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ناآشنایی ایران با هنر «رژه»
مهدي زعيمزاده

سپيد

«الهه» ششم شد

احمدی؛ اولین فینالیست زن ایرانی در المپیک
دي��روز ،روز خوب تيراندازي اي��ران در لندن بود .در
حالي كه كمتر كس��ي تصورش را ميكرد بانوان تيرانداز
كش��ورمان بتوانند از مرحله مقدماتي بازيهاي المپيك
صعود كنند ،اما الهه احمدي مقتدرانه موفق شد به فينال
برسد و نام خود را براي هميشه در تاريخ اين رشته ماندگار
كند .او كه به همراه مهلقا جامبزرگ ،به عنوان نمايندههاي
تيراندازي زن ايران پا به اين ميدان بزرگ گذاشته بود ،در
دور مقدمات��ي رقابتهاي تفنگ بادي 10متر ،به مصاف
مطرحترين رقباي خود از سراس��ر دنيا رفت و توانس��ت
با كس��ب  397امتياز ،به جمع هش��ت تيرانداز برتر اين
مس��ابقات راه پي��دا كند .در اين ماده چه��ار تيرانداز به
صورت مستقيم راهي فينال شدند و پنج تيرانداز نيز به
شوت آف (تير طاليي) راه يافتند كه در اين بين احمدي
ب��ا  52امتي��از به عنوان نفر پنجم به فين��ال راه يافت تا
درخششي بيسابقه داشته باش��د .تيراندازان كشورهاي
لهستان ،چين (دو تيرانداز) ،روسيه ،چك ،آمريكا به همراه
احمدي راهي فينال شدند .اما در ادامه اين مرحله مهلقا
جامبزرگ كه به عنوان اولين تيرانداز زن ايراني س��هميه
حض��ور در بازيهاي المپيك را گرفته بود ،با امتياز 391
در رده چهلوسوم قرار گرفت تا ضمن خارج شدن از دور
رقابته��ا ،از صعود به ديدار نهايي باز بماند .دارنده س��ه
مدال بازيهاي آسيايي  2010گوانگجو كه با عملكرد قابلتوجهي
به فينال رس��يده ب��ود ،در اين مرحله به مص��اف هفتتيرانداز از
كشورهاي چين ،آمريكا ،چك ،لهستان و روسيه رفت و در پايان با
مجموع 499/1امتياز ( 397مقدماتي و  102/1در فينال) به عنوان
ششمي دس��ت يافت .احمدي در فينال  10تير شليك كرد و به
ترتي��ب امتيازه��اي ،9/8 ،9/6 ،10/6 ،10/3 ،10/7 ،10/4 ،10/1
( 10/1 ،10/3 ،10/2از  )10/9را كس��ب ك��رد .ب��ا توجه به اينكه
عملكرد تيراندازان در مرحله مقدماتي هم در ردهبندي نهايي موثر
بود ،نماينده كشورمان نتوانست به مدال برسد .البته او در پنج تير
اولش عالي كار كرده بود ،اما در نيمه رقابت دو بار ركوردهايش به
زير  10نزول كرد تا ش��انس ايستادن روي سكو را از دست بدهد.
در اين ماده سيل اينگ ،تيرانداز چيني قهرمان شد .سيلويا بوگاكا
از لهستان نقره گرفت و دان ،ديگر تيرانداز چيني بر سكوي سوم
مسابقات ايستاد .راهيابي الهه احمدي به فينال بازيهاي المپيك
از اي��ن جهت نتيجهاي تاريخي براي تيراندازي ايران اس��ت كه او
موفق شد در نخستين تجربه حضورش در اين بازيها به اين مهم
برسد .اين براي اولينبار است كه دو بانوي تيرانداز ايراني توانستهاند
سهميه شركت در بازيهاي المپيك را به دست آورند .پيش از اين
رقابتهاي المپيك لندن در رشتههاي اصلي در شرايطي روز
گذشته برگزار شد كه مايكل فلپس مهمترين چهره ورزشي اين
رقابتها به ميدان رفت و در يكي از مادههاي ش��نا به مس��ابقه
با رقبايش پرداخت .فلپس كه در المپيك پكن در هش��ت ماده
مختلف مس��ابقه داد و هشت مدال طال به دس��ت آورد ،در اين
ت ماده به ميدان رفته ولي بازهم در اين مادهها
رقابته��ا در هف 
مدعي اصلي قهرماني به حساب ميآيد .او چهره المپيك امسال
اس��ت و اين مورد را ميش��د از همان كنفرانس خبري اول اين
ش��ناگر آمريكايي فهميد .به گ��زارش «رويترز» ،س��الن اصلي
مدياسنتر پر شده بود و هيچ جاي خالياي وجود نداشت و حتي
از سالن كنفرانس مطوبوعاتي ژاك روگ ،رييس كميته بينالمللي
المپيك هم شلوغتر ش��ده بود .جلسه كنفرانس مطبوعاتي كه
فلپ��س با صورت تراش��يده و موهاي مرتب در آن حاضر ش��ده
بود حدود  30دقيقه طول كشيد .شناگر 27ساله خيلي آرام به
سواالت خبرنگاران پاسخ ميداد و در مورد همهچيز ،از المپيك
لندن تا كليد موفقيتهايش صحبت كرد« :خيلي سخت است
كه شرايطم را با شرايطي كه در المپيك  2008داشتم ،مقايسه
كنم .اهدافم هم فرق ميكند .در چهار سال اخير خيلي ريلكستر

زنان تيرانداز كشورمان با سهميه وايلدكارت حضور در اين رويداد
جهاني معتبر را تجربه كرده بودند .الهه احمدي بعد از كسب عنوان
ششمي بازيهاي المپيك لندن گفت« :پيش از اعزام به لندن گفته
بودم اگر بتوانم ركورده��اي داخليام را در مرحله مقدماتي بزنم،
فيناليس��ت خواهم شد كه اين اتفاق هم افتاد .هر هشتورزشكار
راهيافته به فينال براي كس��ب مدال ش��انس داش��تند اما خيلي
فاكتورها را بايد داش��ت تا م��دال المپيك گرفت .همين بس كه
من به همه افرادي كه در پيشبينيهاي خود ميگفتند اميدي به
تيراندازي و بهخصوص ورزشكاران زن اين رشته نيست ،ثابت كردم
حتي ما مستحق مدال هم بوديم .اينكه نتوانستم به مدال برسم به
خاطر آن نبود كه توانايياش را نداشتم بلكه به دليل اشتباه فنيام
بود .من تمام تالشم را كردم اما خدا نخواست به مدال برسم .سعي
كردم حق تيراندازي ايران را در اين رقابتها ادا كنم .من تا به حال
به المپيك نيامده بودم .اين رقابتها واقعا از حساسيت بسيار بااليي
برخوردار بود».احمدي حاال با اين موفقيتي كه به دس��ت آورده از
مردم ميخواهد تا براي او و جامبزرگ دعا كنند كه از مسابقات سه
وضعيت هم سربلند بيرون بيايد« .همين كه استحقاق تيراندازان
زن ايراني را به خيليها ثابت كردم ،برايم كافي است .اميدوارم مردم

«انگيزهام خاصتر و بيشتر است»

بودهام و لحظات خوش��ي در انتظارمان اس��ت ».وقتي به تعداد
مدالهاي طالي او در المپيك اش��اره شد ،با تواضع كامل جواب
داد« :اخيرا از من پرسيدند كه چند مدال داري .اما من هيچوقت
مدالهايم را نشمردهام و هميشه زحمت شمارش و اطالعرساني
در مورد تعداد مدالهاي من بر عهده ش��ما اصحاب رسانه بوده
است ».احتماال اين آخرين المپيكي است كه فلپس در آن شركت
ميكند و وقتي در مورد بازنشستگياش از او پرسيدند ،در پاسخ
گفت كه در بازيهاي المپيك تجربههاي زيادي به دست آورده
كه تمام آنها برايش لذتبخش بوده است« :يك بار داشتم از كافه
تريا بيرون ميآمدم .وقتي در حال قدم زدن بودم از سه زن روس
گذشتم كه همه آنها از من قدبلندتر بودند .من  193سانتيمتر
قد دارم .با خودم گفتم ،فكر ميكردم خيلي قدبلندم .ديدن آنها
تجربه خوبي بود ».آخرين اظهارنظر هم در مورد رقابتهاي اين
دوره بود« :رقابتها خيلي فش��رده هستند .به همين دليل براي

هاشمي :انگليسيها زهرشان را ريختند
كشورهاي مختلف رواديد صادر كند».عضو هيات اجرايي كميته
ملي المپيك با تاكيد بر اينكه انگليس��يها مدعي هستند كه
سياست بر مسايل ورزش��ي تاثيرگذار نيست اما اتفاقات اخير
نشان ميدهد حرف آنها با عملشان يكي نيست و فقط شعار
ميدهند.هاش��مي با بيان اينكه براي گرفتن رواديد سه بار به
سفارت انگلس��تان مراجعه كرده است ،اضافه كرد« :من حدود
پنج س��ال ويزاي انگليس را داش��تم و بح��ث درمانم را دنبال
ميكردم اما آنها حتي ويزاي درمانيام را تمديد نكردند .يكبار
قبل از اينكه س��فارت انگليس در ايران بس��ته شود ،مراجعه و
مدارك��م را كام��ل ك��ردم .بار دوم و س��وم آنها وق��ت دادند تا
به سفارتش��ان در آنكارا مراجعه كن��م كه من طي دو مرحله
س��فرهاي دوروزهاي به آنكارا داشتم ،متاسفانه با وجود تكميل
مدارك و مراجعه هيچ پاسخ قانعكنندهاي براي صادر نشدن ويزا
نگرفتم .در اين چند روز س��فارت انگلستان دوباره به من اعالم
كرد كه بايد مداركم را تكميل كنم .من هم مدارك را فرستادم
اما هنوز خبري نشده است .شايد يكي از داليل ويزا ندادن اين
بوده كه ش��انس تيراندازان را كم كنند .آنچه كه مس��لم است،
مسايل سياسي بر مسايل ورزشي سايه انداخته است».

سهميه ايران هنوز كاهش پيدا نكرده
ريي��س اتحادي��ه فوتبال گفت :س��هميه اي��ران در لي 
گ
قهرمانان آس��يا هنوز كاهش پيدا نكرده است .عزيز محمدي
در گفتوگو با فارس درباره اينكه گفته ميشود سهميه ايران
در ليگقهرمانان آس��يا به يك سهميه قطعي و يك سهميه
غيرمس��تقيم كاهش پيدا كرده ،اظهار داش��ت :هنوز چيزي
مش��خص نيس��ت .آبان ماه امس��ال در خصوص رتبهبندي
كشورها و تعيين سهميه تصميمگيري ميشود .وي افزود :در
جلس��ه «ایافسی» يك موردي براي نحوه امتيازدهي اعالم
شد كه براساس آن قرار است پس از بازديد از امكانات و بررسي

ما را دعا كنند تا من و مهلقا در رش��ته س��ه وضعيت هم عملكرد
خوبي داشته باشيم .اين مسابقات در فضاي باز برگزار ميشود و به
شرايط آب و هوايي هم بستگي دارد .متاسفانه ما هميشه با مشكل
فشنگ روبهرو بوديم و بيشترين تمريناتمان همين يك ماه آخر
در آلمان بود».احمدي و جامب��زرگ 14مرداد بايد در رقابتهاي
تفنگ س��ه وضعيت ش��ركت كنند.اما ديروز در ادامه مس��ابقات
تيراندازي المپيك ،ابراهيم برخورداري ،تنها نماينده كشورمان در
بخش مردان بود كه او نيز نتوانست راه به جايي ببرد .برخورداري
در مرحله مقدماتي با  569امتياز در رده  33قرار گرفت و نتوانست
به فينال راه پيدا كند .او در اين رقابتها 60تير در شش دور پرتاب
ك��رد و امتيازهاي  98 ،96 ،97 ،93 ،95و  91را به ثبت رس��اند.
دومين روز از بازيهاي المپيك لندن در حالي براي كاروان ورزش
ايران پيگيري شد كه به جز عملكرد قابلقبول احمدي ،هيچيك
از نمايندگان كشورمان نتوانستند به نتيجه درخشاني برسند و از
دور رقابتها حذف شدند .ندا شهسواري ،نفر اول پينگپنگ زنان
ايران ،در نخستين ديدارش به مصاف «اوشانايكه» از نيجريه رفت
و با نتيجه  4بر  3متحمل شكست شد .او گيم نخست را با برتري
 13بر  11خود تمام كرد اما در گيم دوم با نتيجه  11بر  8شكست
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ويزاي رييس فدراسيون صادر نشد

ب��ا اينك��ه دو روز از برگزاري رس��مي بازيه��اي المپيك
 2012لندن گذشته است با اين حال ،مهدي هاشمي ،رييس
فدراسيون تيراندازي به دليل صادر نشدن رواديد از سوي كشور
انگليس نتوانسته براي افتتاحيه و تماشاي بازيهاي تيراندازي
به دهكده المپيك برود .وي با بيان اينكه انگليسيها هيچ دليل
مشخصي براي صادر كردن رواديد عنوان نكر دهاند ،به «ايسنا»
گفت« :من عض��و هيات اجرايي كميته ملي المپيك و رييس
فدراسيون تيراندازي ايران هس��تم .از طرفي در هيات اجرايي
آسيا كرسي دارم و رييس دومين آكادمي بينالمللي تيراندازي
در جهان هس��تم ،با همه اين سمتها كشور انگليس رواديد و
آيديكارت ب��راي من صادر نكرده اس��ت .پيش از المپيك ما
اجالسهاي جهاني مختلفي داشتيم كه طي آن قرار بود مشكلي
براي رواديد و حضور مس��ووالن و ورزشكاران در المپيك وجود
نداشته باشد .اين يك لكه ننگ است و انگليسيها زهرشان را
ريختند و اجازه ندادند در مراسم افتتاحيه و رقابتهاي تيراندازان
كه در روز پيش برگزار ش��د ،بهعنوان مسوول اين رشته حضور
پيدا كنم؛ در صورتي كه كش��ور ميزبان موظف است در طول
دوره بازيهاي المپيك و پارالمپيك براي مسووالن و ورزشكاران

خورد .نماينده تنيس روي ميز زنان ايران گيم سوم را هم
با همين نتيجه واگذار كرد اما رقابت پاياپاي او با حريف
آفريقايياش باعث شد برنده  11بر  9گيم چهارم شود.
شهسواري در حالي كه در مجموع چهار گيم  2بر  2با
حريف خود مساوي بود ،گيم پنجم را با اختالف امتياز
ب��اال و با نتيجه  11بر  4واگذار كرد .البته اين بازيكن با
برتري مطلق و پيروزي  11بر  5در گيم ششم كار را به
گيم هفتم و پاياني كش��اند اما در اين گيم با نتيجه 11
بر  3شكست خورد و بازنده نهايي بازي شد .شهسواري
در حالي بازنده اين ديدار شد كه حريف آفريقايي او سال
 1996و همزمان با المپيك آتالنتا تاكنون حضور مستمر
در بازيهاي المپيك داشته است و امسال با رده جهاني
 292پنجمي��ن حضور المپيكي خود را تجربه ميكند.
اين در حالي است كه تنيس روي ميز ايران تاكنون هيچ
نماينده زني در المپيك نداش��ته است و ندا شهسواري
براي نخس��تينبار موفق به كسب سهميه اين بازيها
ش��د .در قايقراني محسن ش��ادي و سولماز عباسي هر
دو رويينگ سوار كش��ورمان با قرار گرفتن در رده آخر
گروه خود ش��انس صعود مستقيم به يك چهارم نهايي
را از دس��ت دادند اما به مرحله شانس مجدد راه يافتند.
ش��ادي با ثبت زمان  7:27:42در گروه شش نفره خود
ششم ش��د .در اين رقابت پاروزن بلژيكي با زمان  6:42:52ركورد
المپيك را جابهجا كرد .عباسي نيز با زمان  8:17:46در گروه خود
در همين رده قرار گرفت .در اين گروه رويينگ سوار نيوزیلندي ،به
همراه دو ورزشكار ليتواني و ايرلند به طور مستقيم به مرحله يك
چهارم نهايي راه يافتند .شادي و عباسي امروز بايد در گروه بازندهها
مسابقه بدهند .در دوچرخهسواري هم امير زرگري و عليرضا حقي،
ركابزنان ايران در مسابقات جاده بودند كه با بدشانسي دچار سانحه
شدند .در اين ميان حقي زودتر به حركت خود ادامه داد اما زرگري
دچار آس��يبديدگي ش��ده و به دليل مصدوميت از دور رقابتها
كنارهگيري كرد .حقی پس از طی مس��افت  168/3به خط پایان
نرسید .سهرابی تنها رکابزن ایران بود که با ثبت زمان چهار ساعت
و  52دقیقه و  55ثانیه در جایگاه  113قرار گرفت .سومين روز از
بازيهاي المپيك  2012لندن در حالي براي كاروان ورزش ايران
پيگيري ميشود كه در شمشيربازي ،مجتبي عابديني در اسلحه
سابر ،به مصاف حريف صاحبنامي از روماني ميرود كه با توجه به
مصدوميتش بعيد به نظر ميرسد نتيجهاي بگيرد .امين قاسميپور،
بوكسور وزن  -69كيلوگرم كشورمان هم با گابريل مائستر پرز از
ونزوئال مبارزه خواهد كرد.
عکسAP :

تيم كوچك ايران با پرچمداري بوكسور بلندقامتش
«علي مظاهري» يكي از  204تيمي بود كه جمعهشب
در مراسم افتتاحيه المپيك لندن رژه رفتند .مطمئنا
برايميلياردها بينندهاي كه اين مراسم باشكوه را تماشا
كردند كاروان ايران ويژگي خاصي نداشت كه دقايقي
پس از عبور كاروان ايران از جلوي دوربينها نكتهاي
در ذهن آنها باقي مانده باش��د .اين در حالي است كه
بس��ياري از كشورها از اين ويترين پربيننده به خوبي
اس��تفاده كردند .ايران در اين سالها ثابت كرده هنر
رژه رفت��ن را ندارد .پرچمدار ايران با چهرهاي س��رد
و ب��دون توج��ه به اطراف پرچم را حم��ل كرد و ،10
20نفري پشت سر او قرار داشتند كه عمدتا ورزشكار
هم نبودند ،با لباسهايي معمولي دستي تكان دادند و
رفتند .رژه تيم ايران آنقدر معمولي بود كه كارگردان
تلويزيوني براي نمايش آن زمان كمي اختصاص داد؛
در حد جزيرههاي كوچك اقيانوس آرام .اين در حالي
اس��ت كه ساير كشورها ميدانستند كه از مراسم رژه
به چه شكلي استفاده كنند تا كشورشان بيشتر مورد
توجه قرار بگيرد .براي اينكه رژه ايران براي مردم دنيا
جذابتر شود راههاي سادهاي وجود داشت اما به نظر
ميرسد مسووالن كاروان ايران ،تيم ايران را براي انجام
وظيفه راهي مراسم افتتاحيه كردند نه جلب توجه در
اين ويترين تاريخي .س��اير كشورها از روش مختلفي
براي جذاب ش��دن رژهشان اس��تفاده كردند .در ابتدا
نح��وه رفتار پرچمدار اهميت وي��ژهاي دارد .بهتر بود
كه ب��ه مظاهري كه از قامت مناس��بي هم برخوردار
است گفته ميش��د كه نبايد اينقدر جدي باشد .او با
چهرهاي عبوس بدون آنكه دس��تي تكان بدهد يا به
اطراف نگاه كند مسير را طي كرد .اكثر كشورها فردي
را براي حمل پرچم انتخاب كردند كه ويژگي خاصي
داش��ته باشد و خودش سوژه محسوب شود .از طرفي
پرچمداران در طول مسير سعي كردند با تكان دادن
پرچم ،لبخند زدن ،نگاه كردن به دوربين و دست تكان
دادن كاري كنند تا كارگردان تلويزيوني براي نمايش
آنها رغبت بيشتري داشته باشد .حتي برخي كشورها
براي پرچمدارش��ان لباس��ي متفاوت طراحي كردند.
استفاده صربستان و روس��يه از ورزشكاران مشهوري
مثل«نوواك جوكوويچ» و «ماريو شاراپووا» پرچمدار
آنها را به س��وژهاي جذاب براي تصويربرداران تبديل
كرد .يكي از مهمترين نكات تيمها ،لباس��ي است كه
ميپوشند .اكثر كشورهاي سعي كردند تا از لباسهاي
سنتي كشورشان اس��تفاده كنند يا لباسهايي براي
ورزشكاران طراحي شد كه با پرچم كشورها همخواني
داش��ته باشد .اين بار هم ساعاتي پس از پايان مراسم
رژه درباره «بدلباسها» و «خوشلباسها»ي المپيك
مطالب گوناگوني در رس��انهها منتش��ر شد كه مثل
هميش��ه نام ايران در ميان دو گروه ديده نميش��ود.
لباس ايران مثل هميشه معمولي بود و ويژگي منحصر
به فردي نداشت تا كارگردان تلويزيوني وقت بيشتري
براي نشان دادن آن بگذارد .در اين سالها يكبار هم
سعي نش��ده براي زنان و مردان ايراني كه در مراسم
افتتاحيه المپيك يا بازيهاي آسيايي شركت ميكنند
پوشش��ي سنتي طراحي ش��ود ،اما تيمهايي كه هنر
رژه رفتن را ميدانند لباسي تن كردند كه توجهها به
آنها جلب ش��ود .از طرفي ورزشكاران حاضر در رژه با
دست تكان دادن ،در دست گرفتن پرچم كشورشان
و كش��ور ميزبان و حتي بادكنك ،سعي كردند جلب
توجه كنند .حتي برخي تيمها پا را فراتر گذاش��تند
و در حي��ن رژه با كمي نمایش و «روي كول ديگري
قرار گرفتن» بيشتر نگاهها را متوجه خودشان كردند.
عوامل ديگري كه باعث شد تا زمان بيشتري به نمايش
رژه يك كشور اختصاص پيدا كند پرتعداد بودن تيم
رژه رون��ده و همچنين حضور سياس��تمدارهاي آن
كشور در جايگاه ويژه بود .معموال هر كشوري كه رژه
ميرفت چند نفري از جايگاه ويژه بلند ميش��دند و
براي هموطنانشان دس��ت تكان ميدادند ،اما براي
ايران چنين اتفاقي نيفتاد .كاروان ايران كمتعداد بود و
بيشتر آنها مسووالن بودند نه ورزشكاران ،جالب اينكه
در ش��رايطي كه در جايگاه وي��ژه صحنهاي از حضور
مسووالن ايراني نمايش داده نشد ،محمد عليآبادي،
ريي��س كميته ملي المپيك ايران ،ميان حاضران در
رژه ديده ميش��د! ايران ميتوانس��ت با انجام برخي
كارهاي ساده زمينهاي ايجاد كند كه زمان بيشتري به
نمايش رژهاش اختصاص پيدا كند و از اين ويترين بهتر
استفاده كند اما اينچنين نشد .در سوي ديگر كشوري
همچون مراكش كه يك��ي از غولهاي ورزش جهان
نيس��ت با يك رژه جذاب كاري كرد كه زمان نمايش
رژهاش پنج ،شش برابر ايران شود ،حتي به مغولستان
هم زمان بيش��تري رسيد .كس��ي از ايرانيها انتظار
نداش��ت براي جلب توجه در هن��گام رژه «روي كول
هم بروند» و به انجام حركات موزون روي بياورند ،اما
خوشرو بودن پرچمدار ،فرستادن ورزشكاران بيشتر به
مراسم افتتاحيه ،دست و پرچم تكان دادن و استفاده
از لباسهاي س��نتي كه هيچيك با شوونات اسالمي
منافات ندارد ،ميتوانس��ت اي��ران را به تيمي جذاب
تبديل كند .در اين ميان كمكاري اصلي از مسووالن
كاروان ايران اس��ت كه نميدانن��د رژه رفتن هم يك
مهارت اس��ت كه باي��د آن را تمرين كرد و دانس��ت.
فرصتي چند ثانيهاي در اختيار هر كشور قرار ميگيرد؛
فرصتي كه بايد با انجام حركاتي جذاب كاري كرد تا
بيشتر و تصاويرش در ذهنها بماند .رژه ايران نه براي
كارگردان جذاب بود و نه براي مردم س��اير كشورها.
احتماال اگر ديروز از بسياري ازميلياردها بيننده مراسم
جمعهشب پرسيده ميشد كه پرچمدار ايران مرد بوده
يا زن؟ يا لباس ايران چه شكلي بوده؟
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مدارك ارسال شده باشگاهها ،كشورها رتبهبندي كنند .بر اين
اساس كشوري كه در هر منطقه اول يا دوم شود ،چهار سهميه
مس��تقيم دارد .كشور سوم سه سهميه قطعي و يك سهميه
غيرمستقيم ،كش��ور چهارم دو سهميه قطعي و يك سهميه
غيرمستقيم و كشور پنجم يك سهميه قطعي و يك سهميه
غيرمستقيم خواهد داشت .اگر باشگاههاي ايراني كمي همت
و در ارسال مدارك و به هنگام بازديدها دقت كنند ميتوانيم
نمره خوبي از سوي باشگاهها و استاديومها بگيريم .در امتياز
تماشاگر و سطح فني ليگ هم ميتوانيم نمره خوبي بگيريم.

ش��روع آن انگيزه خاصي دارم ».اما فلپس در رقابتهاي امسال
مثل رقابتهاي پكن بدون رقيب نيست؛ رايان الچ هموطن او اين
اواخر عالي كار كرده است و حتي در سه مسابقهاي كه با فلپس
داش��ته دو بار او را شكست داده است .خيليها معتقدند امسال
رقابت اين دو در مادههاي مختلف مهيجترين رقابت المپيك لندن
 2012است .حتي باب باومن مربي فلپس هم اين مورد را تاييد
ميكند« :رقابت آنها بسيار نزديك و سنگين است .شايد آرزوي
هر مربي يا تماش��اگري باش��د كه بتواند رقابت آنها را از نزديك
تماشا كند .واقعا فوقالعاده است ».فلپس در اين رقابتها ميتواند
به ركورد  14مدال خود بيفزايد و نخستين شناگر مردي باشد كه
در سه المپيك پياپي به اين افتخار دست پيدا كرده است .اما الچ
اكنون مدافع عنوان قهرماني جهان است و در رقابتهاي تمريني
ماه گذشته در آمريكا بهراحتي فلپس را شكست داده است .الچ
بدون ش��ك اعتمادبهنفس الزم براي شكس��ت فلپس را دارد .او
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ميگويد« :درست بعد از پكن من يك برنامه چهارساله داشتم تا
به لندن برسم .ميدانستم ميتوانم بسيار سريعتر از اين شنا كنم.
به دليل تمرينات سختي كه انجام داده بودم دقيقا ميدانستم اين
بار موفقيت مال من اس��ت .امسال سال من خواهد بود ».فلپس
در المپيك اكنون بيشتر به دنبال تاريخسازي است و ميخواهد
تمامي ركوردها را جابهجا كند .او ركورد كس��ب بيشترين مدال
طال را در رقابتهاي المپيك در اختيار دارد (پنج مدال بيش��تر
از هر ورزش��كار ديگري در رقابته��اي المپيك) .او در المپيك
پكن با هشت پيروزي ركورد مارك اشپيتز را هم شكست .هدف
بعدي او شكستن ركورد الريسا التينينا ژيمناست شوروي سابق
است كه  18مدال در المپيك كسب كرده است .رسيدن به اين
ركورد براي فلپس كه در هفت ماده براي كسب مدال طال رقابت
ميكند ،چندان كار سختي نيست .اما به نظر ميرسد الچ امسال
ميخواهد رنگ مدالهاي فلپس را تغيير دهد .او تنها به طال فكر
ميكند و معتقد است برنز و نقره براي فلپس است .الچ ميگويد:
«بايد با پيشزمينه پيروزي به ميدان برويد .من در هر مسابقه از
قبل به اين فكر ميكنم كه در آن پيروز ميشوم .براي نقره و برنز
رقابت نميكنم ،من تنها به طال فكر ميكنم».

از تهران تا ناكجاآباد
سيداميد خاتونآبادي
o.khatonabadi@gmail.com
س��پيد يعني من مينويسم تو ميخواني /من با زبان
بيزباني /با نشانه /تو بينشانه رمز ميگشايي*
مقدمه در دو سطر:
سخت نيست .آسان هم نيست .روايتي است از تهران
تا ناكجاآباد كه بازسازي ميشود دوباره .رسيدن به نقطه
آغاز ،معيار قضاوت را چندپاره ميكند .آن هم بعد از چند
دهه؛ تاريخ اشكها و لبخندها.
 -1س��پيد يعني من مينويس��م تو ميخواني و بعد
المپيك لندن كه آتش آن از چندي پيش روش��ن شده
اس��ت .فرصتي تا جامعه ورزش ايران خودي نشان دهد
در اين وانفس��اي آرزوها و روياها .حلقههاي درهم تنيده
رنگي كه مدام باز و بس��ته ميشوند .اولين نشانه را ميالد
وزيري رمزگشايي ميكند؛ غريبانه در باران .او ادامه غربت
همرزمان خويش است.
 -2و ام��ا قبلت��ر ك��ه نماينده اصفه��ان در مجلس
شوراي اسالمي از افزايش تعداد امضاهاي طرح استيضاح
وزي��ر ورزش و جوانان خبر ميده��د و ميگويد« :تعداد
امضاهاي اين طرح به  60امضا رس��يده و ما اين طرح را
بعد از المپيك لندن پيگيري ميكنيم ».در آن س��و نيز
فرانسپ��رس گزارش ميده��د كه «وجدان ش��كراني»
قهرمان 18س��اله عربستاني بهدلیل استفاده از روسري و
حفظ حجاب خود توس��ط كميته برگزاري كنار گذاشته
ش��ده اس��ت .از ميان نماينده اصفهان ،عباسي ،وجدان
ش��كراني و كميته برگزاري مسابقات كدام يك به صواب
نزديكترند؟ پاسخ اين پرسش در كدام يك از حلقههاي
رنگي المپيك جاي ميگيرد؟
 -3و ب��از در لن��دن ك��ه در زمان مس��ابقه تيمملي
فوتبال زنان كرهشمالي با كلمبيا پرچم كرهجنوبي روي
نمايشگر ورزشگاه به نمايش درآمد و مقامات المپيك را
وادار به عذرخواهي رس��مي از مردم و دولت كرهش��مالي
كرد .در روايت پزش��كزاد از داييجان ناپلئ��ون ،كار ،كا ِر
انگليسيهاست .با اين وجود المپيك لندن بر اساس فلسفه
ماكياوليستي رفتار ميكند يا ضد آن؟ شهريار در كجاي
قصه رخ نشان ميدهد؟ اينجا كجاست؟
 -4سپيد ،ذرهبيني است كه نيمه پر ليوان را نيز ،خالي
به تصوير ميكش��د .اين ترس و اضطراب لعنتي محصول
تمدن عصر جديد است فرويد عزيز يا از پيشترها نيز وجود
داشته است؟ قرصها ،جاي خالي همه چيز را ميگيرند.
همين است كه بر اساس گزارشها برخي از ورزشكاران از
روشهاي پيچيده ،از داروهاي رشد انساني تا تستوسترون
صنعتي استفاده كردهاند .از نوستراداموس تا افسانه رستم و
سهراب و پورياي ولي چند سال فاصله است؟
*عليرضاپنجهيي

خبر

پرسپوليس و گهر در آزادي

ديدار تيمهاي فوتبال پرس��پوليس و گه��ر زاگرس در
ورزشگاه آزادي برگزار ميشود .به گزارش فارس ،تيم فوتبال
گهر زاگرس به دليل عدم وجود شرايط مناسب و استاندارد
در استان لرستان و شهر دورود ديدارهاي خانگي خود را در
ورزشگاه انقالب كرج برگزار ميكند .باشگاههاي سايپا و گهر
زماني ميتوانند از ورزش��گاه تختي تهران استفاده كنند كه
اجاره نامه اين ورزش��گاه را به سازمان ليگ تحويل دهند و
سپس بازيهاي سايپا و گهرزاگرس با استقالل و پرسپوليس
در ورزشگاه تختي تهران برگزار ميشود .این ديدار دوشنبه
هفته جاري ساعت  22:30در ورزشگاه آزادي برگزار خواهد
شد .اين در حالي است كه گهر ميزبان اين بازي است.

