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پايان كار آزادكاران با برنز زارع 
اميرحسين زارع نماينده وزن 125 كيلوگرم 
كشتي آزاد ايران، به مدال برنز المپيك رسيد تا 
كار كشتي ايران با يك مدال نقره و يك مدال برنز 

در توكيو به پايان برسد. 
زارع در دور اول الکســاندر خوتسيانويسکی 
دارنده مــدال برنز جهان از اوكرايــن را هفت بر 
صفر شکســت داد و در دور بعد با اگزون شــاال 
 از كوزوو مصــاف داد و بــا نتيجه 1۳ بــر دو به 

پيروزي رسيد. 
گنو پترياشويلی قهرمان جهان از گرجستان 
حريف زارع در نيمــه نهايی بود كــه در نهايت 
كشــتی گير جوان كشــورمان با نتيجه ۶ بر سه 
مقابل اين كشــتی گير مغلوب شد. وی در ديدار 
رده بندی مقابــل ژی وی دنژ از چيــن با نتيجه 
 پنج بر صفــر به برتری رســيد تا به مــدال برنز 

دست يابد. 
به اين ترتيب تيم ملی كشــتی آزاد ايران كه 
با ۶ ســهميه كامل و با ســرمربيگری غالمرضا 
محمدی عازم المپيك توكيو شــده بود، با يك 
مدال نقره حســن يزدانی در وزن ۸۶ كيلوگرم 
و يك برنز اميرحســين زارع در سنگين وزن به 
كار خود در اين رقابت ها پايــان داد. رضا اطری 
در وزن 5۷ كيلوگــرم پنجــم شــد و مرتضی 
قياســی در ۶5، مصطفــی حســين خانی در 
۷۴ و محمدحســين محمديــان در وزن ۹۷ 
 كيلوگرم نيز با نمايشــی ضعيف از دور رقابت ها 

كنار رفتند. 
حذف اين سه كشتی گير ايران در حالی رخ داد 
كه قياسی فقط يك برد مقابل تونس به دست آورد 
اما حسين خانی و محمديان بدون كسب پيروزی 
و در همان دور نخست به ترتيب با شکست مقابل 
كشتی گيران آمريکا و گرجســتان خيلی زود از 

دور رقابت ها كنار رفتند.
پيش از اين نيز كشــتی فرنگی ايران كه پنج 
سهميه به دســت آورده بود، توسط محمدرضا 
گرايي به مدال طال رسيد و محمدهادي ساروي 
هم مدال برنــز را از آن خود كــرد. به اين ترتيب 
تيم 11 نفره كشتي آزاد و فرنگي ايران كه انتظار 
مي رفت سهم بيشتري از مدال هاي توكيو داشته 
باشــند، با چهار مدال به كار خود در توكيو پايان 

دادند. 

با اين وجود كشتي بار ديگر نشان داد كه تنها 
رشته اي است كه مي توان روي آن در المپيك ها 
حســاب باز كرد و صحبت هايي كه بارها از سوي 
كشتي گيران و مســئوالن اين رشته در راستاي 
نياز به حمايت هاي بيشــتر به گوش مي رســد، 
كامال قابل قبول به نظر مي رســد. حسن يزداني 
تنها كشــتي گيري بــود كه ســابقه حضور در 
المپيك را داشت و ســاير نفرات چه در فرنگي و 
چه آزاد نخستين ميدان المپيك را تجربه كردند 
و چه بسا كه برخي از آنها مثل محمدعلي گرايي 
مي توانســتند جزو مدال آوران باشــند يا حتي 
محمدهادي ســاروي به مدال خوشــرنگ تري 

برسد. 
در هر حال كشتي ايران بايد به زودي در ميدان 
جهاني حضــور پيدا كند. پــس از آن بازي هاي 
آســيايي در پيش است و سه ســال ديگر هم به 
سرعت چشــم بر هم زدني المپيك بعدي از راه 
مي رســد. پس با توجه و حمايت و برنامه ريزي 
خوب مي توان به كشــتي  ايران اميد بيشتري در 

المپيك پاريس داشت. 
طالي جواد فروغــي در تيرانــدازي و نقره 
علــي داوودي در وزنه بــرداري ديگر مدال هاي 
كاروان ناكام ايــران بود. هرچنــد ورزش ايران 
هنوز دو نماينــده در كاراته دارد كه اميد مي رود 
بتوانند تعداد مدال هاي كاروان ايران را بيشــتر 
كنند. حميده عباســعلي و سجاد گنج زاده هنوز 
كارشــان در توكيو آغاز نشده است. دو ستاره اي 
كه هدف شان فتح ســکوي قهرماني است. سارا 
بهمنيار ديگر كاراتــه كاي ايران بود كه در توكيو 
درخشــان ظاهر شد اما نتوانســت خودش را به 

مدال برساند. 
او در مبــارزه نخســت خود مقابل ســراپ 
اوزچليــك دارنده مدال طالی جهــان از تركيه 
و نفــر اول رنکينگ بــا نتيجه پنج بــر چهار به 
برتری رســيد اما در دومين مبــارزه مقابل ون 
تزويان نفر دوم رنکينــگ وزن 55- كيلوگرم از 
 چين تايپه پنج بر يك شکســت خــورد و از دور 

رقابت ها كنار رفت. 
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هيچ كس در تمــام دنيا، نمی تواند 
زندگی لئو مســی را جدا از بارسا تصور 
كند. اين همان باشــگاهی بود كه به 
ليونل، فرصت درخشــيدن در سطح 
حرفه ای داد. اين همان باشگاهی بود كه 
همه هزينه های درمان او را پرداخت كرد 
و در نوجوانی، به صيقل خوردن الماس 
متولد روزاريو كمك كرد. پسربچه ای 
كه در الماسيا بزرگ شده بود، خيلی زود 
خودش را در تيم اصلی جا انداخت. او در 
همان اولين سال ها آنقدر درخشيده بود 
كه وقت جدايی رونالدينيو، هيچ كس 
ترديد نداشــت كه بهترين وارث برای 
پيراهن شماره 10 بلوگرانا، چه كسی 
است. حاال اما كاتاالن ها چنين جانشينی 
برای مســی ندارند. آنهــا مهم ترين، 
درخشــان ترين و بزرگ ترين ستاره 
تاريخ شان را از دست می دهند. قبل از 
ظهور اين نابغه، باشــگاه فقط دو بار در 
طول تاريخ قهرمان ليگ قهرمانان اروپا 
شده بود اما با نمايش های اعجاب آور لئو 
مسی، آنها سه بار اين جام را فتح كردند. 
لئو در حقيقت، تاريخ باشگاه را تغيير 
داد و كاری كرد كه بارسا، به جام گرفتن 
در سال های متمادی عادت كند. اين 
اواخر، شرايط تيم اصال خوب نبود و لئو 
حتی تا يك قدمی ترک بارسا هم رفت 
اما در نهايت به نظر می رسيد همه چيز 

بين او و تيم محبوبش به مرحله صلح 
رسيده است. اين رابطه، دوباره ترميم 
شده بود و همه آماده به نظر می رسيدند 
تا توافق جديدی را تجربه كنند. توافقی 
كه قرار بود لئو را بــرای دو فصل ديگر، 
در بارسا نگه دارد. خبر رسمی جدايی 
او اما، به يك كابوس وحشــتناک برای 
طرفداران بلوگرانا تبديل شد. آنها تصور 
نمی كردند كه لئو را با پيراهن باشگاه 
ديگری در فوتبال اروپا ببينند اما حاال 
ديگر راه فــراری از اين حقيقت وجود 
ندارد. آنها بايد خودشــان را برای وداع 
با بهترين گل زن تاريخ باشگاه، بهترين 
گل زن تاريخ الليگا و برنده بيشــترين 
توپ طال در تمام تاريــخ آماده كنند. 
افسوس بزرگ شــان هم اين است كه 
وقتی ليونل توپ طــالی هفتمش را 
می گيرد، پيراهن باشگاه ديگری را بر 

تن كرده است.
از دســت دادن نابغه ای مثل مسی 
بدون شك يك ضربه بزرگ برای اعتبار 
الليگا خواهد بود. ليگی كه ظرف چند 
هفته هر دو كاپيتان محبوب رئال مادريد 
و بارسا را از دســت داده است. ليگی كه 
حتی قادر به حفظ چنين ســتاره ای 
نباشد، طبيعتا كم تر جدی گرفته خواهد 
شــد. همزمانی اين اتفاق با پيوستن 
جك گريليش به سيتی با يك قرارداد 
صد ميليون يورويی، نشان می دهد كه 
بين ليگ برتر و الليگا چه تفاوت هايی 

وجود دارد. رييس الليگا خاوی تباس، 
از امــروز به خاطر قوانيــن خاصی كه 
در اين ليگ به وجود آورده، به شــدت 
تحت فشار هواداران بارسا قرار خواهد 
گرفت. او بايد خودش را برای انبوهی از 
واكنش های منفی روبه رو كند. چراكه 

حتی مادريدی ها هم با اين قوانين به 
شدت مخالف هستند. شايد اگر لئو 
فصل گذشته و در اوج اختالفات 
با روسای باشــگاه تيم را ترک 
كرده بود، هضم كردن اين اتفاق 
برای هواداران بارسا ساده تر 
بود. آنها می توانســتند با 
اين حقيقت كنار بيايند 
كه كاپيتان شان با چنين 
مسائلی تيم را ترک كند 
اما پذيرفتن اين حقيقت 
وحشتناک كه بارسا در 
آستانه توافق با لئو بود و 
به خاطر الليگا شانس 
رســيدن به اين توافق 
را از دست داد، بسيار 
ســخت تر بــه نظر 
می رسد. درست در 
روزی كه كاتاالن ها 
آماده لــذت بردن 
از تمديد با بهترين 
بازيکن شان بودند، 
اين اتفاق تلخ همه 
چيــز را تحت تاثير 

قرار داد و حاال ديگر يك دوران رويايی 
و فراموش نشــدنی در ايــن تيم برای 

هميشه به پايان رسيده است.

مقصد احتمالی فوق ســتاره بارسا، 
پی اس جی خواهد بــود. او به احتمال 
زياد به ليگ فرانســه می پيوندد تا در 
يکی از كهکشانی ترين تيم های تاريخ، 
با راموس، ماركينيوش، اشرف حکيمی، 
ماركو وراتی، لئو پاردس، آنخل دی ماريا، 
نيمار، ايکاردی و كيليان ام باپه همبازی 
شود. پاريسی ها در همان فصلی كه چند 
ستاره جديد را با دستمزد بسيار سنگين 
به خدمت گرفته اند، بايد خودشــان را 
برای پرداخت دســتمزد سنگين لئو 
مسی آماده كنند. اين اتفاق، »فيرپلی 
مالــی« را بــه يکــی از بزرگ ترين 
شــوخی های دنيای فوتبال تبديل 
خواهــد كرد. بــه نظر می رســد 
پاريسی ها در حال دريافت پاداش 
مخالفت با سوپرليگ اروپا از سوی 
يوفا هستند. با اين روند ديگر هيچ 
باشگاه بزرگی نمی تواند با آنها و 
البته منچسترسيتی رقابت كند. 
فوتبال فعال روی كاكل مديران 
نفتی/عربی می چرخد و آ نها در 
 حال از بين بردن رقابت برابر در 

مستطيل سبز هستند.

جدایی مسی، شوک تاریخی به دنیای فوتبال

خداحافظ اسطوره

اتفاق روز

چهره به چهره

همه چیز برای تمدید قرارداد لئو مسی با بارسا، آماده به نظر می رسید. پدر لیونل برای رسمی کردن این توافق در 
باشگاه بود و حتی بارسا با آماده کردن یک بیانیه، می خواست این تمدید را جشن بگیرد. یک پیچ داستانی وحشتناک 

اما، همه چیز را تغییر داد. بارسا به دلیل قوانین سختگیرانه مالی اللیگا و به خاطر انبوه بدهکاری های مالی، نتوانست 
این قرارداد را ثبت کند. اتفاقی که به جدایی »اجباری« بهترین بازیکن تاریخ بارسا از این باشگاه انجامید. نه فقط برای 

هواداران آبی و اناری، بلکه این اتفاق برای همه هواداران فوتبال در دنیا، یک شوک تاریخی بوده است.

ال به الی همــه خبرهای بدی كــه در ورزش ايران رخ 
می دهنــد، خبر پايــان دوران وزارت ســلطانی فر، خبر 
اميدواركننده ای به نظر می رســد. انتخاب او در جايگاه 
وزيــر ورزش، از همان ابتــدا هم يك گناه نابخشــودنی 
بود. كاروانی كه در المپيك لندن چشــم ها را خيره كرد 
و پشت سر هم طال گرفت، در ســايه تدابير آقای وزير در 
 توكيو با بحران شکســت روبه رو شــد و بــه تك مدال ها 

بسنده كرد. 
برای آن كه بدانيــد آقای وزير از ظرفيت كشــور ۸0 
ميليونی ايران چطور اســتفاده كرده، كافی است بدانيد 

كشوری مثل نيوزيلند با چهار ميليون جمعيت، تا امروز 1۹ 
مدال المپيك به دست آورده است. ما نه تنها در رشته های 
پرمدال مثل شــنا و دوميدانی كوچك ترين پيشــرفتی 
نداشته ايم، بلکه در همان رشته های موفق هميشگی هم 

ناموفق بوده ايم. 
تيم ملی كشــتی فرنگی در المپيك لندن به سه مدال 
طال رسيد اما حاال به زحمت يك طال به دست آورد، كشتی 
آزاد كه هميشــه ورزش اول ايران بوده، حاال بدون حتی 
يك طال المپيك را ترک می كند. در وزنه برداری شرايط 
از هميشه بدتر است و اين بار ايران تنها دو نماينده داشته 
و فقط يك مدال نقره به دست آورده است. برای اولين بار 
از المپيك 2000 سيدنی هم، ايران در تکواندو حتی يك 

مدال به دست نياورده است. 
پی بردن به عمــق فاجعه ورزش ايران، اصال دشــوار 
نيست. وزارت ســلطانی فر همواره مشکالت مالی زيادی 

مقابل ورزش ايران گذاشــته اســت. عالوه بر اين، تالش 
هميشــگی ايــن وزارت بــرای جهت دادن بــه تركيب 
فدراسيون ها هم تا امروز نتايجی بسيار بد به همراه داشته 

و عمال موتور ورزش در ايران را متوقف كرده است. 
گاهی حتی يك دلجويی ســاده، می توانست ذهنيت 
ورزشکاران را تغيير بدهد اما سلطانی فر با توجه به غريبه 
بودن با جو ورزش، هرگز رابطه خوبی با ســتاره ها برقرار 
نکرد. شايد ســتاره های درخشــانی مثل سعيد ماليی و 
كيميا عليزاده با يك دلجويی معمولی و شــنيده شــدن 
حرف های شــان، در ورزش ايران ماندگار می شــدند اما 

رفتند و در المپيك زير پرچم های ديگری درخشيدند. 
هيــچ دوره ای در ايــن چند دهــه به انــدازه دوران 
سلطانی فر، ســتاره های مختلف را از ورزش ايران فراری 
نداده است. در حوزه فوتبال هم ســلطانی فر يك بازنده 
تمام عيار بــود. او از يك جهت، هرگز نتوانســت رضايت 

استقاللی ها را به دســت بياورد و از جهت ديگر، با برخی 
از رفتارها كاری كــرد تا بخشــی از موفقيت های بزرگ 

پرسپوليس، با ترديدهايی مواجه شوند. 
هنوز معلوم نيســت چه كســی به جای او بر مســند 
مديريت ورزش خواهد نشســت اما كاش اين دوره، برای 
ورزش ايران كامال متفاوت باشــد. كاش قهرمان ها حفظ 
شــوند و به ســادگی كوچ نکنند، كاش قدر سرمايه های 
بزرگ اين ورزش را بدانيم و آنها را به ســادگی از دســت 
ندهيــم، و البته كاش مجلس شــورای اســالمی در هر 
شرايطی به وزير ورزش »مصونيت« ندهد. اتفاقی كه در 
دوران سلطانی فر رخ داد و عمال جلوی هرگونه پيشرفت 
را در وزارت ورزش گرفت. كاش وزير جديد و اطرافيانش، 
كمی با حال و هوای ورزش آشــناتر باشــند و بدانند كه 
 دارنــد چه تصميم های سرنوشت ســازی بــرای ورزش 

ايران می گيرند.

آریا طاری

ســال ها قبل، پس از شکست جهان پهلوان 
تختی در فينال المپيك، روزنامــه ای در ايران 
برای او تيتر زده بود:»بخنديم تا تختی نگريد«. 
حاال اين جمله، همه حس و حال ايرانی ها نسبت 
به حسن يزدانی است. ستاره پرفروغی كه دومين 
مدالش در رقابت های المپيك را به دست آورد اما 
مثل هميشه آنقدر فوق العاده بود كه حتی نقره 
المپيك برايش حســرت آلود به نظر می رسيد. 
با سرنوشــت نمی شــود جنگيد. اين بار طال به 
دست های حسن نرسيد تا كشــتی آزاد ايران 
در توكيو بدون طال بماند. پســر طاليی ورزش 
ايران اما سه سال ديگر در پاريس، دومين طالی 

المپيکش را به دست می آورد.
روبه روی دوربين ها ايستاده و حتی به خودش 
اجازه نمی دهد پشت ميکروفون تلويزيون قرار 
بگيرد. رد اشك توی چشم هايش ديده می شود 
و به ســختی حرف می زند. باورش سخت است 
كه او همان يل جويبار اســت. همــان قهرمان 
خارق العاده ای كه روی تشــك، نفــس رقبا را 
می گيرد. او در حين مبارزه، مهارنشدنی است اما 
بيرون تشك، با آن حجب و حيای هميشگی اش 

اهل حرف زدن و متصل كــردن جمله ها به هم 
نيست. حســن در واكنش به شــاهکارش در 
المپيك توكيو، فقط ســه كلمه به زبان می آورد 
»شــرمنده مردم شــدم«. همان موقع، همه 
مردم آرزو می كنند كه كاش چنين روحيه اي، 
در برخی از مســئولين هم وجود داشت. كاش 
چهره های سياســی هم با همين روحيه برای 
مردم كار می كردند. حسن حقيقتا يك اعجوبه 
است اما دوست داشــتن او را نمی توان تنها به 
اتفاقات دنيای كشتی مربوط دانست. او به خاطر 

محجوب  بودنش در اوج قهرمانی، به خاطر سر به 
زيری و آرامش هميشگی و به خاطر تالشي كه 
برای خوشحال كردن يك ملت انجام داده، سزاوار 
ستايش است. حتی اگر در المپيك به يك مدال 
برنز هم نرسد. حتی اگر در همان اولين مسابقه 
شکست بخورد و حذف شــود. حسن در توكيو، 
فشار وحشتناكی را تحمل می كرد. او بار زيادی 
را به دوش می كشــيد و همين مســاله، برايش 
دردسرساز بود. همه انتظار داشتند او به تنهايی، 
مردم ايران را خوشحال كند. همه انتظار داشتند 
يك ورزشــکار به تنهايی، به طلسم خبرهای بد 
پايان بدهد. تحمل چنين فشاری، هرگز ساده به 
نظر نمی رسد. فشاری كه حداقل چهار سال قبل 
در ريو، روی شانه های اين قهرمان كشتی وجود 

نداشــت. با اين حال، او مردانه جنگيد و باز هم 
نشان داد كه چقدر استثنايی است. او نشان داد 
كه چطور تا آخرين نفس، به مبارزه ادامه می دهد 
و رقبا را يك به يك كنار می زند. كاری كه حسن تا 
امروز انجام داده، يك تاريخ سازی تما م عيار است.
نبايد انتظار داشت كه حسن در 2۶ سالگی، 
با همان آمادگی 22 ســالگی به ميــدان برود. 
نبايد فراموش كرد كه او در دو سال گذشته، هم 
مصدوميت های سنگين را تجربه كرده و هم كرونا 
را پشت سر گذاشته است. امکانات كشتی گيری 
مثل حسن يزدانی، هرگز قابل مقايسه با چهره ای 
مثل ديويد تيلور آمريکايی نيســت. با اين حال 
عملکرد او در المپيك، همچنان درخشان بوده 
اســت. او با دو پيروزی مقتدرانه، خودش را به 
نيمه نهايی رقابت های المپيك رســاند. قرعه 
حسن برای رسيدن به فينال، به مراتب دشوارتر 
از تيلور به نظر می رســيد. چراكه او بايد در نيمه 
نهايی با حريف سرسخت روس روبه رو می شد. 
حريفی كه با كنده ديرهنــگام يزدانی، نتيجه 
را هفت - يك به او واگذار كرد. فشــار اين چند 
مسابقه برای يزدانی آنقدر زياد بود كه او در اواخر 
مســابقه هايش، حتی زير سرم هم رفت. حسن 
با نقشه مشــخصی روبه روی تيلور قرار گرفت و 
نمايشــی كامال اصولی مقابل اين حريف بسيار 
بزرگ داشت. او تصميم داشت به زير كتف تيلور 
ضربه بزند و كار را به كناره های تشــك بکشاند. 
اين نقشه در وقت اول، كامال جواب داد و حسن را 

مقابل تيلور پيش انداخت. اين برتری تا آخرين 
ثانيه ها هم ادامه داشت اما 15 ثانيه لعنتی آخر، 
همه چيز را خراب كرد. اگر حسن روبه روی همين 
زير آخــر مقاومت به خرج مــی داد، حاال مدال 
طال توی دســت هايش بود اما در دنيای ورزش، 
فرصتی برای بازگشت به گذشته وجود ندارد و 
ستاره ها بايد با عواقب تصميم های لحظه ای شان 
به زندگی ادامه بدهنــد. يزدانی همين حاال هم 
پس از تختی، دومين كشتی گير پرافتخار تاريخ 
ايران در رقابت های المپيك به شمار می رود اما او 
آنقدر جاه طلب است كه به همين سادگی، با اين 

اتفاق ها راضی نشود.
ورزش ايران، بايد مراقب اين استعداد بزرگ 
باشد. او سه ســال ديگر در پاريس، می تواند به 
ســلطه تيلور بر اين وزن پايان بدهد. حتی خود 
تيلور افسانه ای، تاكيد كرده كه اين سخت ترين 
حريف همه زندگی ورزشی اش بوده و در لحظات 
پايانی، فقط شانســش را امتحان كرده اســت. 
حتی جردن باروز هم لب به تحسين از اين ستاره 
گشوده و دست روی اين نکته گذاشته كه حسن 
نبايد از هيچ چيز شرمنده باشد. روبه رو شدن با 
اين شکست، ساده نيست و لحظات سختی برای 
يزدانی خواهد ساخت اما او بايد دوباره برگردد و 
خودش را به اوج نزديك كند. حسن با تجربه ای 
كه حاال به دست آورده، سه سال ديگر می تواند 
روی ســکوی اول المپيك بــرود. موقعيتی كه 

بيشتر از هر جای ديگری به آن تعلق دارد.

پایان یک دوران سیاه برای ورزش ایران

مثل سلطانی فر نباشید

تو کارستان کردی پهلوان

بخنديم تا حسن نگريد

از دست دادن نابغه ای مثل 
مسی بدون شک یک ضربه 

بزرگ برای اعتبار اللیگا 
خواهد بود. لیگی که ظرف 
چند هفته هر دو کاپیتان 

محبوب رئال مادرید و بارسا 
را از دست داده است. لیگی 
که حتی قادر به حفظ چنین 

ستاره ای نباشد، طبیعتا کم تر 
جدی گرفته خواهد شد
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