
پایان تلخ، بهترین 
دنیا حیدری
   گزارش

توصیف از اندک 
زمان باقیمانده تا 
بسته شدن پرونده لیگ بیس�ت و یکم است. 
لیگی که عمده حاش�یه های آن تا پیش از این 
هفته، قضاوت های پرحرف و حدیث بود، اما هفته 
بیست و هش�تم، داس�تانی به مراتب تلخ تر از 
اعتراض های گاه و بیگاه به داوری را تجربه کرد.
هفته بیست و هش��تم  رقابت های لیگ می توانست 
هفته بی سر و صدایی باشد. تساوی بدون گل قهرمان 
برابر آلومینیوم اراک، برتری 2 ب��ر یک فوالد مقابل 
پیکان که ش��انس حضور این تی��م در رده چهارم را 
افزایش داد، پیروزی 2 ب��ر صفر گل گهر مقابل نفت 
مسجدسلیمان که کار نفتی ها را در دو هفته پایانی 
برای کسب بقا سخت تر کرد، شکست 2 بر صفر نفت 
آبادان برابر مس رفسنجان، آن هم در بازگشت دوباره 
به ورزش��گاه تختی آبادان بعد از مدت ها و شکست 
سنگین و پرگل شهرخودرو ) 3 بر صفر( مقابل سپاهان 
در اصفهان و همچنین برتری یک بر صفر ذوب آهن 
مقابل فجر که کار نماینده ش��یراز را برای بقا دشوار 
می کند، اتفاقات ساده ای بود که می توانست این هفته 
را با آرامش به پایان ببرد اگر بی مباالتی  ها، ورزشگاه 

یادگار امام را به صحنه نبرد تبدیل نمی کرد!
  جهنم تبریز

ورزشگاه تبریز پنج شنبه ش��ب روایتگر نیمه تاریک 
فوتبال بود. نیمه ای مملو از خش��ونت که اجازه نداد 

مصاف تراکتور – پرس��پولیس به دقیقه 90 برس��د. 
صبوری داور تا دقیقه 72 بود و بعد از آن، ادامه کار زیر 
بارانی از سنگ و اش��یای مختلف می توانست عواقب 
بدی داشته باشد. سکوهای ملتهبی که نه خواهش های 
سرخپوشان تبریزی توان آرام کردن آن را داشت و نه 
یگان ویژه. خش��می نهفته که چون آتشفشان بر سر 
میهمان فوران کرد و یادآور هولیگان های متعصب و 
آشوب طلب آمفیلد بود. متعصب هایی که حتی به زبان 
خواهش بازیکنان تیم خود نیز معترض بودند و گویی 
به قصد کشت راهی ورزشگاه شده بودند، خشمی که 

معلوم نبود از کجا علیه پرسپولیس نشئت گرفته بود!
فوتبال ایران کم شاهد صحنه های خشونت بار نبوده 
است. پرتاب نارنجکی که چشمان سرباز احمدی را 
در مصاف سپاهان با پرسپولیس از او گرفت همچنان 
خاطره ای تلخ و فراموش نشدنی است، اما این بار آنچه 
به س��مت تیم میهمان پرتاب  می شد، نه چند نارنج 
بی هدف که قلوه سنگ هایی بود که عجیب قصد کم 
کردن نفرات پرسپولیس را داشت. قلوه سنگ هایی که 
با تمام شدن آن، برخی رو به صندلی های سکو و حتی 
زدن پس گردنی به سرمربی حریف آوردند تا شاید هر 

طور شده او را از صفحه روزگار محو کنند. 
تصمیم��ی هنوز اتخ��اذ نش��ده، ب��ازی نیمه تمام 
پرسپولیس برابر تراکتور که تا دقیقه 72 و قبل از به 
صدا درآمدن سوت تعلیق بازی با تساوی بدون گل 
دنبال  می شد وصله ناجور لیگ بیست و یکم است که 
کمیته انضباطی انتظار رسیدن مدارک موجود برای 

تصمیم گیری در خصوص آن را می کشد. دیداری 
که می توانست با حضور پرش��ور هواداران تبریزی 
پایانی خوش به همراه داشته باشد، اما عصیانی را به 
نمایش گذاشت که حتی تیم میزبان نیز انتظارش را 
نداشت. هرچند تراکتور بعد از نیمه کاره ماندن بازی 
با انتشار بیانیه ای سعی داش��ت تقصیر را به گردن 
بازیکن حریف بیندازد: »کجای دنیا بازیکن حریف 
به سمت هواداران میزبان سنگ پرتاب می کند؟!« 
اما تصاویر مشهودتر از آن است که بتوان با اینگونه 
بیانیه های احساسی، مانع از برخورد جدی با داستان 
شد، خصوصاً که مماش��ات با این داستان می تواند 
زمینه ساز تکرار دوباره آن باشد. با این وجود مقابله 
به مثل امید عالیشاه و مهدی ترابی نیز توجیه پذیر 
نیس��ت. بازیکنان باتجربه ای که خ��وب می دانند 
کوچک ترین حرکت نادرستی در این شرایط می تواند 
به تهییج هرچه بیشتر هواداران حریف منجر شود، اما 
با علم به این مسئله، سنگی را که به سوی آنها پرتاب 
شده به سمت هواداران حواله می دهند تا دستاویزی 

شود برای مظلوم نمایی باشگاه تراکتور! 
در حالی که کیانی، کاپیتان تراکتور برخالف همتای 
خود در پرس��پولیس در تمام مدت سعی در آرام 

کردن جو داشت.
شاید اگر درهای ورزشگاه بی محابا به روی هواداران 
گشوده نمی شد و تراکتور به حضور همان 30هزار 
تماشاگری که مجوز حضورش��ان صادر شده بود 
بس��نده می کرد و با توجیه هایی نظیر اینکه توان 

مقابله با هجمه مردم را نداش��ته، ش��انه از زیر بار 
مس��ئولیت خالی نمی ک��رد، لیگ بیس��ت و یک 
در واپس��ین هفته های باقیمانده شاهد نمایشی 
این چنین تلخ و تاسف بار نبود، آن هم در دیداری که 
کوچک ترین حساسیتی برای سرخپوشان تبریزی 
در پی نداشت و نهایتاً می توانست با به زیر کشیدن 
پرسپولیس از رده دوم، شانس سپاهان را برای کسب 

عنوان نایب قهرمانی لیگ افزایش دهد و بس.
  تونل افتخار برای قهرمان زودهنگام

در آزادی اما اوضاع کامالً متفاوت بود. یاران مجیدی 
اگرچه توان عبور از س��د آلومینیوم اراک و گشودن 
دروازه این تیم را نداشتند و دست آخر به تساوی بدون 
گل رضایت دادند، اما به رغم صحنه های مشکوک این 
بازی که طبیعتاً اعتراض هایی را به دنبال داشت، قبل 
از به صدا درآمدن سوت این دیدار، بازیکنان میهمان 
صحنه ای دیدنی را به نمایش گذاش��تند. بازیکنان 
آلومینیوم پیش از شروع بازی با ایجاد تونل افتخار 
برای استقالل که بعد از سال ها موفق به کسب عنوان 
قهرمانی لیگ شده، به تشویق آبی پوشان پرداختند. 
هرچند می توان این نمایش را به اس��تقاللی بودن 
سرمربی اراکی ها ارتباط داد )سیدمهدی رحمتی(، 
اما نمی توان از زیبا بودن صحن��ه ای که در آزادی و 
مقابل چشمان هواداران میزبان رخ داد به سادگی 
عبور کرد. صحنه ای که آن سوی دلچسب فوتبال را 
به نمایش  گذاشت، رویی متفاوت از آنچه یاران یحیی 

در جهنم تبریز تجربه کردند.
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شیوا نوروزی

فريدون حسن

دومین حریف تدارکاتی هم جور شد 

ایران – اکوادور در ورزشگاه نامعلوم!
برگزاری دومین دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال در مسیر آماده سازی برای 
جام جهانی با اکوادور قطعی شده است. حمید استیلی در حالی خبر از قطعی 

شدن این بازی داده که هنوز محل برگزاری بازی مشخص نیست. 
هنوز حواشی سیاسی ناشی از بازی 15 خرداد ایران – کانادا به قوت خود 
باقی است و حتی شهردار ونکوور نیز به جمع مخالفان برگزاری این دیدار 
دوستانه پیوسته است! در چنین شرایطی مدیر تیم ملی به هواداران وعده 
بازی با تیم ملی اکوادور در تاریخ 21 خردادماه را داده است. به گفته استیلی، 
مذاکرات طرفین به خوبی پیش رفته و قرار است روز 11 ژوئن دومین بازی 

تدارکاتی یوزپلنگ ها برگزار شود. 
بد نیست بدانیم اکوادور در گروه A جام جهانی با تیم های هلند، سنگال و قطر 
همگروه شده و برای صعود به دور بعد کار سختی را پیش رو خواهد داشت. 
شاگردان گوستاوو آلفردو در دیدارهای انتخابی قطر 2022 عملکرد خوبی 
داشتند و به عنوان نماینده چهارم امریکای جنوبی پس از برزیل، آرژانتین 
و اروگوئه جواز صعود گرفتند. آنه��ا در بازی های خانگی فقط یک بار طعم 
شکست )مقابل پرو( را چشیدند، در حالی که آرژانتین و برزیل را زمین گیر 
و اروگوئه و کلمبیا را نیز با شکست بدرقه کردند. اکوادور برای چهارمین بار 
است که حضور در جام جهانی را تجربه می کند. بهترین عملکرد این تیم در 
جام جهانی 2006 بود که به یک هشتم نهایی صعود کرد. تیم 46 رنکینگ 

فیفا سه بازی دوستانه با تیم های نیجریه و مکزیک نیز برگزار خواهد کرد. 
    

حمید استیلی با حضور در یک برنامه تلویزیونی شرایط بازی با اکوادور را 
تشریح کرد. مدیر تیم ملی فوتبال با تأکید بر نامعلوم بودن مکان رویارویی 
با این تیم گفت: »این تیم در 11 ژوئن با مالی بازی داشت، ولی این بازی 
حذف شد و ما س��ریع توانس��تیم با این تیم ارتباط بگیریم و خودمان را 
جایگزین کنیم. آنها گفتند به امریکا بیاییم، ولی گفتیم که شرایط اخذ ویزا 
برای ما سخت است. هنوز استادیوم مشخص نشده، ولی هر دو تیم مایلند 
این بازی دوستانه برگزار شود. زمین میزبان هنوز مشخص نشده و اگر قرار 
است خارج از کانادا باشد باید محلی در نظر گرفته شود که حضور برای هر 
دو تیم مقدور باشد. صحبت از انجام بازی در اسپانیا شد، ولی در این زمان 
کم فرصت گرفتن ویزا برای ما و اکوادوری ها مقدور نیست. هر جا که شده 

تیم ها باید بازی کنند، حتی بدون حضور تماشاچی.«
استیلی در خصوص بازی با تیم  سنگال نیز اظهار داشت: »تنها با تیم های 
اروپایی نمی توانستیم بازی کنیم، چون تمام بازی ها پر است و فقط روسیه 
مانده بود که ابراز تمایل کرده است. از فیفا استعالم کردیم و مشخص شد 
که نمی توانیم با این تیم بازی کنیم. همچنین آلبانی نیز درخواست داد و 
شرایط مالی را نتوانستیم برای این تیم مهیا کنیم. بحث سنگال به وجود 
آمد و خطیب زاده از وزارت خارجه خیلی کمک کرد. هنوز به دنبال این 
موضوع هستیم و درحالی که برای بازی با اکوادور، هنوز استادیوم مشخص 
نشده است، به دنبال این هستیم که اگر این بازی انجام نشود با سنگال در 
12 یا 14 ژوئن در ورزشگاه آزادی دیدار کنیم. فرصت سه بازی را نداریم و 

در صورتی که بازی با اکوادور انجام نشود سنگال را رزرو داریم.«
    

به گفته مدیر تیم ملی برای لغو دیدار با کانادا جریمه سنگینی در نظر گرفته 
شده است. حواشی بازی با تیم ملی کانادا باعث شد حمید استیلی در خصوص 
ابهامات در مورد درآمد این جدال دوستانه توضیح دهد: »قبل از اینکه بازی با 
کانادا نهایی شود فشار زیادی روی ما بود که چرا بازی تدارکاتی نمی گذارید. در 
قرعه کشی جام جهانی با سرمربیان ارتباط مستقیم گرفتیم و دیگر ایجنت ها 
حذف ش��دند. قباًل اگر با ضعیف ترین تیم ها نیز ب��ازی می کردیم باید پول 
پرداخت می کردیم. االن هزینه ما پرداخت می شود و پول هم از آنها می گیریم. 
کانادا برای چهار روز، هزینه های اقامت و محل تمرین ما را پرداخت می کند 
و فقط پرواز با خودمان است و با پولی که می گیریم چیزی هم اضافه می آید. 
می گویند کانادا اینقدر گیرش می آید، این چه ربطی به ما دارد؛ آنها برنامه ریزی 
کردند و اسپانسر گرفتند. این خیلی مهم است که توانایی این را داشتیم که 
بتوانیم مستقیم با فدراسیون صحبت کنیم. چه اتفاقی رخ داده که توانستیم 
درآمدزایی کنیم، قطعاً اگر  می شد بیشتر از این درآمدزایی کنیم،  حتماً این کار 
را می کردیم. ابتدا رقم کمتری به ما پیشنهاد شد، اما سعی کردیم و این رقم را 
افزایش دادیم. در تالشیم برای اسپانسری و فروش پیراهن در آنجا اقداماتی 
انجام دهیم.« او در پایان به احتمال لغو بازی با کانادا اشاره داشت: »در صورت 
لغو بازی جریمه سنگینی در نظر گرفته شده است. فدراسیون کانادا در پاسخ 
به نخست وزیر کانادا مستقالً اعالم کرده فوتبال و ورزش آنقدر قدرت دارند که 

ملت ها را به هم نزدیک کنند و ما نیز همین رویکرد را داریم.«

زشت و زیبای هفته بیست و هشتم لیگ برتر، در انتظار حکم فاجعه تبریز

روی تلخ فوتبال

تجلیل از پهلوانان همیشه ماندگار
هفته ترویج فرهنگ پهلوانی فرصت مناس��بی بود تا آنها که پهلوانان 
واقعی ورزش هستند و همیشه دستگیر مردم باز هم به میدان بیایند و 
ثابت کنند که هم پهلوان واقعی هستند و هم قدردان پهلوانان گمنام 
این دیار. هفدهمین همایش حضوری قهرمانان و راست قامتان یادواره 
سرلشکر پاسدار ورزشکار شهید حاج حسین خرازی، علمدارجبهه ها 
همچون سنوات گذشته به همت سازمان قهرمانان ملی ورزش ایران در 
آسایشگاه حضرت ثاراهلل)ع( تهران  برگزار شد. شهرام هروی، سرمربی 
تیم ملی کاراته چهره شاخص حاضر در این مراس��م بود که به همراه 
اصغر شرفی، مربی تیم ملی بوکس و جمعی دیگر از چهره های ورزشی 
در آسایشگاه جانبازان حاضر شد تا به مقام این پهلوانان واقعی کشور با 

اهدای طاق شال پهلوانی متبرک به اهل بیت)ع( ادای احترام کند.

تیم داوری ایران در جام جهانی قطر
با اعالم سایت فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا(، اسامی داوران حاضر در جام 
جهانی 2022 قطر اعالم شد. علیرضا فغانی، داور بین المللی ایران به همراه 
محمدرضا منصوری و محمدرضا ابوالفضلی هم نمایندگان داوری ایران در 
جام جهانی خواهند بود. تیم داوری ایران در جام جهانی 201۸ روسیه شامل 
علیرضا فغانی، محمدرضا منصوری و رضا س��خندان بود. فغانی همچنین 
تجربه حضور در جام جهانی 2014 برزیل را هم دارد. فیفا برای نخستین 
بار و در اقدامی بی سابقه نام داوران زن را هم در فهرست قضاوت کنندگان 
جام جهانی قرار داده است. بر این اساس، سه داور و سه کمک داور زن هم در 
قطر قضاوت می کنند. پیر لوئیجی کولینا، رئیس کمیته داوران فیفا گفت: 
»مثل همیشه معیاری که ما استفاده کرده ایم کیفیت است و نفرات انتخاب 
شده، نش��ان دهنده باالترین سطح داوری در سراس��ر جهان هستند. جام 
جهانی 201۸ تا حدودی به دلیل استاندارد باالی داوری بسیار موفق بود و ما 

تمام تالش خود را خواهیم کرد تا چند ماه دیگر در قطر حتی بهتر شویم.«

طالی بازی های کشورهای اسالمی را می خواهم
مسابقات تیروکمان کاپ آس��یا که هفته گذش��ته به میزبانی سلیمانیه 
عراق برگزار شد و تیم اعزامی ریکرو ایران صاحب دو مدال طال و برنز شد 
که مهتا عبداللهی، بانوی کماندار کش��ورمان نقش ویژه ای در کسب این 
موفقیت داشت. عبداللهی در ریکرو انفرادی موفق به کسب مدال طال شد و 
در بخش میکس همراه با رضا شعبانی مدال برنز کسب کرد. بانوی مدال آور 
ایران می گوید: »مدالی که در سلیمانیه به دست آوردم نتیجه کار گروهی بود. 
ما در تیم ملی کنار هم تمریناتمان را دنب��ال کردیم و هر یک برای دیگری 
انگیزه بودیم. با وجود اینکه به تازگی از کاپ آس��یا بازگشتم، اما تمرینات 
شخصی ام را شروع کرده ام تا عقب نمانم. ما بازی های کشورهای اسالمی را 
در پیش داریم. شخصاً تجربه ای از این بازی ها ندارم، اما امید زیادی دارم در 

اولین حضورم در بازی های اسالمی بتوانم مدال طال بگیرم.«

باید 2 تیم آماده داشته باشیم

دغدغه اصلی اردوها مسئله غذاست
علیرضا یوسفی، وزنه بردار فوق سنگین ایران که با رکوردشکنی در       خبر
مسابقات قهرمانی جهان بر سکوی نخست قهرمانی ایستاد با گالیه از 
بی توجهی ها می گوید چرا باید مشکل ما غذا باشد: »اصلی ترین دغدغه ما در حال حاضر بحث استخدام 
است. بسیاری از بچه ها نیز در این راستا حرف زدند و با توجه به اینکه ما منبع درآمدی نداریم امیدواریم با 
حمایت مسئوالن استخدام شویم. ما خودمان هم ذهنمان درگیر این مسئله است که چرا باید شاهد 
مهاجرت ورزشکاران باشیم. ورزش��کاران وظایف خود را انجام می دهند و افتخارآفرینی می کنند، اما 
متأسفانه حمایت کم است و به همین دلیل هم حال ورزش کشور خوب نیست. مثالً چرا باید در اردوها 
دغدغه آب و غدا داشته باشیم، به خصوص در وزنه برداری. این خیلی عجیب است و نمی دانم چرا ورزش ما 

به این روز افتاده است. ورزشکاران غیرت دارند، اما متأسفانه حمایتی وجود ندارد.«

سرمربی تیم ملی بسکتبال، اسامی 
اشرف رامین
      بازتاب

بازیکنان مدنظر خود برای حضور 
در رقابت های انتخابی جام جهانی 
را انتخاب کرد. پس از روی کار آمدن جواد داوری به عنوان رئیس 
فدراس��یون و تصاحب پست ریاس��ت، کادرفنی تیم  های ملی نیز 
دستخوش تغییر شدند. سعید ارمغانی به رغم دوری طوالنی مدت از 
بسکتبال کشورمان در موج تغییرات به عنوان سرمربی جدید تیم ملی 
بزرگساالن انتخاب شد و مصطفی هاشمی خیلی زود نیمکت تیم ملی 
را از دست داد. حاال در پیش بودن پنجره سوم انتخابی ها باعث شده 
ارمغانی، ملی پوشان را به خط کند. سجاد مشایخی، سینا واحدی، 
رسول مظفری، احسان دلیرزهان، بهنام یخچالی، نوید رضایی فر، 
نوید خواجه زاده، امیر طاهرخانی، محمد جمشیدی،  امیرحسین 
یازرلو، متین آقاجانپور،  سجاد پذیرفته،  آرمان زنگنه،  جالل آقامیری،  
محمد یوسف وند،  مسعود سلیمانی،  حامد حدادی،  ارسالن کاظمی،  
ساالر منجی،  محمد حسن زاده و آرون گرامی پور 21 بازیکن مدنظر 

سرمربی هستند. در لیست اعالم شده چند نکته مهم وجود دارد. 
سعید ارمغانی با انتخابش نشان داد که در تیم ملی به تلفیقی از جوانان 
و بازیکنان باتجربه نیاز دارد. در گذشته استفاده از ملی پوشان قدیمی 
و میدان ندادن به نس��ل جدید همواره محل بحث بوده و سرمربی 
جدید ثابت کرده او نیز فعالً قصد ریسک کردن در این برهه را ندارد و 
ترجیح می دهد ضمن حفظ نسل باتجربه از انگیزه و پتانسیل جوانان 
نیز استفاده کند. نکته جالب دیگر باز ش��دن دوباره پای بازیکنان 
دورگه به تیم ملی اس��ت! در مدت زمانی که مهران ش��اهین طبع 
سرمربی تیم ملی بود چند بازیکن جدید دورگه پیراهن تیم ملی را به 
تن کردند. این پروسه در زمان حضور هاشمی متوقف شد و حاال با 
روی کار آم��دن ارمغانی دوباره ب��ه جریان افتاده اس��ت. نام آرون 
گرامی پور در لیست اعالم ش��ده برای خیلی ها تعجب برانگیز بود. 
سومین مسئله  نیز عدم دعوت از مهدی کامرانی و اصغر کاردوست 
است، بازیکنانی که توسط مصطفی هاشمی دوباره برای تیم ملی بازی 

کردند مورد توجه سعید ارمغانی قرار نگرفتند.

سعید ارمغانی 21 ملی پوش را به خط کرد
 بازگشت دوباره دورگه ها 

به تیم ملی بسکتبال!

تیم ملی در حالی بعد از لغو بازی های 
شمیم رضوان

    چهره
آسیایی خود را برای رقابت های پیش رو 
آم��اده می کند ک��ه به��روز عطایی، 
سرمربی تیم تأکید دارد هیچ بازیکن باکیفیتی از چشمان کادر فنی 
تیم ملی دور نمی ماند: »روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم و باید 
روند خوب تیم را برای حضور در لیگ ملت ها حفظ کنیم. همه بازیکنان 
باکیفیت مدنظر هستند و بعد از جام باشگاه های آسیا نیز بازیکنان 
جدیدی دعوت می شوند و تمرینات را در دو گروه پیگیری 
می کنیم تا یک تیم در مس��ابقات وی ان ال و تیم دیگر در 
بازی های کشورهای اسالمی شرکت کند. هر دو گروه باید 
عملکرد خوبی داشته باشند و بهترین مقام را کسب کنند، 
اما بازیکنان باتجربه را که سن شان باالتر است نباید فرسوده 
کنیم و باید از آنها در مس��ابقات معتبری چون قهرمانی 
جهان و انتخابی المپیک اس��تفاده کرد. لغو بازی های 
آس��یایی تغییری در روند آماده سازی تیم ملی ایجاد 
نکرد و برعکس فرصتی ش��د ت��ا بازیکنان مصدوم 
بتوانند خود را به ترکیب تیم برس��انند. دو دیدار 
تدارکاتی با صربستان در برنامه داریم و امیدواریم 
شرایط به گونه ای باشد که تمام بازیکنان ایران 
در قهرمانی جهان در دو کش��ور اس��لوونی و 
لهستان حضوری موفق داشته باشند و تیم را 

برای کسب بهترین نتایج یاری کنند.

 مهاجرت ورزشکاران 
فرصت و زمان را از دست ما می گیرد

پس از مهاجرت هر ورزشکار دائماً در مورد 
این موضوع صحبت می ش��ود که چقدر 
برای ورزش��کار و مربی هزین��ه کرده ایم، 
اما بزرگ ترین س��رمایه ای که از دس��ت 
می دهیم زمان است. وقتی یک مربی دو 
س��ال با یک ورزش��کار کار می کند و او را 
به حدی از پختگی می رس��اند که کشور 
جمهوری آذربایجان به این راحتی حاضر 
می ش��ود جذبش کند، نشان می دهد که 
داریم فرصت ها را از دست می دهیم. می توانم یک نفر دیگر را آماده کنم 
که حدود یک سال و نیم بعد به یکی مانند بهمن نصیری تبدیل شود، اما 
چه تضمینی وجود دارد که او هم بعداً دنباله رو نصیری نباشد. ورزشکاران 
هر کجا که احساس کنند مسیر جای دیگری برای شان هموارتر است 
سعی می کنند دنبال همان مس��یر بروند. یکی از موارد مهم حضور در 
مسابقات جهانی می تواند باشد. بهمن نصیری گفت با 70 درصد آمادگی 
قرار است در کاپ دو جهانی ش��رکت کند و هیچ انتظار مدالی هم از او 
ندارند. در مسابقات قهرمانی جهان هم از او خواسته اند به فینال C برسد، 
یعنی رتبه ای پایین تر از آنچه نازنین مالیی در المپیک کسب کرد را از 
او خواسته اند. از االن ورزش��کار را آماده می کنند تا در سال بعد بتواند 
س��همیه المپیک پاریس را بگیرد. در واقع به ورزشکار فرجه می دهند 
آرام آرام آماده شود. شاید بخشی از علت مهاجرت ورزشکاران اقتصادی 
باشد، اما بخشی دیگر جذابیت هایی اس��ت که کشورهای دیگر فراهم 
می کنند و ورزشکار احس��اس می کند همانند دیگر رقبایش در جهان 
بستر آماده سازی برایش فراهم می شود. به  غیر از نازنین مالیی و بهمن 
نصیری، بقیه ملی پوشان از سال 2019 مس��ابقه ای نرفته اند و اگر قرار 
باشد تا سال 2023 در مسابقه ای شرکت نکنند چهار سال می شود که در 
یک مسابقه بین المللی نبوده اند. در این شرایط چقدر باید یک ورزشکار 

صبور باشد که در این سال ها مسابقه نرود و در اردو بماند.

افشین فرزام 

سرمربی تیم ملی روئینگ

 فرهنگ پهلوانی
برداشتن بار مردم یا حرافی؟

»فرهنگ پهلوانی«، واژه قشنگی است که این روزها کاربردهای مختلفی 
دارد. این روزها تا دلتان بخواهد آدم هایی پیدا می شوند که به اسم راه و 
رسم پهلوانی و مردمداری سعی می کنند حرف بزنند و خودشان را هوادار 

این مرام و پهلوان نشان دهند.
هفته فرهنگ پهلوانی را پشت سر گذاشتیم، هفته ای که در آن، 17 شوال 
سالروز نبرد حماسی امیرالمؤمنین در جنگ خندق را داشتیم که چند سالی 
می شود به همین مناسبت روز ترویج فرهنگ پهلوانی نام گرفته است. باید 
خدا را شاکر باشیم که در ورزش کشورمان پهلوان و چهره های مردمی کم 
نداشته و نداریم. کسانی که هرچند در طول سال همواره دست یاری شان به 
سوی مردم دراز است و تا دلتان بخواهد از اقشار ضعیف دستگیری می کنند، 
ولی همین یک روز را هم غنیمت می شمارند و پهلوانی را به بقیه می آموزند. 
کم نداریم چهره هایی چون شهرام هروی سرمربی تیم ملی کاراته که یک 
روز پای دیگ طبخ غذا برای کمک های مؤمنانه دیده می شود و روز دیگر در 
آسایشگاه جانبازان ثاراهلل برای ارج نهادن به پهلوانان گمنام. حتی کم نداریم 
چهره هایی که به س��بب حضور در ایران با مرام پهلوانی ورزش ایران آشنا 
شده اند، مردانی چون اسکوچیچ که با حضور در کنار بچه های مبتال به سرطان 

به همه نشان داد که می توان در اوج شهرت و محبوبیت یاد بقیه هم بود.
با این حال هفته ترویج فرهنگ پهلوانی را در حالی پش��ت سر گذاشتیم که 
متأسفانه بی اخالقی و بی فرهنگی ورزشمان غلبه داشت بر تمام کارهایی که 
باید انجام می دادیم و ندادیم. نمونه اش آنچه در بازی تراکتور و پرسپولیس روی 
داد. یک بی اخالقی کامل و عیان از سوی جماعت فوتبالی که هیچ نشانی از مرام 
و مردانگی را نمی توان در آن یافت، چه از سوی میزبان و چه از جانب میهمان.

هفته ترویج فرهنگ پهلوانی تمام شد و برخی هم با سوءاستفاده از شرایط 
موجود سعی کردند دهان باز کنند و خود را مردمدار بنامند. برخی که طی 
تمام سال های گذشته سکوت پیشه کرده بودند، اما حاال همصدا با برخی 
رسانه های داخلی و خارجی یاد معیشت مردم افتاده اند و باربط و بی ربط از 
مردمی می گویند که در تنگنای اقتصادی امروز برای نان شب شان محتاجند، 
اما نمی گویند که از جیب همین مردم و  بیت المال اینقدر خورده اند که امروز 
به اینجا رسیده اند که همصدا با برخی دیگر شوند تا مسافرت های آینده شان 

و درآمدهای آنچنانی بیزینس های شان در آن طرف آب به خطر نیفتد.
جای تأسف است که بگوییم حتی فرهنگ پهلوانی را هم برایمان نعل وارونه 
زده اند. این روزها آنها که فقط حرف مشکالت مردم را می زنند، پهلوان نامیده 
می شوند و کسانی که کار می کنند برای مردم متقلب و ریاکار. البته که نباید از 
یاد ببریم کار از ریشه خراب است و وقتی نگاه باالدستی های ورزش کشور صرفاً 
شعاری و نمایشی است، آن وقت پهلوانان واقعی به کنجی می روند و خودشان 
در سکوت برای رفع مشکالت مردم آستین باال می زنند و پهلوانان پوشالی و 
پرطمطراق جلوی دوربین ها حاضر می شوند و با کت و شلوار آنچنانی حرف از 

شکم گرسنه مردم می زنند و مثالً می شوند دادخواه و پهلوان مردمدار!
راستی تا یادمان نرفته، این روزها کسی از رسول خادم و سجاد گنج زاده یا 
حسن رحیمی و کمیل قاسمی خبر دارد؛ عجله نکنید حتماً به زودی خبر 
می رسد که در این ایام در کدام ده کوره ها مشغول کار بودند و بار کدام مردم 
را به دوش می کشیدند تا لبخندی را روی لبان مردم رنج دیده بیاورند. در 
عوض این روزها تا دلتان بخواهد فوتبالی جماعت شده مردمدار، چرا؟ چون 
فقط باید حرفش را بزنند، آن هم حرفی که کف و سوت و جیغ و هورای 
برخی رسانه ها را به دنبال داشته باشد. اینگونه می شود که حتی پهلوانی 
را هم برایمان منحرف می کنند تا پهلوانانمان را گم کنیم، ولی پهلوان ما نه 
آنها که بعد از مسابقات فوتبال دهان باز می کنند که آنهایی هستند که تا 

یادمان می آید پای کار مردم بوده، هستند و خواهند بود.


