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 -1تلــخ و شــیرین .مثــل هر ســال .مثل تمــام عمرمان،
پــر از لحظههــای نــاب و در کنــارش اتفاقــات تلــخ و گزنده.
صحنه ورزش ایران هم در ســال 96از این همنشــینی خالی
نبــود .شــاید عجیبتریــن همنشــینی دنیــا! حــاال و در ایــن
روزهــای پایانی ســال ،اتفاقات بــد و خوب ،تلخ و شــیرین از
جلــوی چشــمانمان رژه میرونــد .تــ 
ک تک اتفاقــات را در
قالب یک آنونس از فیلم بلند ورزشمان در سال رو به انتها
در ذهنمــان مرور میکنیم امــا برخی از آنها تــا مدتها در
گوشه ذهنمان جا خوش خواهند کرد.
 -2تکلیفمــان با خودمان روشــن نبود ،از بس که ذوق
داشــتیم .از بــس کــه تجربــه نکــرده بودیم چنین شــرایط
«اکازیونــی» را .انــگار کــه در یک بــاغ چند هکتــاری با کلی
امکانــات رهایمــان کــرده باشــند و حداقــل چنــد ســاعت
نمیدانستیم چطور و از کجا باید این خوشگذرانی را شروع
کنیــم .حکایت مــا ایرانیها بود به تاریــخ  22خرداد .روزی
که صعودمان به جام جهانی روسیه قطعی شد آن هم در
شــرایطی که هنوز  2بازی دیگر باقی مانده بود .تکلیفمان
بــا خودمــان روشــن نبــود؛ گروهــی از فــرط خوشــحالی در
پوســت خــود نمیگنجیدنــد و عــدهای میگفتنــد اصــاً
نچســبید! همــان صعودهــای دقیقــه «نــودی» و بــا کلــی
اســترس و اضطراب ،حالوت بیشــتری دارد .این نخستین
مرتبه در تاریخ بود که تیم ملی فوتبال ایران بدون دغدغه
صعــود زودهنــگام بــه جــام جهانی داشــت .اســکوربورد
نتیجــه  2بــر صفــر را بــه ســود ایــران ثبت کــرد و شــاگردان
کیروش ،ازبکســتان را هم پشت سر گذاشتند تا با صدایی
بلند به «روسیه» سالم کنیم .پس از به صدا درآمدن سوت
پایان بــازی ،کارلوس کیروش ماکت جــام قهرمانی جام
جهانــی را باالی ســر بــرد .خانمهــا ،آقایان! ایــن تیم ملی
ایران از آن اتفاقاتی اســت که دیدنش هم لذتبخش است
و هــم افتخارآفریــن .تیمــی متشــکل از ســتارههای جوان
ایرانــی که یک مربی حرفهای پرتغالی آن را ســاخته .کمتر
از  10روز از آن اتفاقــات تلــخ تروریســتی تهــران ،مــردم به
چنین شــادمانیای نیاز داشتند .وقتی امنیت ایران تأمین
اســت ،جوانهایش اینچنین خودنمایی میکنند .دســت
مریــزاد بــه آنهایــی کــه بــا گذشــتن از جانشــان ،امنیت را
برایمان به ارمغان میآورند.
« -3علیرضــا باید ببازی» .باخت عامدانه و مصلحتی.
کمتــر از یــک دقیقــه به پایان کشــتی مانــده بود .کشــتیگیر
کشورمان در نبردی سخت از حریف روس جلو بود .تصاویر
نشان میداد که تحرک زیادی برای مبارزه جانانه با حریف
روس باعــث شــده بــود بدن علیرضــا کریمــی خیس عرق
شــده باشد اما یک جمله دســتوری از کنار تشک ،عرق سرد
را بر پیشــانی او نشــاند .کریمی پرتحرک به یکباره از حرکت
ایســتاد .انــگار مجســمهای روی تشــک بــود و در چنــد ثانیه
تابلــوی نتایــج تغییر کرد .کشــتی ایران حدود 2مــاه در بیم
و امیــد بود ،نگرانــی از تعلیق در اظهار نظرهــای اهالی این
رشته وجود داشت .پای  IOCهم به ماجرا باز شد و موضوع
را نگرانکننــد ه تر کرد .در نهایت تعلیق نشــدیم اما رســول
خادم رئیس فدراســیون کشتی در مصاحبهای ،با صراحت
زنــگ خطر را بلندتر از همیشــه به صدا درآورد .شــاید دیگر
وقت آن رســیده باشد که نخبگان ورزشی و سیاسی بنشینند
و راهکاری بیابند که در موارد مشــابه پیش رو که ورزشــکاری
از ایــران براســاس قرعه باید بــه مصاف ورزشــکاری از رژیم
صهیونیســتی بــرود ،نــه ورزشمــان متضــرر شــود و نــه به
آرمانهای نظام خدشــهای وارد شــود .هر دو مهم هستند و
قابلاعتنا.
 -4اینها دو سکانس به یادماندنی و تاریخی ورزش ایران
در ســال  96بودنــد و کارلوس کــیروش و علیرضــا کریمی،
آکتورهــای دوســت داشــتنی آن .در ســال  97ورزش ایران،
ســال مهم و پر ترافیکی را پشت ســر خواهد گذاشت؛ از جام
جهانی روســیه تــا بازیهای آســیایی جاکارتا .بایــد امیدوار
بــود کــه مســئوالن ورزش ســناریوهایی خــوب و قــوی برای
موفقیت داشــته باشــند .باید خوشــبین باشــیم که در سال
پیشرو،ورزشمانتعدادآکتورهاوسوپراستارهایبیشترو
موفقتریداشتهباشد.
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کشــتیایراندرسال 96روزهایدرخشانیراپشتسرگذاشت
امــادرپــیایــندرخشــش،اتفــاقتلخــیرخدادکــهآناتفاق
تلخمواجههفدراســیونکشــتیباخطرمحرومیــتازمیادین
بینالمللــیبود.درپیمســابقاتکشــتیآزادامیدهایجهان
در لهســتان باخت مصلحتی علیرضا کریمی ،آزادکار وزن86
کیلوگرم تیــم ملی به کشــتیگیر روس جهت عــدم مواجهه با
کشــتیگیراسرائیلیموجبشدتاکشــتیایرانباخطرتعلیق
روبــهرو شــود .در آن زمــان اشــخاص زیــادی درخصــوص این
موضوعاظهارنظرکردندکهازجملهاینافرادبنیامیننتانیاهو،
نخســتوزیررژیمصهیونیستیبودکهنســبتبهاینموضوع
واکنشنشــاندادوباعثشــدتــاکمیتــهبینالمللیالمپیک
( )IOCنســبت به خــودداری کشــتیگیران و حتی ورزشــکاران
ایــران از مواجهه بــا نمایندگان رژیم صهیونیســتی حســاس و
بیشــترازگذشــتهاینماجراراپیگیریکند.رســولخادم،عضو

هیأترئیسهاتحادیهجهانیکشتیبهمنظورعدمتعلیقکشتی
بــااتحادیهجهانیوکمیتهبینالمللــیالمپیکدوماهجنگید
تااینکهفدراســیونکشــتیازاینآزمونسختبهسالمتعبور
کرداماعلیرضاکریمی،کشــتیگیرآتیهدارتیمملیکهدومین
بــاربودبــااینماجــراروبهرومیشــد،بهمــدت 6مــاهازحضور
رویتشککشتیدرمیادینبینالمللیمحرومشد.کریمیرا
میتوان در سال 96ناخواسته یکی از چهرههای خبرساز کشتی
وحتــیورزشایــراندانســت،آزادکاریکــهروزهــایســختو
پرتنشــیراپشتسرگذاشــت.البتهاوپسازبازگشــتبهایران
توسطارگانهایمختلفتجلیلشد؛تجلیلهاییکهازنظراین
کشتیگیربیشترجنبهتبلیغاتیداشت.بههمینبهانهخبرنگار
«ایران»بهسراغیکیازخبرسازترینچهرههایورزشیدرسال
 96رفتودرخصوصمســائلمختلفواتفاقاتجنجالیبااو
همکالمشدیمکهمتنآنراباهممیخوانیم.

