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عکس :ایران

قرار عصرگاهی پارکوربازها و فری استایلرهای جوان در میدان ولیعصر (عج)

جشن پارکور در ایوان انتظار

کارهایمــان مثل هم بــوده .مثالً صفحه
و ســایت خیلی از طراحها و معمارهای
بزرگ را دنبال میکردیم و بعد برای هر
جایی که میرفتیــم و میدیدیم از خانه
تا ادارهها در ذهنمان طرح میکشیدیم
و ایده میدادیم .ســعی هــم میکردیم
بعضــی چیزهایــی را کــه الزم داشــتیم
خودمــان بســازیم .مثالً من دکــور اتاقم
را از وســایل اضافه و دور ریختنی درست
میکردم .کوشا هم همین طور بود».
کوشــا کــم حرفتــر اســت و بیشــتر
حرفهــای احســان را تأییــد میکنــد اما
وقتی میگویم چه کســی استعدادشــان
را کشــف و کمکشــان کــرده میگویــد:
«یکــی از معلمهایــم بــرای مــن ایــن
کار را کــرد .میدیــد بــرای مراســم و
جشــنهای مدرسه دکور درست میکنم
و ایده میدهم برای همین تشویقم کرد
کالس طراحــی داخلی بــروم و بیخیال
استعدادم نشــوم .من هم چون دوست
داشــتم دنبالش رفتم و خانــوادهام هم
تشویقم کردند».
احســان را پدرش تشویق کرده و به یکی
از دوســتانش کــه کارش همیــن بــوده
ســپرده و او هــم توانســته کلــی کار یــاد

بگیرد که حســابی بــه دردش خوردهاند.
میپرســم دوســت داشــتید جایی بود و
مســابقه میدادیــد و خودتــان را محک
میزدیــد یا مطرح میشــدید؟ احســان
جــواب میدهــد« :االن هــم هســت از
این مســابقهها ولی واقعیتش احســاس

سهیال نوری

گزارش نویس

ëëهنر وایکینگها
حســین رومشــکانی هم  24ســاله اســت
و ایــن تابســتان دهمیــن ســالی اســت
کــه پارکــورکار میکنــد .اوایــل فوتبــال را
دوســت داشــت اما معتقد اســت شروع
فوتبــال پول زیــادی میخواهد چون این
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چنــد میلــه ،تعــدادی مانع و یــک توپ
همه اســباب کار پســرهای جوانی است
کــه دور هــم جمــع شــدهاند تا حــرکات
نمایشــی اجــرا کننــد .عصرهــای مــاه
رمضــان ایــوان انتظــار میــدان ولیعصر
(عــج) محــل قــرار پارکوربازهــا و فــری
اســتایلرهای جوان و مطرح کشــور بود و
حــاال آخرین روز این اجراها اســت که با
برنامههای ویژهتری به پایان میرسد.
خبــری از تاتامی یا امکانات خاص برای
اجــرای حــرکات نمایشــی نیســت .روی
همیــن ســنگفرشهای ایــوان حرکــت
میزنند و ســرتا پــا خاکی میشــوند ،اما
ایــن برایشــان اهمیت نــدارد .همینکه
رهاتــر و بیوزنتــر از هرزمانــی غــرق
تشــویق رهگذرانــی شــدهاند کــه از ایــن
اجراهــا اســتقبال میکنند ،کافی اســت.
حتــی اینکــه بعــد از گذشــت  10ســال
همچنــان بــرای ورزش محبوبشــان
فدراســیونی وجــود نــدارد و در همــه
مســابقات بــا هزینــه شــخصی شــرکت
میکنند ،مانع حال خوبشــان نیســت،
قصــد هــم ندارنــد ورزش دیگــری را
جایگزین کنند.

نمونــهاش احســان موســوی که از ســال
 ، 2008یعنــی همــان زمانــی کــه فــری
اســتایل فوتبــال (فوتبــال نمایشــی) در
ســطح جهــان شــناخته شــد ،بــه ایــن
هنــر توپــی عالقــه نشــان داد و بــا وجود
ســختیهای زیــادی کــه در این ســالها
متحمــل شــده  ،همچنــان بیچــون و
چــرا طرفــدار فوتبــال نمایشــی اســت و
دســتبردار هــم نیســت .البتــه دیگــر
کســی احســان صدایــش نمیکنــد؛ این
مربــی بــا ســابقه میــان دنبالکننــدگان
فوتبال نمایشــی در دنیا و حتی در جمع
خانوادهاش به «اِســیمو» معروف شده
و بــه دلیل ســه عنــوان قهرمانی کشــور،
یــک عنــوان قهرمانی آســیا و یک مقام
پنجمی جهان ،رقابــت با این جوان 30
ساله کار سادهای نیست.
خــودش کــه دلیــل ایــن موفقیــت را
سختیهای این مســیر  11ساله میداند:
«ســالی که من این رشته رو شروع کردم
فقــط  16نفر بودیم  ،ســال بعدش کمتر
شــدیم و حاال توی ایــران  120تا  130نفر
هســتیم که بــه صورت حرفــهای فوتبال
نمایشــی کار میکنیــم؛ کمســنترین ما
 9ســاله و بزرگترینشــان مــن هســتم.
خوشــبختانه بــا پیشــرفتی کــه در ایــن
رشــته داشــتیم کار بــه جایی رســیده که

در رنکینــگ مســابقات آســیایی ســال
 ،2019اول کشــور ژاپــن و دوم کشــور
ایــران قرار گرفته و در ســطح جهان هم
شانزدهمین کشور هستیم.
ایــن اصــاً کار ســادهای نبــود .خــود من
کــه ســختیهای زیــادی کشــیدم .اوایــل
بــه چشــم یــک ورزش مفــرح بهــش
نــگاه میکــردم ولــی بعــد از چند ســال
وضعیــت فــرق کــرد و فوتبال نمایشــی
شــد عشــق من .تــا حــدی که بــه جرأت
میگم وقتی پای توپ وسط میاد یه آدم
دیگه میشــم و یادم میره کلیدغدغه
و غصــه داشــتم .مــن اون آدم رو خیلی
بیشتر دوســت دارم .چون با وجود همه
ســختیها وقتی پا به توپ میشــه همه
دنیــاش میشــه فضــای دو در دویــی که
چشــمهاش میبینه و فکر میکنه بقیه
جهان خوابیدن».
اینهــا را جوانــی میگویــد که مهندســی
معــدن خوانــده ،امــا فقــط  10روز در
ایــن حــوزه تخصصــی کار کــرده و باقی
روزهــای بعــد از فــارغ التحصیلــیاش
را بــا فوتبــال نمایشــی گذرانــده .به قول
خودش توپ دنیایی برایش ســاخته که
درآن خبری از ناامیدی و غصه نیســت،
معنــی حرفهایــش ایــن نیســت کــه تا
امروز بــا فری اســتایل فوتبــال ،روزهای

گل و بلبلی داشــته؛ به این معنی اســت
که از این شــاخه بــه آن شــاخه نپریده و
بــا وجود مشــکالتی که ســر راهــش قرار
گرفتــه ،بــه واســطه پشــتکارش ،حــاال
اســیموی شــناخته شــدهای در ســطح
آسیا و جهان است« :نق زدن رو دوست
ندارم .همینقدر سربســته بگم که اوایل
 12ســاعت تــوی کافه کار میکــردم و 12
ســاعت تمریــن  ،امــا کفــاف نمــیداد تا
اینکــه بــه ســرم زد بیــام همیــن میدون
ولیعصر ،کالهم رو بذارم وسط ،حرکت
بزنم و پول جمع کنم.
خیلیهــا به من میگفتــن گدا ،خیلیها
میگفتن تنش سالمه خب جای روپایی
زدن بره کار کنــه ،خیلیها هم به اندازه
لذتی کــه از اجــرا میبردن تــوی کالهم
پــول میریختــن .روزهایــی بــود کــه 10
هزار تومان کاســب میشــدم و به اندازه
 10میلیــون تومــان بــرام ارزش داشــت،
روزهایــی هــم بود کــه  2میلیــون تومان
پــول درمــیآوردم .کــم کــم اســتقبال
بیشــتر شد و به جاهای دیگه شهر رفتم.
بعد از چند وقت هم یکی از پاســاژهای
تهــران بــرای این کار از مــن دعوت کرد.
هرچی وضعم بهتر میشــد مطمئنتر
میشــدم که فوتبال نمایشــی داره جای
واقعیشــو پیــدا میکنه تا اینکه دســتگیر

میکنم خیلی حق به حقدار نمیرســد
وگرنــه بــدم نمیآمد من هم ایــن کار را
انجــام دهــم .البته به نظرم من و کوشــا
بدون این هم در کارمان مطرح هســتیم
و خیلیهــا ما را میشناســند و کارمان را
قبول دارند».

«اســتعدادش را نــدارد»« ،ایــن کاره
نیســت که ،فقط پارتــی دارد»« ،منم اگر
پارتی داشتم االن کشفم میکردند».
چقــدر از ایــن جملههــا شــنیدهاید یــا
خودتان گفتهاید؟ نگاه تلخ و بدبینانهای
کــه بــه نظــر بســیاری از جوانهــا اتفاقــاً

شــدم و مدتی به جرم اینکه کار خیابانی
انجام میدادم بازداشــت بودم  ،اما خود
فوتبــال نمایشــی یــادم داد کــه از پــس
اون روزهای ســخت بربیــام؛ توی فوتبال
نمایشــی بــرای انجــام یه حرکــت خوب
حــدود یک ســال زمان الزمــه 9 ،ماه هم
زمــان نیــازه تا حرکــت روی بدن بشــینه.
خــب مســلمه این صبر تــوی زندگی هم
به کارم اومده و همیشــه دنبال این بودم
کــه بچههــای عالقهمنــد بــه ایــن رشــته
رو همراهــی کنــم تــا مثــل من بــه کمک
یــک توپ و به پشــتوانه تالش خودشــون
بهترین حال ممکن رو تجربه کنن».
ماحصل این خواســته «اســیمو» ،محمد
اســت که بیــن بچههای پارکــورکار و فری
اســتایلرها بــه «ام تــی تــری» معــروف
اســت و اولین دشــت هنرش را از همین
«اسیمو» گرفته.
 21ســاله اســت و بــا خنــده چهــره
آفتابســوختهاش را نشــان میدهــد و
میگویــد« :فکــر کــن بچــه برزیلــم .پنج
ســال و چنــد ماهــه کــه فوتبال نمایشــی
کار میکنــم حداقــل روزی ســه ســاعت.
هم شــاگرد دارم هــم دوتــا آکادمی توی
پارک آب و آتش و شهرری  ،اما خیلی که
به زندگیم فشــار بیاد ،تــوی خیابون کاله
مــیذارم  ،حرکــت میزنــم و پــول جمع
میکنم.
بــا همیــن وضــع شــده یــک روز  50هزار
تومــن درآوردم ،شــده یــک روز یــک
میلیــون و  50هزار تومان .اوایل این کارم
توی فامیل داستان شده بود ولی از وقتی
گفتــم هر وقت من بیپول بودم و فامیل
مشــکلم رو حــل کــردن اون وقــت بیــان
منــو قضــاوت کنن ،دیگه دســت از ســرم
برداشــتن .خــب واقعــاً هــم حــق دارم.
فوق دیپلم تربیت بدنی میخونم و باید
کار کنم تا خرج دانشــگاهم رو بدم ،البته
قصــد ادامــه تحصیل نــدارم چــون برج
شــش کــه از مســابقات برگــردم ،مــیرم
خدمت».
از امتیتری که نایب قهرمانی آسیا را در
سنگاپور کسب کرده و مثل اسیمو همین
اواخــر در برنامــه «عصــر جدیــد» هــم
شرکت داشته ،دلیلش برای انتخاب این
ب میدهد« :اسم
اسم را میپرسم وجوا 
و فامیــل مــن محمــد تاجیک هســتش.
بعد از ســه ســال فهمیــدم میشــه از این
رشــته پــول درآورد برای همین این ســه
رو به اســم هنــری خودم اضافــه کردم تا
همیشه اون روز یادم بمونه.
همین اســیمو که توی آسیا و حتی جهان
رقابــت باهاش ترس داره  ،اون روز وقتی
فهمیــد برای حرکت زدن اســترس دارم
و پــام میلــرزه ،اومــد جلو یــه  50تومنی
گذاشت توی کاله و گفت منم این کارهام
نترس پســر ،حرکت بزن .حرفش از بس
قوت قلب بود کلی انرژی گرفتم و همین
انرژی باعث شــد به قدری خوب کار کنم
کــه یه پیرمــرد یک جــا  700هــزار تومان
گذاشــت تــوی کاله و یک رفتگر هم ســه
ی
تــا از اون  10تومنــی صورتیهای قدیم 
که هیچکدومش رو فراموش نمیکنم».

خیلی واقعبینانه اســت .آنهــا معتقدند
استعدادشــان بــه دلیــل همیــن آشــنا و
پارتی نداشــتن شناخته نشده است .ویدا
یکــی از همیــن جوانهاســت .آرایشــگر
اســت و به قــول خودش ابــروکار در یکی
از آرایشــگاههای تهــران .از کارش راضی
نیســت و دلش میخواســته نقاش شود:
«نقاشــیام حــرف نــدارد .نــه کــه خودم
بگویم توی مدرسه همه بچهها میگفتند
امــا وضع مالــی خانــواده چنــدان خوب
نبود که بتوانم خرج هنرســتان و وســایل
نقاشــی را بدهم .رفتم تجربی خواندم و
دانشــگاه که قبول نشدم آمدم آرایشگاه.
از نقاشــی کشــیدن کارم رســیده بــه ابــرو
برداشــتن .منم اگر پول داشــتم یا کســی
هوایم را داشت میتوانستم نقاشیهایم
را به  4نفر نشــان دهم و مطرح شوم .اما
این چیزها برای ما نیست».
میگویــم چــرا منتظــر مانــدی کســی
کشــفت کند؟ چرا خــودت نرفتی دنبال
اســتعدادت؟ بازهــم پــای پول را وســط
میکشــد و البتــه میگوید کــه تالش هم
کــرده اســت« :نمیگویــم خیلــی رفتــم
دنبالش چون واقعیتش از بس حواسم
به این بود که پــول و پارتی ندارم انگیزه

همین اسیمو که توی آسیا و حتی جهان
رقابت باهاش ترس داره  ،اون روز وقتی
فهمید برای حرکت زدن استرس دارم
و پام میلرزه ،اومد جلو یه  50تومنی
گذاشت توی کاله و گفت منم این
کارهام نترس پسر ،حرکت بزن .حرفش
از بس قوت قلب بود کلی انرژی گرفتم
و همین انرژی باعث شد به قدری خوب
کار کنم که یه پیرمرد یک جا  700هزار
تومان گذاشت توی کاله

رشــته مافیــا دارد ،بــرای همیــن پارکور را
کــه تــازه روی کار آمــده بود انتخــاب کرد
و ایــن طــور کــه خــودش میگویــد جــزو
نفرات یک تا پنجاهم کشــور در این رشته
ورزشی اســت .مثل امیرحسین آخوندی
کــه بــه امیــر وایکینگ معروف اســت و از
پاکدشت ورامین آمده .شش سال از آغاز
تمرینهایش میگذرد.
در شهرســتان دنبــال کــردن چنیــن
رشــتهای کار ســختی بــود ،وقتــی هــم که
دستش شکســت ،کار سختتر شد .برای
اینکــه پــدرش بــه عنــوان تنبیــه ،پــول تو
جیبــیاش را قطــع کرد و بــا کار کردن در
مکانیکی پــدر ،آن هم روی ماشــینهای
ســنگین و دیزلــی مثــل خــاور و لیالنــد
خــرج خــودش را درآورد و حاال کــه وارد
دوره جوانــی شــده راحتتــر بــه تهــران
رفــت و آمد میکنــد« :برعکس خیلیها
نمیخــوام از مشــکالت صحبــت کنم .از
خوبیهــای پارکــور میگــم که بــه معنی
هنر جابهجاییه و از وقتی دیدم یه حســی
توی وجودم قلقــل میکنه که نمیتونم
بــا کلمات تعریفش کنم ،به دادم رســید
تا احساسم رو در قالب هنر بیان کنم.
بــه کمــک ایــن ورزش کمــک هــم زیــاد
کــردم .از کیــف و موبایــل قاپهایــی کــه
گیرشــون انداختــم و چیزایی کــه دزدیده
بــودن رو بــه صاحباشــون برگردونــدم تا
قفــل درهایی که بســته بــوده و از دیوار یا
حتــی نمــای ســاختمونها باال رفتــم و از
راه تــراس در اصلــی رو بــرای کســی کــه
پشــت در مونده بــوده ،باز کــردم .به غیر
از ایــن دانشــجوی گرافیــک هســتم و بــا
خونــدن کتابهــای مربوط به هنر شــرق
و کتابهــای فلســفه ،یــاد گرفتــم همــه
چیــز توی این دنیــا به هم ربط داره و من
میتونم بین پارکور و رشــته دانشــگاهیم
ارتباط ایجاد کنم .خوشبختانه همینطور
هــم شــد و بــا کمــک یــه تیــم ،بــا زمینــه
هنــری و پسزمینــه ورزشــی تولید محتوا
میکنیــم .البتــه فعالً کارمــون فقط توی
فضــای مجــازی و صفحههای شــخصی
مطرح شده و الیک جمع میکنه».
امیر وایکینگ به نبود فدراســیون ورزشی
برای رشــته پارکور هم نــگاه جالبی دارد:
«خیلی از ورزشها با داشتن فدراسیون،
درگیــر مافیــا و سیاســت شــدن ،چــه
بهتــر کــه ورزش مــا پــاک بمونــه .حکیم

ابوالقاســم فردوســی نمونه بارز هنر30 ،
ســال عمــرش را گذاشــت برای شــاهکار
شــاهنامه بــدون اینکــه فکــر کنــه کســی
هنــرش رو میبینــه  ،میخونــه یــا حتــی
میخــره .ما هم که انگشــت کوچیکهاش
نمیشــیم برامون مهم نیســت کســی ما
رو ببینــه  ،مهــم اینــه کــه دنیا مــا رو دیده
و همیــن چنــد وقت پیش بــود که رئیس
فدراســیون  wfpfگفــت دیگــه دوره
روسهــای پارکوربــاز تمــوم شــده و دوره
ایرانیها رسیده».
ëëسرزمین فرصتها و آدمهای خوب
ریحانــه آنچنــان ذوق کــرده و بــا صدای
بلنــد پســرها را تشــویق میکنــد کــه انگار
ســاله ا اســت میشناسدشــان .تعجبــم
را کــه میبینــد جلــومیآیــد و میگویــد:
«این فرصت توی شــهر من خیلی کمه و
جوانهایی که بتونن اینطوری هنرنمایی
کنن هم کمتر.
بــرای همین بــا جون و دل تشویقشــون
میکنــم تا هم خــودم انــرژی بگیرم هم
این جوانها».
ریحانــه اهــل ورزشهــای مهیــج ،توپی
و قدرتــی اســت 21،ســال دارد و ســال
آخــر مدیریــت بــورس اســت .بــه قــول
خــودش دلــش میخواســت داد بزنــد و
بــه پســرها بگوید کــه چقدر از شــاخهای
اینســتاگرام هــم بهتر اجــرا کردهانــد ،اما
در میــان تشــویقهای حضــار صدایــش
به صــدا نمیرســید و از اینکه قرار اســت
جملههایــش اینجــا منعکــس شــود
اســتقبال میکنــد« :لطفــاً ایــن رو حتمــاً
بنویــس که کار ایــن بچههــا از جوانهای
کشــورهای دیگــه کــه تــوی اینســتاگرام یا
میانبرنامههــای کانــال چهــار تلویزیون
میبینــم خیلــی مهیجتــر و متنوعتــره.
بــرای کســی مثل مــن کــه عاشــق ایرانم
ایــن یــک آرزو هســت کــه ایکاش ایــن
جوانهــای بــا اســتعداد تشــویق بشــن و
مســئولین از اونها دعوت کنن توی گوشه
گوشــه کشــور حرکات نمایشــی اجرا کنن
تــا امثال مــن بتونیم ســرزمین خودمون
رو کــه ســهم و حــق خودمــون هســت به
بهترین شکل ببینیم .اینجا پر از آدمهای
خوبه به شرطی که همدیگرو ببینیم .این
فرصتهــا کمــک میکنــه که ایــن اتفاق
بیفته».

همیشه دلم پیش همین طراحی و خیاطی
است .دلم میخواست اهمیت میدادند
و میتوانستم نشان بدهم که چقدر در
طراحی و خیاطی کار از دستم برمیآید.
درست است که االن برای لباسهای خودم
وقت میگذارم و به بقیه هم گاهی کمک
میکنم اما میبینم که استعدادم هدر رفته
و نتوانستهام از چیزی که استعدادش را
داشتم استفاده کنم

نداشتم .یکبار نقاشــیهایم را به یکی از
اســتادهای نقاشــی نشــان دادم .یکی از
دوســتانم معرفــی کرده بــود و میگفت
کارش خوب است .چندتا کارم را که فکر
میکردم از همه بهتر است جمع کردم و
بردم .نگاهی انداخت و تعریف هم کرد
اما گفــت باید بیایی کالس تا ایرادهایت
را بگیرم و پیشــرفت کنــی .کالسها هم
گران بود و نمیتوانســتم به مادر و پدرم

فشــار بیــاورم بــرای همیــن بیخیالــش
شــدم .االن خــودم پــول درمــیآورم اما
دیگــر حوصلــهاش را نــدارم .فکــر هــم
میکنــم دیــر شــده بــرای اینکــه بتوانــم
آنقدر در نقاشــی اســم مطرحی شوم که
بتوانــم از کارم پــول دربیــاورم .االن هم
کــه پــول از همه چیز مهمتر اســت .پس
همان گاهی برای خودم نقاشــی بکشــم
بهتر است».

