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احتمال مي داديد يكي از قربانيان اين ويروس 
منحوس باشيد؟

خب احتمالش را مي دادم. من پرستار هستم و با توجه به 
شغلي كه دارم بخواهم يا نخواهم درگير اين مسئله بودم. 
درست است كه در بخش مغز و اعصاب )نورولوژي( هستم 
اما اينجا شايد كار كمي سخت تر از بخش كرونايي ها باشد. 
شما در بخش كرونايي ها مي دانيد با چه بيماراني سر و كار 
داريد اما در بخش نورولوژي گاهي بيماري مرخص مي شد 
و بعد متوجه مي شديم كرونا داشته. يا از يك بيمار تست 
مي گرفتند و تا زمان مشخص شدن تست ما در خدمت او 

بوديم و بعد مشخص مي شد كرونا دارد. 
يعني احتياط در اين بخش كمتر است؟

نه. ما تمام جوانب احتياط را رعايت مي كرديم. از ماس��ك 
و شيلد و شست وشو و ضدعفوني كردن دست ها اما گاهي 
ممكن است يك بيمار مراعات نكرده باش��د يا استفاده از 
اشتراكات در بخش مثل تلفن، اتاق استراحت يا هر دليل 
ديگري. به هر حال در كار ما اين اجتناب ناپذير است. با وجود 
اين اما من خريد و تمرين و فدراس��يون هم مي رفتم و هر 

جاي ديگري هم ممكن است مبتال شده باشم.
بعد از آخرين جلس�ه تمرين ب�ود كه متوجه 

ابتال شديد؟
سه شنبه سه هفته پيش بود. صبح سر تمرين بودم. هيچ 
مشكلي نداشتم اما سرشب احساس سردرد و تهوع داشتم. 
به دليل سابقه سينوزيت فكر كردم ممكن است از سينوزيت 
باش��د اما با اضافه ش��دن بدن درد خودم را براي احتياط 
قرنطينه كردم كه چند روز بعد با گرفتن تست ريه مشخص 
شد كرونا گرفتم. البته خوشبختانه نوع سبك اين بيماري را 
گرفتم و خدا را شكر در تمرين به دليل عدم حضور بچه هاي 
خوابگاهي و شهرستاني تعدادمان كم بود و مربي تيم آقاي 

نصيري هم با فاصله چند متري از من حضور داشتند. 
تمرين كردن در اين شرايط و با وجود احتمال 

كرونا سخت نيست؟
البته در تيراندازي چه در س��الن هاي كوچك و پنج خطه 
و چه در س��الن هاي بزرگ فاصله بين ورزشكاران تعريف 
شده و خط كشي شده است. فاصله با مانتيور و تجهيزات 
سيبل هم معين اس��ت به طوري كه ورزشكاران بخواهند 
يا نه بايد با فاصله حداقل يك متري از يكديگر بايستند. از 
طرف ديگر تجهيزات تيراندازي مانند بدنسازي يا توپ در 
مسابقات واليبال و فوتبال مشترك نيست. از طرف ديگر 
همانند ورزش هاي توپي نيز فاصله ها نزديك به هم نيست 
و تقريباً ورزشكاران با فاصله معيني از هم قرار مي گيرند كه 
اين احتمال ابتال به كرونا در تمرينات تيراندازي را به حداقل 
مي رساند. با وجود اين خوب است اين نكته را حتماً به ياد 
داشته باشيم اگر در محيطي شلوغ يا آلوده بوديم كه احتمال 
ابتال هست يا حس كرديم ممكن است مبتال شده باشيم 
شب حتماً قرقره آب نمك داشته باش��يم. اين كار خيلي 
مي تواند ارزش داشته باشد. چون يكي از مراحل جايگزيني 
ويروس مخاط است و يك شب فرصت الزم دارد براي تكثير 

كه با قرقره آب نمك مي توانيم مانع شويم.
با توجه به اينكه به تازگي مبتال ش�ديد تا چه 

زماني بدن تان برابر اين ويروس مقاوم است؟
ببينيد خودمان را نبايد گول بزنيم. مي گفتند ورزشكاران 
نمي گيرند؛ اين درست نيست. شما اگر ورزشكار واقعي و 
حرفه اي باشيد ممكن است در يكي دو حوزه فعاليت اين 
ويروس مقاوم باشيد. بله نوع تغذيه و مقاومت بدن مهم 
است. خيلي ها كاًل بدنشان نسبت به بيماري مقاوم 
است. در خصوص ابتال نيز همين طور است، بستگي 
دارد كه ويروس كدام قسمت را تخريب كند. ريه اگر 

بافتش آسيب ببيند كار براي ورزشكاران رشته هاي هوازي 
مثل فوتبال، بسكتبال، واليبال و كشتي سخت مي شود 
حتي براي آنهايي كه مثل ما تمريناتشان بر پايه تمرينات 
هوازي است اما مصونيتي وجود ندارد. بسته به مقاومت بدن 

ممكن است دو تا سه هفته برابر اين ويروس مقاوم باشيد اما 
امكان ابتالي دوباره و چند باره وجود دارد.

اين روزها بسياري از رشته ها مثل كشتي اصرار 
به شروع دوباره فعاليت هاي خود دارند. حال 
آنكه در فوتبال با وج�ود پروتكل ها و كنترل 
اوضاع باز هم ش�اهد ابتالي برخ�ي بازيكنان 
بوديم. به عن�وان يك ورزش�كار كه همزمان 
پرستار هم هستيد و از نزديك شاهد اتفاقات 
و متأسفانه مبتال هم ش�ديد فكر مي كنيد در 
صورت شروع به كار برخي رشته ها مثل كشتي 
مي توان اوضاع را با رعايت پروتكل ها كنترل 
كرد يا ممكن اس�ت عواقب بدي در پي داشته 

باشد؟
راستش برايم خيلي جالب بود كشتي كه ورزشكاران در آن 
كاماًلَ با هم در تماس هستند درخواست و اصرار به برگزاري 
مس��ابقات و تمرينات دارد. بدون ش��ك در صورت صدور 
مجوز شاهد درگيري بسياري از ورزشكاران و كشتي گيران 
خواهيم بود و ش��خصاًَ با عملياتي كردن ليگ هايي چون 
كشتي به شدت مخالفم. همان طور كه گفتيد در فوتبال 
كه تماس ورزشكاران به اندازه كشتي نيست شاهد ابتالي 
بازيكنان بوديم اما در كش��تي تماس ها به مراتب بيش��تر 
و حتي بدون تماش��اگر هم اگر بازي ها برگزار شود باز هم 

نمي توانيم منكر ريسك باالي آن شويم.
گفته مي شود عمده مش�كالت ورزشكاراني 
كه خواهان ش�روع ليگ هستند مسائل مالي 
است. حمايت مسئوالن در اين شرايط چقدر 

مي تواند مؤثر باشد؟

خيل��ي. قطعاً يك وج��ه اصرارها ب��راي برپايي ليگ و 
مسابقات در هر رش��ته اي از سوي ورزشكاران به دليل 
مسائل مالي است. مگر ورزش��كار بدون پشتوانه مالي 
مي تواند به زندگي ادامه دهد؟ خيلي ها ورزش ش��غل 
اول آنهاست خيلي ها هم نه. ولي وقتي مبتال مي شوند 
و دو هفته بايد در قرنطينه باشند چطور بايد امور خود 
را بگذرانند؟ خيلي ها بستري مي ش��وند و هزينه هاي 
درمانشان سرسام آور مي شود. در اين شرايط بدون شك 
به بس��ته هاي حمايتي نياز دارند. حتي اگر مبتال هم 
نشوند باز هم بايد در اين شرايط سخت از ورزشكاران 
حمايت كرد. وقتي ورزش��كار با وج��ود تمام خطرات 
اصرار دارد به شروع مس��ابقات يعني آن قدر در تنگنا 
قرار گرفته كه صابون همه چيز حتي بيماري را هم به 

تنش مي مالد!
برخي گله ه�ا دقيق�ًا در همين راستاس�ت و 
ورزشكاران بسياري مي گويند وقتي در اردو 

نيستند حقوقي هم ندارند. 
ما كه حتي وقتي در اردو هم بوديم حقوقي نداشتيم. حتي 
پاداشي را هم كه براي المپيكي ها در نظر گرفته بودند به 
دو قسمت تقسيم كردند. 30 ميليون تومان را دادند البته 3 
ميليون تومان ماليات برداشتند. درحالي كه خود مسئوالن 
گفتند كه اين پاداش است. از پاداش كه نبايد ماليات كسر 
ش��ود. 30 ميليون ديگر را هم قرار ب��ود تيرماه بدهند كه 
گفتند نيمه دوم سال. يعني زمان مشخص تعيين نكردند 
كه دستشان از اول مهر تا آخر اسفند باز باشد براي پرداخت 
كه حتماً 3 ميليون تومان هم از اين يكي قرار است ماليات 

كسر شود آن هم بعد از اين همه زمان تأخير در پرداخت.
در طول مدتي كه در قرنطينه بوديد حمايتي 
از سوي مسئوالن از ملي پوش المپيكي تپانچه 

شد؟
چه بگويم؟ تعارف كه زياد بود اما انتظار داشتم در اين مدت 
فدراسيون پزشكي ورزشي اندكي توجه مي كرد. اما بعد از 
12، 13 روز تماس گرفتند كه ما اطالع نداشتيم درحالي 
كه خبر از طريق راديو، تلويزيون و رس��انه ها منتشر شده 
بود ولي كسي از فدراسيون پزشكي سراغي نگرفت آن هم 
درحالي كه يكي از داروهايي كه در اين مدت بايد استفاده 
كنيم كورتون است و  از داروهاي دوپينگي است و با توجه 
به آنكه مجبور به استفاده از اين دارو شدم به آنها گفتم اگر 
فردا اتفاقي رخ دهد بايد پاس��خگو باشند. نحوه حمايت از 
ورزش��كاران در روزهاي سخت و همچنين بيماري بسيار 
شرط است اما خبري از حمايت نيست و اين بی تفاوتی كار 

را سخت، سخت تر مي كند.
يكي از مهم ترين بحث هاي اين روزهاي جامعه 
رعايت پروتكل هاي بهداش�تي است. چطور 
مي توان پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كرد 

كه هم زندگي را سخت نكند و هم مؤثر باشد؟
علي اظهار هرچه بيشتر رعايت كنيم و تجهيزات بيشتري 
داشته باشيم مفيدتر است اما در واقع نيازي نيست خيلي 
تجهيزات محور باشيم. در اصل پروتكل ها بايد ساده و قابل 
اجرا باشند تا افراد جامعه به مرور زمان از رعايت آنها خسته 
و  زده نشوند. بله خيلي بهتر است كه دست هاي مان را يك 
دقيقه بشوييم اما شستن 25 ثانيه اي هم جواب مي دهد 
چون زمان كافي براي نفوذ ماده شوينده البه الي انگشت ها 
و اثرگ��ذاري روي جداره ويروس را دارد. زدن ماس��ك 
خيلي هم است به خصوص در اجتماعات، شلوغي ها و 
مكان هاي آلوده. رعايت فاصله سه متري خوب است 
اما همه جا قابليت اجرايي ندارد و رعايت فاصله يك 

متر و نيمي هم كفايت مي كند.
اما گاه شاهد هستيم كه برخي با وجود رعايت 

پروتكل ها باز هم مبتال مي شوند.
بايد ساده ترين موارد را در نظر بگيريم اما نيازي نيست 

خيلي سختش كنيم يا بترسيم

خيلي ها ورزش ش�غل اول آنهاس�ت 
خيلي ه�ا هم ن�ه. ول�ي وقت�ي مبتال 
مي ش�وند و دو هفته بايد در قرنطينه 
باش�ند چط�ور باي�د ام�ور خ�ود را 
بگذرانند؟ خيلي ها بستري مي شوند 
و هزينه هاي درمانش�ان سرس�ام آور 
مي شود. در اين شرايط بدون شك به 

بسته هاي حمايتي نياز دارند

درد  بی تفاوتی ها  از درد کرونا بدتر است

 مشكالت مضاعف ورزشكاران در مواجهه با كوويد 19 
در گفت وگوي »جوان«  با جواد فروغي تيرانداز المپيكي ايران

آخرين جلسه تمرين را كه پشت سر مي گذارد احساس 
سردرد مي كند و همين كافي است تا عضو المپيكي تيم 
تپانچه ايران خود را قرنطينه كند براي احتياط بيشتر و 
طولي نمي كشد كه تست جواد فروغي ملي پوش تيراندازي ايران هم مثل خيلي ديگر 
از ورزشكاراني كه در اين مدت با ويروس منحوس كرونا دست به گريبان شدند مثبت 
مي ش�ود. هرچند اين اتفاق براي او كه حرفه پرس�تاري را هم كن�ار تيراندازي دنبال 
مي كند خيلي هم دور از انتظار نبود. اوضاع اما براي تپانچه زن ايران كه بعد از كس�ب 

س�هميه براي حضوري پرقدرت در المپيك تمرين مي كرد اندكي بهتر از سايرين بود 
و بعد از دو هفته قرنطينه توانست س�المت خود را بازيابد اما تأكيد مي كند كه ناديده 
گرفتن اين ويروس مي تواند عواقب بدي داشته باشد: »حتي من كه مبتال شدم مصون 
نيس�تم و بار ديگر هم امكان ابتال وجود دارد و چه بسا س�خت تر از اين بار. احتياجي 
نيست تجهيزات محور باش�يم. فقط كافي است مسائل بهداش�تي را رعايت كنيم. از 
اجتماعات غيرضروري بپرهيزيم. از زدن ماسك و شستن دست هايمان غافل نشويم. تا 
هم خودمان سالمت بمانيم و هم اطرافيان مان چراكه اين ويروس با كسي شوخي ندارد.«

دنيا حيدري 
با گذش�ت ش�ش ماه از       گفت و گو

سعيد احمديان 
      گفت و گو

ش�يوع كرونا در ايران، 
اين ويروس نشان داده 
كه تفاوتي بين ورزشكار و غيرورزشكار نمي گذارد و همه 
در معرض ابتال هستند. مانند حس�ين نوري ملي پوش 
كشتي فرنگي كه روزهاي سختي را پس از ابتال به ويروس 
كرونا تجربه كرد، ورزش�كاري كه م�دال برنز جهان در 
جهاني 2017 پاريس، سه طالي قهرماني آسيا و قهرمانی 
آس�يايي   بازي ه�اي 
جاكارتا را در كارنامه دارد. با نوري درباره اين تجربه سخت 
ب�ا مواجه�ه  در  او  ك�ه  روزهاي�ي   و 
ويروس كرونا پش�ت س�ر گذاش�ته، صحبت كرده ايم.

زماني كه كرونا به ايران آم�د، اظهار نظرهايي 
شد كه ورزش�كاران با توجه به باال بودن ايمني 
بدن ش�ان در معرض خطر نيس�تند اما عكس 
اين قضيه ثابت شد و از ورزشكار تا آدم عادي از 
اين ويروس در امان نبودند. تصور مي كرديد كه 
احتمال دارد اين ويروس، حسين نوري كه يك 
كشتي گير حرفه اي و ملي پوش است را هم مبتال 

كند و اين طور شما را به سختي بيندازد؟
نه، اصاًل ب��ه اين موضوع فكر نمي ك��ردم و تصور نمي كردم 
كه مبتال ش��وم اما به هر ح��ال ويروس كرونا، ورزش��كار و 
غيرورزشكار نمي شناسد. يك دوره اي خيلي از نكات بهداشتي 
را در تمرينات رعايت مي كردم اما در يك مقطعي باشگاهي 
كه تمرين مي كردم، خيلي شلوغ شد و همين تجمع زياد در 
باشگاه سبب شد گرفتار اين ويروس شوم. روزهاي ابتدايي به 
چشم از نزديك فردي كه مبتال شود را نديده بودم اما با توجه 
به نظر پزشكان، بايد جوانب احتياط و توصيه هاي پزشكي را 
رعايت مي كرديم. عالوه بر اين درست است كه سيستم ايمني 
يك ورزشكار حرفه اي باالست اما بايد توجه داشته باشيد كه 
هنگام تمرين هاي سخت و طاقت فرسايي كه يك ورزشكار 
براي رسيدن به آمادگي حداكثري انجام مي دهد، سيستم 
ايمني بدن اف��ت مي كند و پايين مي آيد و باعث مي ش��ود 
ويروس كرونا يك ورزش��كار را هر چند كه از نظر جسماني 
قوي باشد را هم مبتال كند و در برخي موارد هم باعث بستري 
شدن او شود و شرايط سختي را براي اين ورزشكار حرفه اي 

به وجود بياورد.
در حال�ي ك�ه خودت�ان اش�اره مي كني�د كه 
توصيه هاي بهداش�تي را رعايت مي كرديد اما 
قرار گرفتن در يك فضاي تمريني شلوغ سبب 
شده تا مبتال شويد. چه شد كه فضاي باشگاه به 

سمت شلوغي رفت تا امكان ابتال باال برود؟
شديداًَ اصول و توصيه هايي كه براي جلوگيري از ابتال به كرونا 
مطرح شده بود را رعايت مي كردم و در تعداد كمي يعني به 
اندازه چهار يا پنج نفر براي تمرين كردن به باشگاه مي رفتيم 
اما ابتداي امسال اعالم خبر شروع ليگ كشتي از تابستان، 
باعث شد كشتي گيران بيشتري براي تمرين كردن به سمت 
باشگاه ها بيايند. به هر حال وقتی تعداد نفرات زياد مي شود، 
كساني هستند كه ناقل و بدون عالمت هستند و اين بيماري 
را به افراد سالم منتقل مي كنند. كشتي هم ورزشي است كه 
در آن سطح تماس ورزشكار باالست و نفس به نفس است و 
متأسفانه در اين وضعيت من و چند نفر از كساني كه با آنها در 
باشگاه تمرين مي كردم به ويروس مبتال شديم، البته كار آنها 

به بيمارستان نكشيد و فقط من بودم كه بستري شدم.
با توجه به فضاي ش�لوغي كه بر باش�گاه براي 
تمرينات حاكم بود، چطور متوجه شديد كه به 

كرونا مبتال شديد و ابتدا چه عالئمي داشتيد؟ 
وقتي اعالم ش�د تست تان مثبت است، 

واكنش تان چه بود؟
همان روزها در باشگاه تمرين هاي سنگين 

انجام مي دادم و يك روز تب و لرز گرفتم 
و پس از مراجعه به دكتر و گرفتن تست، 
مشخص شد دچار اين بيماري شده ام. با 
وجود اين ما هميشه در سختي بوده ايم 

و بزرگ ش��ده ايم و كرونا هم يكي از همان 
س��ختي ها بود كه براي من پي��ش آمد. البته 

زياد اين بيم��اري را براي خودم س��خت نگرفتم و 
سعي كردم با خودم كنار بيايم كه بتوانم اين ويروس را 

شكست دهم.

متأس�فانه ش�رايط تان با ابتال به كرون�ا روز به 
روز س�خت تر ش�د تا جايي كه حتي در بخش 
مراقبت هاي ويژه بستري شديد، سخت ترين 
شرايطي كه در مبارزه با كرونا تجربه كرديد، چه 

روزهايي بود؟
9 روز در بخش  ICU بستري بودم كه واقعاً روزهاي خيلي 
سختي بود. اين بيماري زياد من را اذيت نمي كرد و مي دانستم 
زود شكستش مي دهم و از بيمارستان مرخص مي شوم ولي 
خب عزيزاني را مي ديدم كه جان شان را به دليل اين ويروس 
از دست مي دادند و اين برايم سخت و اذيت كننده بود. عالوه 
بر اين سخت ترين روز زماني بود كه تنفس براي من سخت 
شده بود و پزشكان هم با توجه به آزمايش ها و عكس هايي كه 
گرفته شده بود، احتمال مي دادند كه خيلي سخت است كه 
دوباره به شرايط سالمتي برگردم ولي خب با توكل به خدا، 
اصالً به صحبت هايي كه دكترها مي كردند، توجه نمي كردم و 
مي دانستم كه حال من دوباره خوب مي شود و با يك روحيه 

معنوي و ورزشكاري توانستم بر اين ويروس غلبه كنم. 
به عن�وان يك كش�تي گير مطرح و م�دال دار 
جهاني وقتي بستري شديد، مسئوالن ورزش 
به آن وظيفه اي كه براي رسيدگي به قهرمانان 

دارند، عمل كردند و اين انتظار برآورده شد؟
تمام مسئوالن پيگير بودند، از وزير ورزش گرفته تا آقاي دبير 
رئيس فدراسيون كشتي كه از روز اولي كه بستري شدم پيگير 
كارهاي من بودند، آقاي سوريان و ديگر مسئوالن هم بودند 
و همچنين مردم كه تا روزي كه مرخص شوم جوياي احوال 

من بودند و اين براي من باارزش بود. 
روزي كه از بيمارستان مرخص شديد و توانستيد 
اين ويروس را شكست دهيد، چه حسي داشتيد، 
به خصوص كه دوباره مي توانس�تيد به تشك 

كشتي برگرديد؟ 
وقت��ي از بيمارس��تان مرخ��ص مي ش��ويد آزادتري��ن و 
خوشحال ترين آدم روي زمين هستيد، به هر حال عزيزانم 
را دوباره مي ديدم و همچنين انگيزه بااليي براي بازگشت به 
تمرينات كشتي داشتم تا دوباره به روزهاي آمادگي جهت 

حضور در مسابقات برگردم. 

با توجه به اين تجربه س�ختي كه پش�ت س�ر 
گذاشتيد، االن نگاه حسين نوري به عنوان يك 
ورزشكار حرفه اي و قهرمان كه مدال برنز جهان 
را در كارنامه اش دارد، ب�ه ويروس كرونا چطور 
است؟ قطعًا سطح مراقبت هايي كه از خودتان 
مي كنيد، باال رفته است، تمرينات شما نسبت 
به قبل از اينكه به كرونا مبتال شويد، چه تفاوتي 

كرده است؟
االن كه به سالن تمرين مي روم با يك مربي و به صورت انفرادي 
تمرين مي كنم و بيشتر تمرينات آمادگي جسماني را انجام 
مي دهم. در فضاي بيرون از خانه و باشگاه هم خيلي كم تردد 
مي كنم و اگر هم بيرون بروم حتماً ماسك مي زنم و فاصله گذاري 
اجتماعي و اصول بهداشتي كه تأكيد شده را رعايت مي كنم تا 

خداي نكرده دوباره گرفتار اين مريضي نشوم. 
درباره وضعيت آمادگي خودتان بعد از روزهاي 
س�ختي كه به دليل ابتال به كرونا پش�ت س�ر 
گذاشتيد، صحبت مي كنيد؟ حتماًَ براي بازگشت 

به تشك كشتي بي قراري مي كنيد. 
انگيزه ام كه خدا را شكر در كشتي نس��بت به قبل از اينكه 
گرفتار كرونا شوم، چند برابر شده است. به هر حال شرايطي 
بود كه عنوان مي شد با توجه به اينكه كرونا گرفته ام، ديگر 
نمي توانم به كشتي برگردم اما من اين انگيزه را در خودم ايجاد 
كردم كه به تشك كشتي برگردم و به هدف هايي كه تا امروز به 
آن نرسيده ام،  برسم. در حال حاضر هم تمرينات خوبي دارم 
و آمادگي بدني ام به شرايط خوب برگشته و طبق برنامه هايي 
كه كادر فني در فضاي مجازي براي ملي پوشان ارائه مي دهد، 
تمريناتم را ادام��ه مي دهم. براي حضور در مس��ابقات هم 
منتظريم كه اتحاديه جهاني كشتي، تاريخ مسابقات را اعالم 

كند تا در رقابت ها شركت كنيم. 
و مسابقات كسب سهميه المپيك، اولين ميداني 
است كه حتماً خيلي منتظرش هستيد تا براي 

المپيكي شدن تالش كنيد. 
قطعاً همين طور است، البته هنوز تاريخ مسابقات مشخص 
نيس��ت اما خب اميدوارم با اردوها و تمريناتي كه پشت سر 
مي گذاريم، هر نفري كه اليقش است با موفقيت در مسابقات 
انتخابي، به رقابت هاي كسب سهميه اعزام شود. من هم تمام 
تالشم را انجام مي دهم تا بتوانم به هدفم در اين رابطه برسم. 
به عنوان يك ورزشكار حرفه اي ابتال به كرونا را 
تجربه كرديد، با توجه به اين اتفاق چه توصيه اي 
به قهرمانان و ورزش�كاران حرفه اي داريد كه 
ش�ايد برخي ش�ان هنوز اين بيماري را جدي 

نگرفته اند؟
من از همه ورزش��كاران خواهش مي كنم اي��ن بيماري را 
شوخي نگيرند. سالن تمرين كه مي روند، به صورت انفرادي 
تمرين كنند، جاهاي شلوغ و پرتردد نروند، ماسك بزنند و 
فاصله گذاري اجتماعي را رعايت كنند تا دچار اين بيماري 
سخت و مرموز كه به اصطالح ما كشتي گيران خيلي حريف 
چغر و بد بدن است، نشوند و سالمتي شان به خطر نيفتند. 

با وجود مرموز بودن اين ويروس اما اين روزها 
صحبت درباره برگ�زاري ليگ كش�تي داغ 
است، موافقان مي گويند كه تنها راه درآمدي 
كشتي گيران، ليگ است و بايد برگزار شود اما 
مخالفان با توجه به اينكه كش�تي يك رشته 
پرتماس است، نگران ابتالي كشتي گيران به 
كرونا هستند، شما به عنوان كشتي گيري كه 
كرونا را در حادترين شرايط تجربه كرده ايد، 

چه نظري داريد؟
به ش��خصه به خاطر اينكه از نزديك اين بيماري را حس 
كرده ام، برگزاري ليگ كشتي را در اين شرايط خيلي 
خطرناك مي دانم. بايد اين مس��ابقات زماني 
برگزار ش��ود كه ويروس كمرنگ تر شود يا  
واكسن آن كشف شود. در وضعيت امروز 
برگزاري ليگ، ريسك بااليي دارد. البته 
با توجه به اينكه كشتي گيران تنها منبع 
درآمدشان مسابقات ليگ است، حضور 
در اين رقابت ها اهميت دارد، البته من خودم 
در ليگ كشتي شركت نمي كنم و اميدوارم در 
شرايطي اين مسابقات برگزار شود كه با توجه به سطح 
تماس باال در كشتي، خطري كشتي گيران را تهديد نكند و 

نگراني هايي كه امروز وجود دارد، از بين برود.

کرونا حريفي چغر و بد بدن است!

 گفت وگوي »جوان« با حسين نوري ملي پوش كشتي فرنگي و دارنده مدال برنز جهان
 كه بيماري كوويد19 را تجربه كرده است

به ش�خصه به خاطر اينكه از نزديك 
اين بيماري را حس كرده ام، برگزاري 
ليگ كش�تي را در اين شرايط خيلي 
خطرناك مي دانم. بايد اين مسابقات 
زمان�ي برگ�زار ش�ود ك�ه وي�روس 

كمرنگ تر شود


