديده 
می شود. حتی در مسابقه فينال با حريف 
اوكراينی، نشــانی از استرس در چهره 
محمدرضا ديده نمی شــد. او در همه 
لحظات ديدار نهايی، فوق العاده نشان داد 
و حتی نگذاشت كه وقت قانونی مسابقه 
به پايان برسد. هشت اختالف امتياز با 
رقيب آن هم در المپيك، استثنايی به نظر 
می رسد. اين طال وقتی شيرين تر می شود 
كه به ياد بياوريم در شــروع رقابت های 
المپيك، هيچ كس چنيــن انتظاری از 
اين پسر جوان شيرازی نداشت. كاری 
كه محمد بنا در كشتی فرنگی ايران انجام 
داده، بی نهايت ستودنی به نظر می رسد. 
او اين بار با يك نســل جديد و جوان به 

رقابت های المپيك قدم گذاشته و با يك 
طال و يك برنز، موفق ترين تيم كاروان 
ايران تا امروز را داشــته است. تيمی كه 
اگر حفظ شود، سه سال بعد در پاريس 
مدعی فتح تك تك مدال های طال خواهد 
بود. چهره شاخص و فوق العاده اين تيم 
هم بدون شك، محمدرضا گرايی است. 
پسری كه در توكيو، چشم ها را خيره كرد 

و شادی را به همه مردم ايران هديه داد.
تاریخ را رقم بزن

هيچ كلمه ای نيســت كه واقعا حق 
مطلب را در مورد حسن يزدانی ادا كند. 
هيچ عبارتی وجود نــدارد كه توصيف 
مناسب اين قهرمان بزرگ را رقم بزند. 
او يك نابغه در تاريخ ورزش ايران است. 
يك ستاره تمام عيار روی تشك كشتی 
كه در توكيو، به ركوردهای بزرگی حمله 
كرده است. حسن در مســابقه اول، به 
راحتــی حريفش را شكســت داد و در 
مســابقه دوم هم، فقط يك دقيقه و ۴۸ 
ثانيه با كشــتی گير سوئيسی مسابقه 
داد. ســخت ترين جدال يزدانی در اين 
ســمت جدول، روبه روی حريف روس 
رقم خورد. يك مسابقه نزديك و ديدنی 
كه با كنده لحظات پايانــی يزدانی، با 
اقتدار به ســود ايران به پايان رسيد. با 
اين پيــروزی، حســن دومين مدالش 
در دومين دوره المپيك را قطعی كرد. 
او امروز می تواند اولين كشــتی گير در 
تاريخ ورزش ايران باشــد كه دو طالی 
المپيك به دست می آورد. تا امروز تختی 
با يك طال و دو نقره المپيك، موفق ترين 
چهره ورزش ايران در المپيك به شمار 
می رود. حســن در صورت پيروزی در 
نبرد تاريخی امروز، ســومين ورزشكار 
تاريخ ايران می شود كه بيشتر از يك طال 
به دست آورده اســت. البته كه حريف، 

اصال حريف ساده ای نيست. ديويد تيلور، 
غول بزرگی در دنيای كشتی است و قبال 
هم دو بار توانســته يزدانی را شكست 
بدهد اما بردن طالی المپيك با شكست 
دادن او، لذت بيشــتری خواهد داشت. 
حسن، اســتاد تاريخ سازی است و حاال 
می خواهد در توكيو، فصل تــازه ای از 
تاريخ را به نام خــودش رقم بزند. امروز 
به جــز يزدانی، اطری هــم ديدارهای 
حساســی در المپيك خواهد داشت. او 
بايد برای بردن مــدال برنز رقابت های 

المپيك تالش كند.
یک پدیده جذاب

يكــی از جذاب تريــن پديده های 
كاروان ورزش ايران در اين دوره المپيك، 
محمدهادی ساروی بود. ستاره ای كه 
شايد اگر فقط كمی شانس می آورد، به 
راحتی راهی ديدار فينال می شــد. او تا 
آخرين ثانيه های ديدار رده بندی، مردانه 
جنگيد و با يك تصميــم بحث برانگيز 
از ســوی داور، اين فرصت را از دســت 
داد. ساروی حتی با وجود اين شكست 
ميلی متری، نااميد نشد و در ديدار شانس 
مجدد، عملكردی رويايی داشت. او با يك 
برنز، دومين مدال كاروان ايران در توكيو 

را به دست آورد.

کوالک کشتی در توکیو

یل جویبار، ستاره تابان شیراز

اتفاق روز

چهره به چهره

آریا طاری

جام حذفی همچنان به پايان نرسيده و پس ا ز مشخص شدن 
فيناليســت ها، يك با زی به پايان اين فصل فوتبال ايران باقی 
مانده اما تنور نقل و انتقاالت، ا ز همين حاال داغ شده است. به نظر 
می رسد تا امرو ز جدايی هفت با زيكن ا ز تيم های شان در ليگ برتر 
ايران قطعی شده است. نكته جالب اينجاست كه تيم های قهرمان 
و نايب قهرمان ليگ برتر، تا امرو ز ســتاره های  زيادی را ا ز دست 
داده اند. با اين روند، كار يحيی و محــرم برای حفظ فرم ايده آل 
تيم های شان در ليگ برتر بيست و يكم، بسيار دشوار خواهد بود.

احسان حاج صفی
پس ا ز دوران نه چندان موفق با زی برای تراكتورسا زی، احسان 
دوباره به اصفهان برگشت و خيلی  زود با زوبند كاپيتانی سپاهان را 
تحويل گرفت. احسان عملكرد نسبتا خوبی در تيم سابقش داشت 
و رو زهای جذابی را در فوتبال اصفهان تجربه كرد. هرچند كه اين 
تجربه در نهايت به قهرمانی رقابت های ليگ برتر منجر نشــد. 
قرارداد حاج صفی با سپاهان در پايان اين فصل به پايان رسيد و او 
تصميم گرفت فوتبالش را در اروپا دنبال كند. حاج صفی كه سابقه 
با زی در ليگ فوتبال يونان را داشته است، حاال به آ.اک آتن پيوسته 

و همبا زی كريم انصاری فرد در اين باشگاه خواهد شد. اين،  يك 
چالش جذاب ديگر برای كاپيتان اين رو زهای تيم ملی اســت. 
ستاره ای كه خيلی ها تصور نمی كردند يك تجربه ديگر با زی در 

فوتبال اروپا را پشت سر بگذارد.
پیام نیازمند

زمزمه های پيوستن پيام به ليگ فوتبال پرتغال از ماه ها قبل به 
گوش می رسيد. پس از درخشش چند ستاره ايرانی در اين ليگ، 
حاال پرتغالی ها مشتری جدی استعدادهای ايرانی هستند. پيام 
در فوتبال ايران، فوق العاده نشان داده است. او در سن و سال كم در 
باشگاه پيكان چهره شد و بالفاصله با پيوستن به سپاهان، قدم بلند 
بعدی زندگی ورزشی اش را برداشت. پيام با وجود جوانی، فشار به 
ميدان رفتن در باشگاه بزرگی مثل سپاهان را به خوبی تحمل كرده 
و در اين سال ها، يكی از بهترين مهره های اين باشگاه بوده است. 
او حاال قرار است برای باشگاه پورتوميننزه پرتغال به ميدان برود. 
پيدا كردن يك جانشين برای اين دروازه بان كم اشتباه و هميشه 
آماده، كار بسيار سختی خواهد بود. چراكه در ليگ برتر ايران، 

كم تر گلرهايی با استانداردهای پيام نيازمند ديده می شوند.
محمدحسین کنعانی زادگان

رسانه های معتبر قطری، خبر پيوستن اين مدافع به باشگاه 

االهلی را از مدت ها قبل اعالم كــرده بودند. خود كنعانی به اين 
اخبار واكنشی نشــان نمی داد اما او در همان جشن قهرمانی 
سرخپوشان، از فرصت استفاده كرد و رسما روی خبر جدايی اش 
از اين باشگاه صحه گذاشت. اين توافق البته مدت ها قبل صورت 
گرفته بود. پرسپوليس كه در چند فصل گذشته مدافعانی مثل 
صادق محرمی، محمد نادری و شجاع خليل زاده را به تيم های 
خارجی تحويل داده، حاال بايد شاهد جدايی كنعانی زادگان باشد. 
بدون ترديد آنها در پنجره نقل و انتقاالت پيش رو، بايد يك مدافع 
بزرگ جذب كنند تا جای خالی اين بازيكن برای فصل آينده در 

تيم شان احساس نشود.
محمد محبی

فصل گذشته شاهين بوشــهر را ترک كرد و در همان اولين 
تجربه های بازی برای سپاهان، خودش را در قامت يك پديده 
واقعی نشــان داد. محبی حتی به پيراهن تيم ملی هم رسيد. او 
فوتباليست موردعالقه مارک ويلموتس به شمار می رفت. محبی 
پس از دومين فصل بازی برای طاليی ها، با چند پيشنهاد خارجی 
روبه رو شده و احتمال دارد او هم در مسير پيام نيازمند، راهی ليگ 
پرتغال شود. اين قرارداد البته هنوز به طور كامل رسمی نشده اما 
باشگاه سپاهان تلويحا تاييد كرده كه احتمال جدايی اين پديده 

در تابستان بسيار جدی خواهد بود.
شهریار مغانلو

رقم مدنظر باشگاه ســانتاكالرا برای واگذار كردن مالكيت 
شهريار مغانلو به پرســپوليس، آنقدر زياد به نظر می رسيد كه 

سرخ ها رسما جدايی شهريار در تابستان را تاييد كرده اند. ظاهرا 
باشگاه پرتغالی برای فروش شهريار به پرسپوليس، رقمی معادل 
۵00 هزار يورو طلب كرده است. سرخ ها به جز اين رقم، بايد حدود 
پنج ميليارد تومان هم به خود مغانلو پرداخت كنند. اين هزينه 
سنگين 20 ميلياردی، قهرمان پنج دوره اخير ليگ برتر ايران را 
وادار به عقب نشينی در اين پرونده كرده است. به نظر می رسد بايد 
دوران بازی شهريار در اين باشگاه را تمام شده بدانيم. جالب اينك 
باشگاه سپاهان، مشتری جدی اين فوتباليست به شمار می رود و 

خواهان جذب اين بازيكن در پنجره نقل و انتقاالت است.
مهدی قایدی

مهدی به نقطه ای از دوران فوتبالش رســيده كه احساس 
می كند ليگ برتر ايران ديگر برايش كافی نيست. او هم می تواند 
يك دستمزد فوق العاده سنگين از ليگ های عربی به دست بياورد 
و هم می تواند برای پيشرفت بيشتر، به فوتبال اروپا برود. حاال همه 
چيز به تصميم خود اين بازيكن بستگی دارد. البته فرهاد مجيدی 
تاكيد كرده كه فقط در صورت جذب يك ستاره برای جانشينی 

قايدی، مجوز خروج او را صادر خواهد كرد.
امین قاسمی نژاد

فصل گذشته در يك قدمی ترک باشگاه پديده قرار داشت 
اما پيوستنش به استقالل سرانجام اتفاق نيفتاد. حاال اما مهدی 
رحمتی، اجازه داده تا امين با باشگاه دلخواهش مذاكره كند و به 
استقالل بپيوندد. به نظر می رسد او اولين خروجی فصل باشگاه 

مشهدی و اولين خريد اين فصل تيم مجيدی خواهد بود.

يكــی از جذاب ترين اتفاق هــای اين دوره 
المپيك، به برخی از رفتارهای خاص ستاره های 
اين رقابت ها مربوط می شــود. ستاره هايی كه 
ديگر مثل گذشته نمی خواهند »ربات« باشند 
و فقط بــرای مــدال گرفتن به ميــدان بروند. 
ستاره هايی كه مانيفست »تفاوت« را در زمين 
مبارزه به نمايــش می گذارند و عملكردی قابل 
توجه دارند. يكی از اين ورزشــكارها، »سيمونه 
بايلز« آمريكايی بود. اين چهره سرشناس دنيای 
ژيمناستيك، درست در آستانه اولين نبردهايش 
در المپيك تصميم گرفت قيد رقابت را بزند. او اين 
كار را به خاطر فشار وحشتناكی انجام داد كه در 
اين مدت از سوی رسانه ها تحمل كرده بود. بايلز 
در المپيك قبلی، چهار طال و يك برنز به دست 
آورد اما معتقد بود رسانه ها به خاطر اينكه پنج 

طال كسب نكرده و تيترهای شان را به هم زده، او 
را تحت فشار قرار داده اند. اين ستاره باور داشت 
كه زندگی يك ورزشــكار حرفه ای، نبايد با اين 
حجم از فشار و نگرانی روبه رو شود. كاری كه اين 
ورزشكار درخشــان انجام داد، شهامت زيادی 
می طلبيد و جالب اينكــه برخالف تصور عموم، 
هواداران ورزش در آمريكا هم از كار او استقبال 
كردند و به سراغ واكنش های منفی نرفتند. بايلز 
فقط يكی از ورزشــكارهايی است كه در توكيو، 
معادالت را به هــم زده اند و تصــورات را تغيير 
داده اند. يكی ديگــر از اين چهره ها، »تام ديلی« 
بريتانيايی است. ســتاره ای كه پس از تصاحب 
دو برنز المپيك، ســرانجام موفق شد مدال طال 
را در رشته شيرجه به دســت بياورد. تام البته نه 
به خاطر اين طال، بلكه به دليل يك ســرگرمی 

عجيب در جريان بازی ها مورد توجه قرار گرفته 
است. او در جريان بازی ها، همواره با بافتنی های 
معروفش ديده شــده و در دســت هايش، ميل 
بافتنی داشته است. خيلی ها تصور می كنند يك 
مرد نبايد به سراغ چنين فعاليتی برود اما تام نشان 
می دهد كه بايد اين تصورهای جنسيتی را برای 
هميشه فراموش كرد. اين كار، فقط مخصوص 
زنان نيســت و يك مرد هم می تواند هنرش را 
در اين زمينه نشــان بدهد. تام در اينستاگرام، 
يك صفحه مخصوص هم بــرای بافتنی هايش 
راه انداخته و هواداران زيادی هم به دست آورده 
است. او به همه ثابت می كند كه »تفاوت« اصال 
دليلی برای »ترسيدن« نيست و هيچ كس نبايد 
كارهای متفاوتش را از ديگران پنهان كند. اين 
المپيك، يك اتفاق جالب توجه ديگر هم داشت. 
اتفاقی كه در رشته پرش طول رخ داد. جايی كه 
دو ســتاره قطری و ايتاليايی، ركوردهای كامال 
يكسانی داشتند. ورزشكار ايتاليايی كامال آسيب 
ديده بود و در صــورت تكرار پرش ها بايد به نقره 
بســنده می كرد اما با درخواست رقيب قطری، 

به هر دو نفر آنها مدال طال داده شــد تا لحظات 
درخشانی در استاديوم رقم بخورد. دورانی كه در 
آن، ورزشكارها تنها كارخانه هايی برای توليد طال 
و نقره بودند، گذشته است. حاال همه می دانند كه 
اين ستاره ها در درجه اول، انسان هستند و بايد از 
دريچه متفاوتی به آنها نگاه كرد. ستاره هايی كه 

می خواهند از تريبون فوق العاده ای مثل المپيك، 
برای مطرح كردن حرف های شان استفاده كنند. 
توكيو از اين نظر، يك المپيك منحصربه فرد بوده 
و جذابيت بسيار زيادی داشته است. كم كم همه 
به اين نتيجه خواهند رســيد كه مدال ها، تنها 

اتفاق مهم المپيك ها نيستند.

هفت ستاره که در تابستان، تیم شان را ترک می کنند

در جست وجوی سرنوشت

المپیک توکیو از زاویه اي متفاوت 

ستاره ها؛ علیه كلیشه

کاری که محمدرضا گرایی 
در المپیک توکیو انجام 

داد، فراموش نشدنی به نظر 
می رسید. او همان ستاره ای 

بود که باالخره توانست به 
انتظار بسیار طوالنی کاروان 

ایران برای بردن دومین 
طالی رقابت ها پایان بدهد
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