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 براي تش��خيص و معرفي برترين فوتباليس��ت ايران بايد به سمت 
و س��وهاي مختلف نگريس��ت و دهها اس��م را از نظر گذراند ولي در 
پايان همه نگاهها و بازبيني ها و بررس��ي ها ف��ردي مقابل ما چهره 
مي نماياند ك��ه ظهورش در چنان جايگاهي آن قدرها هم اس��باب 

حيرت نمي شود.
برنامه تلويزيوني »90« چندي پيش آن چه يك نظرس��نجي از مردم 
ناميده ش��د اما به گونه اي با تعيين كانديداها و ش��كل اجراي برنامه به 
سمت و سويي از قبل ترسيم شده پيش رفت اميد ابراهيمي را به عنوان 
مرد س��ال معرفي كرد اما اين هافبك وسط شاخص و ارجمند استقالل 
به رغم همه زحماتش و خدماتي كه طي 5 سال عضويت در جمع آبي ها 
و پيش از آن در سپاهان ارائه داده، شايد اصلي ترين گزينه نبوده باشد و 
مكانيسم هاي سوق دهنده آنرا به سمت يك فرآيند كامال دربرگينده و 
واجد همه الزامات نبوده و ش��ايد فرد پيروز هم در خلوت خويش به اين 
نتيجه رسيده باش��د كه حاصل كارش دربرگيرنده يك مرد سال نشان 

نداده است.

خيزش از قبر!
اين قطعاً تقصير ابراهيمي نيست كه كريم انصاري فرد سال 1396 را به 
بهترين س��ال فوتبالي خود تبديل كرده و ليگ يونان را متاثر از خويش 
س��اخته بود. درخش��ش او در تيم معمولي پانيونيوس هم با احتساب 
نمايش هاي بس��يار ضعيف كريم در اوساسوناي اسپانيا اسباب حيرت 
شده بود اما وقتي در نيم فصل 2017�2016 ليگ يونان به المپياكوس 
مي رفت خيلي ها معتقد بودند كه وي قبر خود را كنده اس��ت و اصال به 
او بازي نخواهد رس��يد و اگر در پانيونيوس مي ماند مي توانس��ت بسيار 
موثرتر واقع شود اما اين محاسبات اشتباه از آب درآمد و او در اين باشگاه 
متعلق به بندر پيرائوس يونان آن قدر گل زده و پيام آور و پيروز بوده كه 
هم سفيد و قرمزها را در مسير كسب مقام سوم ليگ يونان قرار داد و هم 

خودش تا يك قدمي كسب آقاي گل اين مسابقات پيش رفت.

ساير عالي ها
سامان قدوس��ي در اوستر سوئد هم عالي كار كرده و مهدي طارمي 
طوري س��ريع در الغرافه جا افتاده كه انگار سالهاس��ت در اين تيم 
قطري بازي مي كند و علي عليپور طوري جاي طارمي پرحاشيه را 
در پرسپوليس پر كرده كه انگار رفتن طارمي از جمع سرخ ها به نفع 
همه بود )كه البته نبود!( و حس��ين حسيني به گونه اي در استقالل 
دروازه باني كرده كه انگار س��ابقه اش از مهدي رحمتي هم بيش��تر 
اس��ت و وحيد اميري به فرم و شكلي در پرسپوليس گلسازي كرده 
كه انگار داويد سيلوا در منچسترسيتي است و از منظري بايد بر كار 
سيدجالل حسيني در پرس��پوليس و وريا غفوري در استقالل هم 
مهر تاييد زد و اين را هم گفت كه در سال نزول آزمون و قوچان نژاد 
فوتبال ايران چنان استعدادس��از بود ك��ه كارلوس كي روش هرگز 

احساس نكرد دستش در پوست گردو مانده است.
به سوي هلند

ام��ا اگر قرار باش��د بهترين فوتباليس��ت فعل��ي كش��ور را ببينيم بايد 
چشم مان را به سمت هلند سربرگردانيم اما نه آن جا كه رضا قوچان نژاد 
در اواخر فصل گلزني هايش را براي هيرن فين از س��ر گرفته بود بلكه به 
س��مت عليرضا جهانبخش كل يك ليگ و تيم هاي بزرگ آن را متوجه 
توانايي هايش خويش س��اخته و عجبا كه وي به رغم نمايش هاي عالي 
اخيرش هن��وز براي الكمار به ميدان مي آي��د و پيراهن غول هاي هلند 
يعني يكي از س��ه ضلعي آژاكس، فاينورد و آيندهوون را به تن نكرده و 
در ش��رايطي به التزيو بي اعتنايي كرده كه انگار محمد صالح مصري و 
يا لروي ساند است كه منچسترسيتي را به مدعي جدي ليگ قهرمانان 
اروپا تبديل كرده و يا ادين آزار از تيم چلس��ي است كه حتي وقتي رئال 

مادريد او را  مي خواهد طاقچه باال مي گذارد.

از داماش تا قله اروپا

چهار سال و نيم پيش كه عليرضا جهانبخش داماش گيالن و تيم  ويژه 
امير عابديني را ترك مي گفت و به ليگ هلند مي رفت، كمتر كسي فكر 
مي كرد او در تيم هاي كوچك آن ليگ سرنوشتي رشك آور داشته باشد 
و به جايي برسد اما آن جوانك برنامه دار و صبور و جدي و منطقي كاري 
را كرد كه همگي يا قدري از آن را ش��نيده ايم و يا با ابعاد وسيع آن آشنا 
شده ايم. درخشش و گلزني هاي جهانبخش در فصل نخست حضورش 
در »اردوي ويژه« )ليگ هلند( به گونه اي بود كه باش��گاههاي بزرگ تر 
او را ديدند و تور خود را براي وي په��ن كردند و اگر عليرضا جهانبخش 
الكمار را از ميان آنها برگزيدند، به اين س��بب بود كه فكر مي كرد امكان 
بازي كردن و به ميدان آمدن در اين تيم براي او بس��يار بيش��تر از مثاًل 
آژاكس��ي است كه شايد او را آن قدر پش��ت خط مي نشاند تا بسوزد و از 
يادها برود. س��ه س��ال بعد از آن انتقال عقاليي عليرض��ا در ليگ هلند 
نه فقط در صدر ج��دول گلزنان و در عين حال ي��ك صادركننده پاس 
گل هاي عالي است بلكه الكمار را هم به جمع باالنشينان جدول رسانده 
و از هر فرصتي براي طراحي و تامين يك پيروزي تازه بهره گرفته است 
و رفتار او به لحاظ اخالقي نيز اس��باب تاييد و رضايت ناظران بوده و او با 
پرهيز از حرمت ش��كني هاي رايج در فوتبال معموالً نمونه اي از آرامش 
و ارائ��ه نمايش هايي بوده كه فن و مهارت در آن ح��رف اول را مي زند و 
بدون غرق ش��دن در غرور همواره از جايگاه خود به عنوان يك كارآموز 
ي��اد كرده حال آن كه اكن��ون به رغم جواني حت��ي مي تواند فوت و فن 
درخش��ش در ليگ هاي خارجي را به س��اير ت��ازه واردان اين عرصه ها 

بياموزد.

اداي احترام به بزرگان
جهانبخش مي تواند مرد نخس��ت فوتبال ايران تلقي ش��ود و حتي اگر 
انصاري فرد را باالي دست او قرار دهيم و يا به هر گزينه ديگري برسيم، 
ذره اي از ارزش دس��تاوردهاي او كاس��ته نمي ش��ود. در سال گذشته 
وي ثابت كرد مي توان بهترين بود، حاش��يه هاي زيادي نداشت، براي 
بزرگترها احترام قائل بود )و مث��اًل از مهدوي كيا تعريف كرد( و در يك 
ليگ قابل ذكر اروپ��ا طوري به بازي پرداخت كه خيلي ها آرزو كنند اي 
كاش جهانبخ��ش بودند. زماني كه عليرضا چه بخواهيم و چه نخواهيم 
جوان اول لژيونرهاي ايران نش��ان داد و حت��ي گلزن كره اي و عالي تيم 

تاتنهام انگليس )كيم ميونگ سو( هم باالتر از وي جلوه نكرد.

عليرضا جهانبخش مي تواند بهترين باشد

آن جوانك جدي و برنامه دار


