ورزشکاران متولدین سال سگ و خصوصیات شان

با اخالق مثل طالب لو ،رفیق باز مثل آندو
سال 1301؛ هاکوپ کورکچیان

حامد جیرودی
خبرنگار
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ایــن کــه متولــد چــه ســالی بــر اســاس نــام حیوانــات
هســتید ،موضــوع جالبــی اســت که شــاید بــرای یک بــار هم
کــه شــده پیگیــر آن بودهایــد .محمــود کاشــغری در کتــاب
دیــوان لغــات التــرک منســوب بــه قــرن پنجــم هجــری،
شــرحی دربــاره ایــن تقویــم آورده کــه چنیــن اســت« :ترکان
نــام  12گونــه از جانــوران را گرفتــه و بهعنــوان نــام بــرای
 12ســال برگزیدهاند .ســالهای عمر کــودکان ،تاریخ نبردها و
قهرمانیهــا و دیگر چیزهــا را با گردش ســالهای دوازدهگانه
میشــمارند و بــه یــاد میســپارند .نخســتین ایــن حیوانــات
ســیچقان (موش) بود که نخستین ســال است و پس از آن نام
 11حیوان دیگر را بر میشــمارد ».او میافزایــد« :ترکان گویند
در هر یک از این ســالها حکمتی نهفته اســت کــه بدان تفأل
میکنند و آن را فرخنده و مبارک میشمارند .مثالً وقتی سال
گاو وارد میشــد ،نبردهــا و قهرمانیها فزونــی مییافت ،زیرا
گاوها به هم بســیار شــاخ زنند و در ســتیز باشــند .در سال مرغ
طعام فراوان شــود اما در میان مردم تشــویش و نگرانی پدید
آید .ســال تمســاح (در تقویم اقتباسی فارسی ســال نهنگ)،
باران فراوان رخ دهد و غیره».
اما ریشــه و خاســتگاه این گاهشــماری و علت تأثیرگذاری
ایــن  12حیــوان خاص بــر سرنوشــت زمیــن و انســان ،به یک
افســانه کهــن بودایــی بازمیگــردد .روزی بــودا در آغاز ســال
نو ،تمامــی حیوانات را به نــزد خویش دعوت کــرد اما از میان
تمامی حیوانات ،تنها  12حیــوان دعوت بودا را جدی گرفتند.
ایــن  12حیوان عبــارت بودنــد از :مــوش ،گاو ،پلنگ (یــا ببر)،
خرگوش (یا گربه) ،نهنگ (یا اژدها) ،مار ،اســب ،گوســفند (یا
بز) ،میمون ،مرغ (یا خروس) ،سگ و خوک.
ســال 1397هــم طبق این طالع بینی حیوانی ،ســال ســگ
است.متولدینسالهایسگ،بهترتیب،1313،1301،1289،
 1397 ،1385 ،1373 ،1361 ،1349 ،1337 ،1325هســتند.
ســگ در همه فرهنگها ،نشانه وفاداری و دوستی کامل است.
سگهاهیچوقتخوشحالتراززمانینیستندکهاطرافخانه
یا محل کار بگردند و ببینند که همه صحیح و سالم هستند .اگر
یک دوســت در معرض خطر باشد ،از حمله کردن ابایی ندارد
و همیشــه بــدون اینکه بــه عواقب کار بیندیشــد ،بــرای دفاع از
یــکدوســتواردجنگودعوامیشــود.ازبحثهاومذاکرات
طوالنیخوشــشنمیآیــد.ازنظرآنها،بحثبیمعنیاســت
و کار را باید انجام داد .وقتی مشــغول کار نیســتند ،کسل به نظر
میرســند ولی در واقع روح بیقراری دارند و در همان ســاعات
دارنــد ،بــرای انجــام کاری و حل مشــکالتی نقشــه میکشــند.
خوشبینــی ،صفــت مشــخصه ســگ اســت .زندگــی از نظــر
متولدین سال سگ ،نعمت بســیار بزرگی است ولی خدا نکند
موضوعــی باعث شــود که خوشبینــی خود را از دســت بدهد.
ناگهــان ناامیدی عجیبی وجودشــان را در برمیگیــرد و از همه
دوســتیها چشــم میپوشــد .متولد سال سگ همیشــه نگران
اســت کــه نکند مــردم آن طور کــه او وفادار اســت ،نســبت به او
وفادار نباشــند .عاشــق اخــاق و فلســفه و غالباًبــا عقاید همه
مخالف اســت .توجهــی به حال دنیا نــدارد و پولــش را با کمال
دســت و دل بازی خرج میکند .از تشــریفات بیزار است و هیچ
وقــت کســی او را درگیر خودآرایــی و تجمل نمیبیند .ســگ به
خاطر روحیه شــکاک و چشــمهای همیشــه نگران و بیدارش،
کودکی و جوانی ســختی را از ســر میگذرانــد و در پیری ناراحت
اســت که چرا دیگــر نمیتواند کار کند .از آنجایی که ســال 97به
سال سگ معرفی شــده ،ما تصمیم گرفتیم در این قسمت به
ورزشکاران متولد ســال سگ بپردازیم .هر چند که شاید برخی
ازخصوصیاتآنهابهمتولدینسالسگشبیهنباشد!

سال 1325؛ سال فدراسیونهای ورزشی

شایدکمترکسیاینوزنهبردارایرانی
رابشناسد.هاکوپکورکچیاندرسال
 ۱۳۰۱خورشــیدی ،در استان خارکف
اوکرایــن از خانــوادهای ارمنیتبــار
متولدشد.عضوتیمملیایرانوداور
بینالمللــی در رشــته وزنهبــرداری
بــود .مقام ســوم پنجمیــن دوره مســابقات قهرمانــی ایران
در ســال۱۳۲۳بــا مجموع ۲۵۲کیلوگرم،قهرمان ششــمین
دوره مســابقات قهرمانــی ایــران در ســال  ۱۳۲۴بــا مجموع
 293/5کیلوگــرم و قهرمانــی هفدهمیــن دوره مســابقات
قهرمانــی ایران در ســال ۱۳۳۵بــا مجمــوع ۳۶۰کیلوگرم از
موفقیتهای او به حســاب میآید .کورکچیــان در بازیهای
آسیایی ۱۹۸۲بهعنوان داور حضور داشت.

از وقایــع مهــم ورزشــی دهــه 1320
تولد فدراســیونهای ورزشــی ایران
اســت .در این دهه نهضت المپیک
در ایــران بــا تأســیس کمیتــه ملــی
المپیک و به تبع آن فدراسیونهای
ورزشــی مختلف شــکل گرفــت .در
ســال  ،1325پانزده فدراســیون از جمله فدراســیون اسکی
تأسیس و آغاز به کارکرد.

سال 1337؛ حمید درخشان

سال  :1349یحیی گلمحمدی

در ســوم بهمــن ایــن ســال ،حمیــد
درخشــان کاپیتان و ســرمربی ســابق
پرســپولیس در تهــران بــه دنیــا آمد.
مربــی کــه دوران پرفروغــی در زمــان
بازیگــری بــا سرخپوشــان پایتخــت
داشــت امــا در زمــان مربیگــری
نتوانســت موفقیتهــای بزرگــی را کســب کنــد .او در ســال
 96و پــس از اینکــه علی کریمــی از ســرمربیگری نفت تهران
کنارهگیــری کــرد ،بــه جــای او روی نیمکت این تیم نشســت
و نفــت لیگ هفدهــم را با او آغاز کــرد اما پــس از چند هفته و
بــا آمــدن مالــک جدیــد ،کریمی دوبــاره بــه جای درخشــان
انتخــاب شــد امــا پــس از  3هفتــه دوباره درخشــان بــه جای
کریمــی بــه نیمکت نفت برگشــت و در ادامه جای خــود را به
هومن افاضلی داد تا درخشان یکی از عجیبترین سالهای
مربیگــری خــود را تجربــه کرده باشــد .درخشــان در مجموع
 12ســال برای پرســپولیس بازی کرده ،دو دوره ســرمربی این
تیم بوده و  41بازی ملی و  9گل زده هم در کارنامه خود دارد.

مدافع سابق تیم ملی و پرسپولیس
در  ۲۸اســفند  ۱۳۴۹در روســتای
مینابــاد شهرســتان نمین از اســتان
اردبیل به دنیا آمد .فوتبالیســتی که
دوران پر فراز و نشــیبی را پشــت ســر
گذاشت و یکی از مهمترین اتفاقات
دوران فوتبالــش حضــور در جــام جهانــی  2006آلمــان و
گلزنی مقابل مکزیک در نخســتین بازی ایران بود تا نامش
بهعنوان یکی از گلزنان ایــران در تاریخ جامهای جهانی به
ثبت برسد .این سرمربی پیشین پرسپولیس که قبالً معلم
زبان انگلیسی هم بوده است ،در سال 96بهعنوان سرمربی
تراکتورســازی مشــغول به کار شــد امــا توفیقــی در این تیم
بــه دســت نیــاورد و از جمع پرشــورهای تبریزی کنــار رفت.
گل محمدی  74بازی ملی و 5گل زده در کارنامه خود دارد.

سال 1361؛ وحید طالب لو

ایــن دروازهبان ســابق تیم ملی و اســتقالل ،در پنجم خــرداد ۱۳۶۱در تهــران به دنیا آمــد .طالب لو که به
دروازهبانی پنالتیگیر معروف بود ،آخرین بار در لیگ شانزدهم برای فوالد در لیگ برتر به میدان رفت،
درلیگهفدهمبدونتیمبود اما اتفاقبســیارمهمیدرزندگی او افتاد .اودر 21مردادســال 96پدرشــدو
نام فرزند خود را هم «لیام» گذاشــت تا در بیشــتر روزهای ســال به نگهداری از فرزند دلبند خود مشغول
باشد .طالب لو 9بازی ملی انجام داده و در جام جهانی 2006دروازه بان سوم تیم ملی ایران بود.

سال 1361؛ امیر شاپورزاده

حضور بازیکنان به اصطالح دو رگه در
فوتبالایران،بــاحضورفریدونزندی
درتیــمملیآغازشــدوپــسازاو،امیر
شــاپورزاده هم حضور در فوتبال ایران
و تیم ملــی را تجربــه کــرد .او که متولد
 ۲۸شــهریور  ۱۳۶۱در تهــران اســت،
ســالهایزیادیازدورانزندگیخودرادردیارژرمنهاســپری
کردهوهماکنونهمساکنآلماناســت.اوسال ۲۰۰۲واردتیم
دوم هامبورگ شــد و در ســال ۲۰۰۴به هانزاروســتوک پیوست
ونخســتینبازیخودرادربونــدسلیگاانجامداد.شــاپورزاده
همچنیــنیــکســالدرتیــمافاسویفرانکفــورتحضــور
داشــتوپــسازآندرســال 2008بهلیــگبرترایــرانآمدوبه
استیلآذینپیوســت.شــاپورزادهبرایبازیهایغربآسیادر
ســال ۲۰۰۷بهتیمدومایراندعوتشدودربازیمقابلعراق
بهمیدانرفت.اوهمچنیندربازیدوستانهایبازامبیابهتیم
ملیدعوتشــداماحضوراودرتیمملیبسیارکوتاهمدتبود
وتنهــابازیرســمیاوهمــانبازیبــازامبیادرســال2008بود.
شاپورزاده آخرین بار تا ســال 2016برای تیم ولفسبورگ کیکرز
بهمیدانرفت.

سال 1361؛ آندرانیک تیموریان

یکــی از بازیکنــان سرشــناس تاریــخ
فوتبــال ایــران ،آندرانیــک تیموریان
ســامرانی هافبک ســابق اســتقالل و
کاپیتــان پیشــین تیــم ملی اســت که
در حــال حاضر برای گســترش فوالد
بــازی میکند .او کــه در فوتبــال ایران
بیشتــر با نام آنــدو خطاب میشــود ،در  ۱۵اســفند ۶( ۱۳۶۱
مــارس  )۱۹۸۳در تهــران و در خانــوادهای ارمنیتبــار به دنیا
آمد.آندونامخانوادگیدقیقاشتیموتیاناستکهناماودر
مسابقات بینالمللی با همین عنوان درج میشود .سرژیک
تیموریانبازیکنسابقاستقاللوبرادربزرگترآندواستکه
در حال حاضر بهعنوان مدیر برنامههایش فعالیت میکند.
وی در حال حاضر تنها بازیکن فوتبال فعال مســیحی ایرانی
شــاغل در تیم ملی فوتبال ایران اســت .آندو تا ســال 95یکی
از بازیکنــان مــد نظــر کارلــوس کیروش بــود کــه جوانگرایی
ســرمربی تیــم ملــی از ترکیب خــارج شــد و در ســال 96برای
ایران بازی نکرد و به نظر نمیرسد که شانس زیادی هم برای
حضور در جام جهانی  2018داشته باشد .آندو  101بازی ملی
دارد و  9گل به ثمر رسانده است.

