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 4 صـفـحه -1000 تـومان

 بهار پینگ پنگ کردستان 
خــــزان شـــد

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه بخشش و احسان بهانه 
خوبی شد تا در میان موج نگرانی های مردم در اثر شیوع 
سنندجی  ورزشکاران  از  تعدادی  ُسراغ  به  کرونا،  بیماری 
با  و  انداخته  راه  به  را  و مهربانی  برویم که موج همدلی 
نّیت خیرخواهانه خود آرامشی نسبی را برای افراد نیازمند 

کمک های مالی و مادی در این شرایط فراهم کنند. 
چندی پیش اطالع پیدا کردیم که باقر محمدی چهره نام 
آشنای ورزش استان و کشور به همراه فواد احمدی یکی از 
شاگردان و دوستان خود اقدام به تأسیس مؤسسه خیریه با 
نام فریادرسان در سنندج کرده اند، اقدامی که در نوع خود 
از لحاظ افراد هیأت مؤسس آن و تشکیالتی بی نظیر نباشد، 

بی شک کم نظیر است. 
در صبح ششمین روز از ماه مبارک رمضان میهمان آنان در 
دفتر مؤسسه شدیم، ساختمانی قدیمی در پس کوچه ای 
محله قدیمی خیابان کشاورز )وکیل( سنندج که رنگ و روی 
دیوارهای آن نیز با رخسار این روزهای افراد نیازمند و ناتوان 
به لحاظ مالی همخوانی داشته و شاید از این نظر، جامعه 
آن، احساس  به ساختمان و دفتر  با ورود  هدف مؤسسه 
غریبی و ناامیدی نکنند بلکه فضا و نیروهای خدوم آن را 

از خود بدانند. 
باقر محمدی دبیر هیأت کونگ فو استان و سرمربی تیم ملی 
کشورمان مدیرعاملی این مؤسسه را بر عهده گرفته تا علی 
رغم خدمت به ورزشکاران در رده های سنی مختلف، در 
سنگری متفاوت نقشی به رنگ مهربانی ایفا کند. وی در 
ابتدا از چگونگی تصمیم به تأسیس مؤسسه خیریه می گوید: 
در زلزله کرمانشاه و سرپل ذهاب، فواد احمدی سفرهای 
متعددی به مناطق زلزله زده داشت تا در حد توان و بضاعتی 
که دارد به هم وطنان و هم زبانانمان در آن شرایط کمک 
کند، بعد از بازگشت؛ پیشنهاد ثبت مؤسسه را مطرح کرد 
که در نهایت یا چند نفر دیگر از ورزشکاران سنندجی در 
تیرماه سال گذشته اقدام به ثبت مؤسسه زیر نظر سازمان 

بهزیستی کردیم. 
 300 بودن  پوشش  تحت  به  اشاره  با  ادامه  در  محمدی 
خانواده نیازمند تحت نظر مؤسسه، یادآور شد: به صورت 
ماهانه بسته های غذایی شامل 8 تا 10 قلم کاالهای اساسی 
را میان خانواده های نیازمند توزیع می کنیم که در این ماه 
سعی می کنیم در دو مرحله این کار را انجام دهیم. عالوه 
بر آن کمک های نقدی را نیز برای برخی خانواده ها خواهیم 

داشت. 
وی از عدم تمایل سایر ورزشکاران عضو هیأت مؤسس برای 
ذکر نام آن ها نیز گفت و افزود: این مؤسسه تنها مؤسسه 
ای است که مجوز فعالیت در سراسر کشور را دارد بنابراین 
متعلق به تمام جامعه ورزشی است و انتظار داریم آن ها در 
انجام فعالیت های خیرخواهانه و حمایت از مؤسسه جهت 
کمک به افراد و خانواده های نیازمند به خصوص در داخل 

استان ما را همراهی کنند. 
دبیر هیأت کونگ فو استان کردستان به تمایل رؤسای هیأت 
و  مریوان  و  سقز  چون  شهرستان هایی  در  کونگ فو  های 
همچنین تعدادی از ورزشکاران در سراسر استان برای ایجاد 
شعبه های فرعی مؤسسه هم اشاره کرد و ابراز داشت: در 
حال حاضر هر زمان اگر خانواده ای نیازمند در شهرستان های 
استان به ما مراجعه کنند و یا خود ما از مشکالت آن ها اطالع 
پیدا کنیم، عالوه بر حضور بنده و آقای احمدی، ورزشکاران 

آن شهرستان هم که معتمد مردم 
کمک ها  آوری  جمع  در  هستند 
به ما و خانواده مورد نظر کمک 

می کنند. 
فریادرسان  مؤسسه  مدیرعامل 
دکتر  قادری،  محفوظ  دکتر  از 
نصیری،  دکتر  پسندی،  گل 
فوزیه  دکتر  و  محمودی  دکتر 
صدیقیانی به جهت کمک هایی 
که در خصوص تهیه دارو، ویزیت 
معرفی  افراد  جراحی  عمل  یا  و 
و همچنین  توسط مؤسسه  شده 
با  کشور  خارج  از  آزموده  ایوب 
کمک های نقدی مستمر و متین 
ملی  تیم  بان  دروازه  محمدی 

فوتسال که با کمک برخی از اعضای تیم ملی، 50 بسته 
غذایی را به مؤسسه اهدا کرده اند، تشکر و قدردانی کرد.

وی از حمایت و کمک به یکی از قوی ترین مردان استان و 
ایران هم سخن به میان آورد و گفت: خانواده ای روزی به 
ما مراجعه کردند و شرح مختصری از مشکالت اقتصادی 
زندگی خود به دلیل بیماری سرپرست خانواده را به ما دادند 
و ما هم طبق معمول جهت اطالع و ثبت در دفتر مؤسسه 
سؤاالتی در خصوص سرپرست خانوار پرسیدیم که متوجه 
شدیم خانواده آقای غیاث احمدی قوی ترین مرد ایران در 
یک دهه گذشته بوده و ما ناباورانه و با ناراحتی و افسوس 
تمام به منزل او رفتیم و متوجه شدیم به مداوای پزشکی و 
حمایت نیاز دارد که خوشبختانه با کمک جمعی از مردم 
خیرخواه و ورزشکاران نوع دوست، اقدامات خوبی انجام 
شد و هم اکنون بهبودی نسبی هم الحمدالله پیدا کرده 

است.
باقر محمدی در پایان از نحوه تصمیم گیری بر اساس تحقیق 
و مشورت به افراد نیازمند هم گفت: بعد از اطمینان از 
نیازمند بودن فردی که تقاضای کمک کرده و یا به ما معرفی 
شده است، با اعضای هیأت مدیره مؤسسه در خصوص 
میزان کمکی که باید بشود مشورت می کنیم، سپس میزان 

کمک مالی مشخص را مشخص می کنیم.

69 هزار فالور ناظر بر 
فعالیت های مؤسسه خیریه 

فریادرسان
از دو دهه  و مربی کونگ فو که بیش  فواد احمدی داور 
است در این رشته ورزشی فعالیت می کند، به عنوان رئیس 
هیأت مدیره مؤسسه در این گفتگو اظهار داشت: برای ثبت 
مؤسسه دکتر قریشی، دکتر فرشادان و آقای امید مهتاب 

مجوزهای  تا  کردند  زیادی  تالش  و  همکاری 
فعالیت را بگیریم. 

از ثبت مؤسسه  وی اوج فعالیت ها را به قبل 
ارتباط داد و گفت: در جریان سیل سال گذشته 
با تالش و همراهی ورزشکاران و افراد خّیر ضمن 
حضور در منطقه سیل زده لرستان، توانستیم به 
لحاظ کمک نقدی مبلغی در حدود 73 میلیون 

تومان را جمع آوری کرده و این عالوه بر کمک های غیر نقدی 
بود که از طرف کمپین ها و گروه های مردمی برای کمک به 

خانواده های سیل زده لرستانی برای ما ارسال کردند.
احمدی با اشاره به اقدامات خیرخواهانه و کمک هایی که 
در ادوار مختلف و قبل ثبت مؤسسه به افراد نیازمند انجام 

شده است، افزود: چهره های ورزشی همیشه محبوب و 
مورد اعتماد مردم هستند، آقای باقر محمدی به عنوان 
چهره ملی و استانی به همراه سایر ورزشکاران همیشه در 
به ماهیت  با توجه  بماند که  بودند،  امر خیر پیش قدم 
رشته کونگ فو و حضور ورزشکاران حاشیه و طبقات ضعیف 
جامعه، توان پرداخت شهریه را ندارند که آقای محمدی 
بیش از 80 درصد ورزشکاران را از پرداخت شهریه معاف 
کرده است، بنابراین تفکر حمایت از افرادی که نیاز به کمک 

دارند همیشه وجود داشته است. 
رئیس هیأت مدیره مؤسسه خیریه فریادرسان به کمک های 
نقدی جهت انجام معالجات درمانی ورزشکاران و یکی از 

همراهی  با  را  مؤسسه  که  دالیلی 
ثبت  به  ورزشکاران  از  جمعی 
رساندند نیز گریزی زد و گفت: سال 
ای  قروه  ورزشکاران  از  یکی   ،1397
در مسابقاتی که در بانه برگزار شد، 
مشکل جسمی پیدا کرد، بعد از آن 
متوجه شدیم مبتال به سرطان شده 
و نیازمند پیوند مغز استخوان است، 
تشکیل  با  افتادیم  فکر  این  به  لذا 
کمپینی از ورزشکاران به وی کمک 
کنیم که خوشبختانه این کار هم با 
تومان  آوری مبلغ 50 میلیون  جمع 
به خوبی انجام شد و در بیمارستان 
حال  در  و  شدند  معالجه  همدان 
حاضر هم بهبود پیدا کرده اند، این 
همراهی تحسین برانگیز جامعه ورزشی به ما انگیزه داد تا به 
فکر ثبت مؤسسه خیریه ای با حضور نمایندگانی از جامعه 

ورزشی باشیم.
یکی از راه های ارتباطی مردم و افراد نیکوکار با این مؤسسه، 
پیج اینستاگرامی آن است، ابزاری که به خوبی هم توانسته 
در سطح کشور معرفی شده و توسط فالورهای خود مورد 
حمایت قرار گیرد، اما عنوان این پیج با نام »فواد ُگل« است 
که در خصوص دلیل چنین عنوانی؛ فواد احمدی رئیس 
هیأت مدیره مؤسسه می گوید: دالیل زیادی داشت، از جمله 
این که چون خودم در همین خیابان کشاورز ُگل فروشی 
داشتم لذا عامه مردم من را با نام فواد ُگل می شناسند، 
همچنین چون فواد احمدی های زیادی را داریم از جمله در 
خانواده پدری که تعدادشان هم کم نیست، لذا عنوان پیج 
را فواد ُگل گذاشتیم، هر چند با نام مؤسسه فریادرسان هم 
به خوبی می توان آن را پیدا کرد. در حال حاضر هم 69 هزار 
فالور واقعی داریم که نشان از نظارت بر فعالیت ها، حمایت 

و همراهی مردم با این مؤسسه دارد.
احمدی با اشاره به این که مؤسسه هیچ صندوقی جهت 
جمع آوری هدایا و یا کمک های نقدی مردم ندارد، خاطر 
نشان کرد: با داشتن صندوق موافق نیستیم و از طرف دیگر 
در سطح شهر و استان این نوع جمع آوری کمک های مردمی 
به حد اشباع رسیده است، ما بیشتر سعی می کنیم از طریق 
افرادی که مورد وثوق و اعتماد مردم هستند به ویژه جامعه 
ورزشی برای جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی بهره 
بگیریم. نمونه آن آقایان شهرام و شاهرخ نوری، کیا سلیمی، 
کاوه میرکی، سیروان و زانیار احمدی و همچنین برداران 
آقای باقر محمدی که از راه های مختلف مؤسسه را مورد 

حمایت قرار داده اند. 
وی همچنین یادآور شد: البته شاید این افراد به این که 
اسمی از آن ها برده شود رضایت نداشته باشند اما جهت 
نمونه عرض کردم تا با نحوه برخی از فعالیت های ما 
آشنا پیدا کنید، ضمن این که جامعه پزشکی و سایر 
افراد دیگری هستند که به انحای مختلف به کمک 

مؤسسه و نیازمندان آمده اند. 
احمدی اضافه کرد: یکی از آسیب هایی که در زمینه 
کمک به نیازمندان وجود دارد، کمک های بیشتر از 
نیاز به آنان است؛ به گونه ای که اگر فرد نیازمندی 
در فضای مجازی مثالً 6 ماه گذشته معرفی شده 

باشد، هستند افرادی که االن با او آشنا شده و اقدام به 
کمک می کنند غافل از آن که وی مقدار پول مورد نیاز خود 
را دریافت کرده و بعدها متوجه می شوید رقم هنگفتی به 
حساب شخصی او واریز شده است و متأسفانه به نوعی 

سودجوی و سوءاستفاده هم از افراد خیر شده است. 
لذا ما حساب را با مدیریت خودمان و به نام شخص باز 
خواهیم کرد اما چون نظارت می کنیم به محض تکمیل مبلغ 
مورد نیاز، حساب فرد نیازمند مسدود خواهد شد تا پولی 
واریز نشود و با این کار هم از سوءاستفاده های احتمالی 
جلوگیری کرده ایم و هم منابع مالی را جهت پوشش تعداد 
بیشتری از افراد نیازمند به کمک مدیریت و افزایش داده ایم.
رئیس هیأت مدیره مؤسسه خیریه فریادرسان در پایان این 
گفتگو به برخی انتقادات مردمی نیز در خصوص کمک 
به افراد نیازمند اشاره کرد و گفت: خیلی از مردم به ما 
می گویند شما باید به افرادی که هم سالم هستند و هم 
نیازمند، ماهیگیری را آموزش دهید به جای این که ماهی 
را دستشان بدهید! ما هم خوب می دانیم این حرف درست 
است، اما بنا به شرایط باید آن را تحلیل کرد. در حال حاضر 
وقتی جوانی با مدرک فوق لیسانس و دکترا کاری ندارد از 
طرف خانواده هم دچار مشکل اقتصادی است، شغلی هم 
برایش نمی توان پیدا کرد، پس برای این که به هزاران بالی 

دیگر روی نیاورد باید به او کمک کرد. 
کمک  ندارند،  کار  توان  و  است  معلول  که  ای  خانواده 
را  آن ها  زندگی  مخارج  کفاف  هم  حمایتی  سازمان های 
نمی دهد باید از طرف مردم حمایت شوند ولو این که به این 
کمک ها عادت کنند، چون در شرایط فعلی چاره ای نداریم، 
ما نمی توانیم شغل ایجاد کنیم و وظیفه هم نداریم، بلکه این 
وظیفه مدیران است که به فکر اقشار نیازمند و جویای کار 

باشند. 

کوچ ابدی معمار تنیس روی میز استان

به دنبال گرفتن
 طالی المپیک هستم

زبوی فوتبال کردستان؛ 

ُدردانه ی برزیل ایران

نیک نفس: 
همچنان برای پیراهن

 تیم ملی می جنگم

برای من پول نبود؛

 اما دیگران چرا!

سهند خادم نامداری:

صباح شریعتی: 

مؤسسه فریادرسان متعلق به جامعه ورزشی استان

درگذشت مرحوم اقبال لطف اله نسبی 
چنان سنگین و جان سوز است که به 
در  ولی  می نشیند،  باور  به  دشواری 
چاره ای  پروردگار  حضرت  تقدیر  برابر 
جز تسلیم و رضا نیست. این مصیبت 
را صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای 
شما صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده 

علو درجات طلب می کنیم.

خانواده محترم
 لطف اله نسبی

افشین خوش گوار - معاون تربیت بدنی
 اداره کل آموزش و پروش کردستان

معلِم عاشق به تعلیم 
موفق است

گفتگویی به بهانه روز معلم؛ 



گذشته  ماه  سه  در  کرونا  ویروس  موجود  شرایط 
باعث تعطیل بسیاری از فعالیت ها از جمله ورزش 
شده است. تعطیلی و تعویق مسابقات داخلی و 
بین المللی سبب شده قهرمانان ورزشی تمرینات 
دهند.  انجام  بدنی  آمادگی  حفظ  حد  را  خود 
ریو  المپیک  برنز  مدال  دارنده  شریعتی  صباح 
تمرینات  روزها  این  فرنگی  2016 در رشته کشتی 
خود را در سنندج دنبال می کند. به همین بهانه 
کوتاهی  گفتگوی  وی  با  تا  داد  دست  فرصتی 
انجام دهیم تا در باره اتفاقاتی که بعد از المپیک 

ریو برای او افتاد بیشتر آگاه شویم.
سنندجی  ساله   31 گیر  کشتی  این  شریعتی 
جهانی  جام  طالی  المپیک،  برنز  مدال  که 
جهانی  جام  برنز   ،2017 جهانی  جام  نقره   ،2015
مدال  و   2019 اروپا  برنز   ،2015 اروپا  نقره   ،2014
کشور  برای  را   2017 اسالمی  کشورهای  برنز 
در  خود  شرایط  مورد  در  کرد،  کسب  آذربایجان 
کسب  از  بعد  گفت:  المپیک  بعد  سال  چهار 
مقام سوم المپیک قصد داشتم روند رو به رشد 
اتفاق  چند  و  بدشانسی  اما  دهم،  ادامه  را  خود 
باعث شد که نتوانم به اهداف خود دست پیدا 
کنیم. بعد از المپیک کادر فنی تیم ملی کشتی 
بودند  کردستانی  و  ایرانی  همه  که  آذربایجان 
نتیجه  عدم  دالیل  از  یکی  این  که  شدند  عوض 
آن  و در کنار  بود  این کشور  گیری من و کشتی 
برنامه های  و  تغییرات در فدراسیون کشتی  هم 
قهرمانان  به  المپیک  از  قبل  مثل  شد  ایجاد  آن 
اردوهای  و  پاداش  حقوق  از  و  نمی کردند  توجه 
و  نبود  خبری  منظم  تمرینات  و  سازی  آماده 
 2017 سال  در  من  کتف  مشکالت  این  کنار  در 
آسیب دید و در کل این دالیل باعث عدم نتیجه 

گیری مورد نظر در این چند سال شد.
طول  در  که  عنوان هایی  و  مقام های  باره  در  وی 
 2017 سال  گفت:  بود،  گرفته  گذشته  سال  چهار 
همراه  به  کشتی  جهانی  جام  رقابت های  در 
در  کردم،  کسب  را  دوم  عنوان  آذربایجان  تیم 
یک  با  فقط  که  اسالمی  کشورهای  مسابقات 
دست کشتی گرفتم مقام سوم را کسب کردم با 
فرانسه  جهانی  مسابقات  در  آسیب دیدگی  همان 
اکراین  بین المللی  رقابت های  در  شدم.  حذف 
آسیب  ران  کشاله  ناحیه  از  که  رسیدم  فینال  به 
دیدم و به عنوان دوم قناعت کردم و در نهایت 
به علت آسیب دیدگی در مسابقات اروپایی سال 

2018 غایب بودم.
تمرینات  دوباره   2019 سال  داد:  ادامه  شریعتی 
به  خیرآبادی  جمشید  نظر  زیر  را  خود  جدی 
رقابت های  در  اینکه  تا  کردم  پیگیری  جدی  طور 
آماده  و  آوردم  دست  به  را  برنز  مدال  اروپایی 
حضور در رقابت های جهانی که گزینشی المپیک 
و  تمرین می کردم  اما چون در سنندج  بود شدم 
آذربایجان  کشتی  فدراسیون  با  را  موضوع  این 
هماهنگ کرده بودم، اما یک سری زد و بند انجام 
شرکت  جهانی  مسابقات  در  ندادن  اجازه  و  شد 

کنم فرد دیگر به جای من راهی مسابقات شد. 
مسابقات  برای  که  نفری  با  کردم  اعالم  من 
بگیرم  کشتی  دور  چند  حاضرم  شده  انتخاب 
پیشنهاد  با  اما  دهم  شکست  را  او  اختالف  با  و 
به  را  ُگرجی  گیر  کشتی  یک  و  نشد  موافقت  من 
مسابقات اعزام کردند او به کسی باخت که من 
بودم.  داده  شکست  فنی  ضربه  با  را  حریف  آن 
در سال 2019 روند رو به رشد خود را ادامه دادم 
اول  مقام  فرانسه  بزرگ  جایزه  رقابت های  در  و 
کسب کردم و کسی را که آذربایجان به جای من 
شکست  بود  کرده  اعزام  گزینشی  مسابقات  به 
رقابت های  در  حضور  آماده  حال  هر  به  دادم. 
تمام  کرونا  ویروس  که  بودم  المپیک  گزینشی 

فعالیت های ورزشی را تعطیل کرد.
برنامه  خصوص  در  المپیک  برنز  مدال  دارنده 
های خود برای سال 99 گفت: چون المپیک یک 
هم  گزینشی  مسابقات  و  افتاد  تعویق  به  سال 
شانس  دو  من  افتاده،  عقب  سال  یک  مدت  به 
مجدد برای کسب سهمیه دارم یکی رقابت های 
قهرمانی اروپا که اسفندماه در مجارستان برگزار 
و  می کنند  سهمیه  کسب  فینالیست  نفر  دو  و 
کسانی  برای  فرصت  آخرین  که  دیگر  مسابقه 
اردیبهشت  در  نکرده اند  کسب  مجوز  که  است 
که  شد  خواهد  برگزار  بلغارستان  در   1400 سال 
را  المپیک  در  حضور  سهمیه  اول  نفر  دو  هم  آن 

کسب خواهند کرد.

تمرینی اش  برنامه  و  خود  حریفان  باره  در  وی 
اظهار داشت: تا کنون 6 نفر در هر وزن سهمیه 
هم  من  اصلی  رقیبان  و  کردند  کسب  المپیک 
نکرده اند  کسب  مجوز  کنون  تا  که  اروپا  در 
و  مجارستان  بالروس،  روسیه،  کشورهای  از 
کرونا  علت  به  حاضر  حال  در  هستند.  اکراین 
اردوهای  برنامه  آذربایجان  کشتی  فدراسیون 
در  من  ولی  است.  نکرده  اعالم  را  ملی  تیم 
ادامه  را  خود  تمرینات  جدی  طور  به  سنندج 
آذربایجان  در  تمرینات  وضعیت  تا  می دهم 
مشکل  اگر  وضعیت  این  با  شود.  مشخص 
چون  و  نیاید  پیش  مصدومیت  جمله  از  خاصی 
به  کرده  تغییر  هم  آذربایجان  ملی  تیم  سرمربی 
را  توکیو  المپیک  در  حضور  سهمیه  خدا  امید 

کرد. خواهم  کسب 
استان  و  ورزش  وضعیت  باره  در  شریعتی 
استعدادی  استان  ورزش  در  گفت:  کردستان 
فراوانی در همه رشته های ورزشی وجود دارد که 
از نظر ژنتیک و استعداد  به آن ها توجه نمی شود 
هیچ فرقی با استان کرمانشاه نداریم، ولی از نظر 
پیشرفت ورزش به خصوص در بخش قهرمانی این 
استان را با کردستان مقایسه کنید! دلیل موفقیت 
آن ها و عدم موفقیت ما چیست؟ دلیل اصلی این 
تفاوت به نظر من توجه بیشتر مسئولین آن استان 

به ورزش است. 
کمبود  ما  ورزش  دیگر  مشکل  داد:  ادامه  وی 
در  که  مدیری  من  نظر  به  است.  مالی  منابع 
با  بتواند  باید  می کند  قبول  مسئولیت  ورزش 
برای  را  الزم  اسپانسر  و  اعتبار  خود  ُبرش  و  نفوذ 
این بخش تأمین کند و اگر نمی تواند کنار بکشد 
تا فرد دیگر این مسئولیت را قبول کند. در کنار 
از  استانی  مسئولین  دیگر  باید  هم  ورزش  مدیر 
نمایندگان مجلس و فرمانداران  جمله استاندار و 
توجه ویژه ای به ورزش داشته باشند از قهرمانان 
این بخش حمایت الزم را انجام دهند و هر کس 
در جایگاهی که دارد از جمله فدراسیون، هیأت، 
مربی و ورزشکار اگر کار خود را به درستی انجام 

دهد شاهد پیشرفت امور خواهیم بود.
وضعیت  مورد  در  المپیک  برنز  مدال  صاحب 
کردستان  در  داشت:  اظهار  کردستان  کشتی 
به  دانش  با  مربی  و  استعداد  با  گیر  کشتی 
اندازه کافی وجود دارد از این نظر هیچ مشکلی 
خیرآبادی  که  مدتی  از  کشتی  وضعیت  نداریم. 
مسئولیت هیأت کشتی را بر عهده گرفته اند رو 
اقداماتی  و  برنامه  به  توجه  با  و  است  بهبود  به 
میزبانی  جمله  از  دهند  انجام  می خواهند  که 
شاهد  می توانیم  جهان  باشگاه های  مسابقات 
استان  گیران  ُکشتی  و  ُکشتی  بیشتر  پیشرفت 
این  در  حضور  به  فقط  نباید  ما  البته  باشیم. 
این  از  بعد  باید  باشیم.  دل خوش  مسابقات 
و  مدام  حضور  کشور  کشتی  لیگ  در  رقابت ها 
مستمر داشته باشیم چون تداوم حضور در لیگ 

پیشرفت کشتی خواهد شد. باعث 
به  دوباره  اگر  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  صباح 
انتخاب  را  راه  همین  دوباره  برگردیم  گذشته 
خواهد کرد، گفت: بله، قطعاً همین راه را انتخاب 
و  می بینم  را  شرایط  این  وقتی  چون  می کردم، 
می دانم اگر در اینجا می ماندم، مانند بسیاری از 
استعدادهای دیگر به علت مشکالت مالی و نبود 
احساس  خودم  انتخاب  از  و  می سوختم  حامی 

رضایت می کنیم. 
را  خود  کار  تازه  که  گیران  کشتی  به  شریعتی 
هستند،  قهرمانی  دنبال  به  و  کرده اند  شروع 
های  رشته  از  یکی  کشتی  گفت:  و  کرد  توصیه 
متأسفانه  که  است  ورزشی  زمان بر  و  سخت 
ساله  صد  »راه  می خواهند  جوانان  از  ای  عده 
باید  گیر  کشتی  یک  کنند«!  طی  شبه  یک  را 
مسیر  هدفمند  و  مشخص  ریزی  برنامه  طبق 
پله طی کند هیچ کشتی گیری  پله  را  قهرمانی 
نمی شود.  جهان  قهرمان  تمرین  سال  دو  با 
قهرمانی  دنبال  به  که  گیری  کشتی  بنابراین 
کار  حوصله  و  صبر  و  بسیار  تالش  با  باید  است 

ادامه دهد. را  خود 
اظهار  خود  سخنان  پایان  در  شریعتی  صباح 
به  المپیک  در  دارد  آرزو  ورزشکاری  هر  داشت: 
مدال برسد که شکر خدا من مدال برنز المپیک را 
کسب کردم، هدفم این است با توکل به خدا در 
المپیک آینده خوش رنگ ترین مدال یعنی طال را 

به دست آورم.
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مرشد حسن دیوانی پیر کهن سوار و کهن 
بزرگ  و  پهلوانی  و  باستانی  ورزش  کسوت 
خانواده بی مانند دیوانی در تیر ماه سال 1309 
در محله جور آباد شهر سنندج، شهر مردان 
نیک سرشت، نیک رفتار و نامدار، دیده به 

جهان هستی گشود.
و  ایران  باستانی  ورزش  دلیر  و  دیر  پیر   
کردستان در سن ده سالگی به ورزش باستانی 
بزرگوار  پیشکسوتان  و  پهلوانان  یاری  به  و  نمود  پیدا  دلبستگی 
آن روزگار با راه و رسم پهلوانی آگاه شد و با استعانت از حضرت 
حق و شاه مردان علی )ع( پا به میدان مقدس زورخانه و ورزش 
پهلوانی گذاشت و به واسطه عالقه و استعداد ذاتی و البته تمرین و 

ممارست در همه بخش های ورزش پهلوانی به درجه کمال رسید.
 ایشان به صورت رسمی در سال 1322 و همپای با ورزش باستانی، 
فن مرشدی را نیز با الهام از مرشد باقر که نقال و مرشد عباس که 
ضرب گرفته اند، آغاز و در مدت زمانی بسیار کوتاه و صرفاً بر اساس 
ذوق و سلیقه خود به رشد و کمال و درجه ارشاد رسید به نحوی 
که در خالل سال های 1322 لغایت 1327 مرشدی 12 زورخانه شهر 
سنندج را با اسامی زورخانه های آداش )آغه داداش(، متی پور، 
کنعانی، کارگران، مسجد والی، صحافی، آپاشا )آپاوشا(، ملک نژاد، 
صادق صاف، حاج واسع، ازراق و بعدها پهلوان نادر کردستانی را بر 
عهده داشت و در سال 1325 نوای دلنشین مرشد گران قدر هر روز 
صبح از رادیو سنندج تحت عنوان برنامه شیر خدا پخش می گردید. 
مرشد حسن دیوانی در سال 1329 به خدمت مقدس سربازی اعزام 
و پس از اتمام به استخدام شهربانی و اداره گمرکات وقت درآمد 
و پس از 29 سال خدمت صادقانه در شهرستان های سردشت، سقز 
و مریوان در سال 1358 از خدمت بازنشسته و پس از آن با فراغ 
بال بیشتری فعالیت های مقدس خود را در امر مرشدی و پرورش 
ورزشکاران را از سر گرفت. پیر کهنه سوار در ادامه افتخار آفرینی 
برای دیار دلیران، در سال 1367 در جشنواره ورزش های سنتی، 
بومی و محلی کشورهای جهان که در کشور ایتالیا برگزار گردید، 
توانست مقام اول و دیپلم افتخار جهانی را به همراه تیم نوجوانان 
کردستان برای کشور جمهوری اسالمی ایران کسب تا باز هم به 
سان پهلوانان این دیار، پهلوانی چون عزیز رحمانی، مایه مباهات 

باشد و نام کرد و ایرانی را در جهان عظمت ببخشد.
مرشد حسن دیوانی از نیک مردان روزگار ماست، مرشدی پاک 
نیت و مطهر که همواره با داشتن وضو بر سردم مرتضی علی )ع( 
و ضرب زورخانه می نشست و حدود 70 سال از عمر با برکت خود 
را در گود زورخانه به ورزش و تعلیم هنرهای زورخانه ای و مرشدی 
پرداخت و در این ایام شاگردان نام آور زیادی را در سطح کشوری، 
ملی و بین المللی تربیت که از جمله این نام آوران می توان به بزرگانی 
همچون مرشد فریبرز نوروزی مرشد ارزنده و صاحب نام سنندج و 

ایران اشاره نمود.
از  کردستان  ای  زورخانه  و  پهلوانی  ورزش  کسوت  کهن  پیر 
صاحب نظران ورزش پهلوانی  و زورخانه ای و مرشدی در سطح 
کشور و فدراسیون بود و در مناسبت ها و تصمیمات فدراسیون 
نظر و نقش کلیدی داشت و در بسیاری از موارد از ایشان کسب 
ورزش های  فدراسیون  وقت  روسای  دعوت  با  و  می شد  نظر 
زورخانه ای همچون؛ آقایان محمد برجی، مهدی شیر گیر، دکتر 
سجادی، دکتر غفوری فرد و دکتر صفار زاده به عنوان مهمان 
ویژه در برپایی کالس های مرشدی که با حضور اساتید و مرشدان 
عطایی،  کمال  مرشد  مرادی،  مرشد  مرحوم  همچون  نامی  به 
توسلی و... تهرانی، مرشد  مرشد محمد جذاب، مرشد نجفی 

برگزار می شد، مشارکت و در سال 1387 نیز مجدداً به عنوان یکی 
از برگزیدگان اولین جشنواره مرشدان برتر ایران منتخب گردید. 

ورزش  تخصصی  و  رسمی  مدارج  تمامی  دیوانی  حسن  مرشد 
باستانی را طی و آخرین رتبه و جایگاه ورزش باستانی تحت عنوان 
»مرشد کهن کسوت« را طی حکم شماره 29-242 مورخ 1388/01/16 
را از سوی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای جمهوری اسالمی ایران 
دریافت و به احترام ورود ایشان از درب زورخانه صدای زنگ و 

ضرب به صدا در می آمد.
ایشان از مؤثرترین و پر افتخارترین مردان روزگار و ورزش باستانی 
کردستان و تمامی ورزشکاران مدعی این رشته در گذشته و حال 
بر سردم مقدس  تکیه  با عظمت  امروز  تمامی مرشدانی که  و 
داده اند، هر آنچه دارند مدیون حضور این مرد بزرگ می باشند و 
با تمامی ورزشکاران بزرگ ورزش و برای تمامی بزرگان و پهلوانان 
ضرب گرفته اند. مرشد حسن دیوانی در خانواده تحت تکفل و 
برادران خود نیز با شدت بیشتری تأثیر گذار و تمامی برادران 
ایشان از جمله آقایان، مرشد حسین، یحیی و محی الدین با تأسی 
از ایشان از نامداران ورزش باستانی می باشند. ایشان دارای دو 
از  دیوانی  نادر  آقای  ارشد  فرزند  که  می باشند  نیز  پسر  فرزند 
ورزشکار بنام ورزش باستانی و فوتبال می باشند و تا زمان فوت 
نیز مسئولیت کمیته رتبه بندی ورزشکاران را بر عهده داشتند.

به پاس این همه سعی و تالش خستگی ناپذیر و نستوه توأمان با 
عشق، در سال 1392 در مراسمی که از سوی هیئت ورزش های 
پهلوانی و زورخانه ای کردستان و با حضور ورزشکاران و اهالی ورزش 
دوست شهر سنندج، مسئولین دولتی و روسای سایر هیئت های 
ورزشی، از این اسطوره و پیشکسوت ورزش پهلوانی با اهدای لوح 
نادر  پهلوان  ایشان در صحن زورخانه  از تالش 70 ساله  و  تقدیر 
سنندج تجلیل به عمل آمد. مرشد کهن کسوت حاج حسن دیوانی 
در صبح روز دوشنبه 12 خرداد ماه 1393 بنا بر مشیت الهی و در 
سن 84 سالگی بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع و پیکر پاکش با 
حضور عده کثیری از مردم قدرشناس، ورزشکاران و پیشکسوتان از 
سراسر ایران تشیع و در آرامستان بهشت محمدی شهر سنندج به 

خاک سپارده تا زندگی جاودان را آغاز نمایند. 
شاید یکی از ماندگارترین خاطرات دوران زندگی پر افتخار مرشد 
کهن کسوت، پخش صدای دلنواز و حماسی ایشان به مناسبت آزاد 

سازی خرمشهر بود. روحش شاد و یادش گرامی.
و  دیوانی  از دوستداران مرشد حسن  الله حمیدی  آقای حبیب 
عالقمند به ورزش باستانی، بیوگرافی این مرد نیک روزگار را با خطی 
نادر کردستانی  پهلوان  و مزین زورخانه  زیبا خوشنویسی  بسیار 

می باشد.

  :: ولید خالدیان 
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

مؤلف کتاب صد سال ورزش پهلوانی کردستان 

رخصت
صباح شریعتی: 

مدیران ناتوان باید کنار بروند
هپلوان حاج حسن آقا دیواین

به دنبال گرفتن طالی المپیک هستم

و  دار  ریشه  ورزشی  رشته  از  یکی  بسکتبال 
بسکتبالیست  است.  سنندج  در  پرطرفدار 
سخت  شرایط  وجود  با  کردستانی  های 
همیشه در تیم ملی و سوپر لیگ کشور حضور 
سخت  و  متعصب  بازیکنان  از  یکی  داشتند. 
است  نامداری  خادم  سهند  سنندجی  کوش 
بسکتبال  مسئوالن  مهری  بی  علت  به  که 
ماهشهر  در  گذشته  سال  شد  مجبور  استان 
بازی کند. برای اطالع از وضعیت این بازیکن 
که دل خوشی از مسئولین تیم بسکتبال خانه 
کوتاهی  مصاحبه  وی  با  نداشت،  سنندج 

از لطف است. آن خالی  داشتیم که خواندن 
آخرین  و  سنندجی  بسکتبالیست  خادم  سهند 
ملی پوش بسکتبال کردستان که سال گذشته 
بازی  ماهشهر  مارون  پتروشیمی  تیم  در 
این  به  پیوستن  چگونگی  مورد  در  می کرد 
تمرینات   98 فصل  شروع  از  قبل  گفت:  تیم 
خود را به طور منظم دنبال می کردم و منتظر 
در  حضور  برای  کردستان  از  تیمی  تا  بودم 
خبری  که  کند  آمادگی  اعالم  یک  دسته  لیگ 
ماهشهر  به  تیم  مربی  دعوت  با  هم  من  نشد 
که  کردم  تمرین  تیم  این  با  هفته  دو  و  رفتم 
گرفت  تماس  من  با  سنندج  بازیکنان  از  یکی 
لیگ  در  حضور  برای  کردستان  داد  خبر  و 
خبر  این  شنیدن  با  است  کرده  آمادگی  اعالم 
سنندج  به  بالفاصله  و  شدم  خوشحال  خیلی 

برگشتم.
تمرین  تیم  با  جلسه  چند  داد:  ادامه  وی 
امتی  پیام  تمرینات  از  یکی  از  بعد  کردم. 
کمک مربی تیم با من صحبت کرد و پیشنهاد 
و من گفتم چند سال است  ارائه دادند  مالی 
کردستان  برای  مالی  داشت  چشم  هیچ  بدون 
7 سال که  با افتخار بازی کرده ام و در مدت 
را  خود  پول  سالی  هیچ  کردم  بازی  تیم  برای 
طور  به  مرحله  سه  نگرفته ام!  کامل  طور  به 
جدی مصدوم شدم که هزینه عمل جراحی را 
خود پرداخت کردم ولی حاال به سنی رسیدم 
که باید به فکر آینده باشم و انتظار داشتم بر 

ببندند.  داد  قرار  با من  توانایی  اساس 
این  من  سؤال  ندارند!  پول  گفتند  آن ها  اما 
بازیکن  دو  چطور  نداشتند  پول  اگر  است 
از  یکی  ُپست  در  کردند؟  جذب  را  بومی  غیر 
سنندجی  جوان  دو  بومی  غیر  بازیکنان  این 
بازی  فرصت  آن ها  به  اگر  که  داریم  را 
بسکتبال  نفع  به  بیشتر  خیلی  می شد  داده 
جذب  دیگر  بازیکن  یک  یا  بود  کردستان 
بازی  او  به  خودش  شهر  در  که  کرده اند 

نمی دهند!
را  خود  وظایف  تیم  مدیریتی  کادر  متأسفانه 
مسئول  کسی  نمی دادند.  انجام  درستی  به 
که  بود  بازیکنان  با  قرارداد  امضاء  و  صحبت 
قرارداد  مورد  در  نداشت.  تجربه  کار  این  در 
هم  آن  کردند  صحبت  دقیقه   10 فقط  هم  من 
برای  آنقدر  تمرین!  اتمام  از  بعد  بالفاصله 
دیگر  نشدند که در یک مکان  قائل  ارزش  من 
من  برای  دقیقه  چند  و  کنیم  صحبت  هم  با 
من  محترمانه  خیلی  خالصه  و  بگذارند  وقت 

نخواستند!  را 
هستم  ای  ُپرحاشیه  بازیکن  من  گفتند  آن ها 
به  که  جایی  تا  می برم!  حاشیه  به  را  تیم  و 
درست  حاشیه  کس  هیچ  برای  دارم  یاد 
بی  های  بسکتبالیست  از  یکی  و  نکرده ام 
سال هایی  طول  در  من  بوده ام.  استان  حاشیه 
مربیان  نظر  با  کردم  بازی  کردستان  برای  که 
احمدی،  سیروس  ویسی،  سیامک  چونی 
درصد   90 در  نوری  رضا  و  پاک  ولیدی  امید 
سابقه  این  با  کرده ام  بازی  دقیقه   40 بازی ها 
با من صحبت  نفر  اولین  امسال  انتظار داشتم 
و  کشیدم  زحمت  بسکتبال  برای  چون  کنند 
راه  این  در  را  خود  سالمتی  و  شدم  مصدوم 
حق  در  را  مهری ها  بی  این  وقتی  گذاشته ام! 

برگشتم. ماهشهر  به  دیدم  خودم 
که  کردستان  بسکتبال  تیم  مورد  در  سهند 
تیم  گفت:  داشت،  حضور  امسال  لیگ  در 
بازیکنان  از  تلفیقی  که  بود  خوبی  نسبتاً 
که  جایگاهی  به  ولی  بود،  تجربه  با  و  جوان 
سال های  مثل  و  نرسیدند  می رسیدند،  باید 

بودیم  میزبان  که  بازی هایی  اکثر  در  گذشته 
پیروزی کسب کردیم و خارج از خانه شکست 
به گذشته  زمینه نسبت  این  و در  می خوردیم 

ایم. نکرده  تغییری  هیچ 
تیم  ضعف  نقاط  باره  در  نامداری  خادم 
خیلی  پنج  و  یک  ُپست  در  گفت:  کردستان 
علت  به  کردستان  تیم  در  هستیم.  ضعیف 
در  بازیکنان  از  کدام  هیچ  بازیکن  کمبود 
چون  نمی کنند.  بازی  خود  تخصصی  پست 
مجبور  هستیم  ضعیف  پست ها  از  برخی  در 
آن  در  را  تخصصی  غیر  بازیکنان  هستیم 
دو  در  بازیکنان  آن  نتیجه  در  بگذاریم  پست 
مثال  طور  به  می کنند  عمل  ضعیف  پست 
در  باید  قدش  به  توجه  با  که  احمدیان  رضا 
بازی  او  از   2 پست  در  کند  بازی  سه  پست 
را  خود  توانایی  تمام  نمی تواند  که  می گیرند 

دهد. نشان 
هدف  اخیر  سال  چند  در  داد:  ادامه  وی 
دسته  لیگ  در  سنندجی  تیم های  حضور  از 
می خواهند  آیا  که  نیست  مشخص  یک 
هدف  سهمیه  حفظ  فقط  یا  کنند  صعود 
مشخص  فنی  کادر  و  بازیکن  تکلیف  است؟ 
روشن  تیم  هدف  ابتدا  همان  از  باید  نیست. 
و  شود  بسته  تیم  هدف  آن  اساس  بر  و  باشد 
تیم  از  بدانیم  باید  ما  کنند  تمرین  بازیکنان 
و  بازیکن  نظر  از  من  نظر  به  می خواهیم؟  چه 
نسبت  کمبودی  هیچ  زیرساخت  و  فنی  کادر 
یک  با  باید  نداریم،  برتری  لیگ  تیم های  به 
موجود  ظرفیت های  همه  از  مشخص  برنامه 
بسکتبال  برتر  لیگ  راهی  تیم  تا  شود  استفاده 
باعث  برتر  لیگ  در  حضور  چون  شود  کشور 

شد.    خواهد  بسکتبال  پیشرفت 
کسب  در  تماشاچیان  نقش  باره  در  سهند 
طور  به  داشت:  اظهار  خانگی  پیروزی های 
کسب  در  ای  ویژه  نقش  تماشاچیان  قطع 
این طور  همیشه  ولی  داشته اند،  پیروزی ها 
باشد  بوده  مثبت  تماشاگران  نبوده که حضور 
در  تماشاگر  فشار  علت  به  بازی ها  از  برخی 
بازی  و در حالی که در  خانه مغلوب شده ایم 
دادیم،  شکست  را  تیم  همان  خانه  از  خارج 
لیگ  در  بود.  تهران  شیمیُدر  تیم  آن  نمونه 
دارند  کمی  تجربه  بازیکنان  چون  یک  دسته 
باید  می کنند.  تحمل  را  تماشاگر  فشار  کمتر 
شوند  ساماندهی  تماشاگران  مسئولین  توسط 
استفاده  تیم  نفع  به  همیشه  ظرفیت  این  از  تا 
کجا  هر  به  بسکتبال  در  من  نظر  به  شود. 
باید  و  هستیم  تماشاگران  این  مدیون  رسیدم 

باشیم. آن ها  قدردان 
گفت:  خود  آینده  سال  برنامه  مورد  در  وی 
من  چپ  پای  رباط  فصل  میانه  در  متأسفانه 
انجام  را  جراحی  عمل  باید  که  دید  آسیب 
میادین  از  دور  ماه  چند  علت  همین  به  دهم 
است  قرار  شنیده ها  طبق  بود.  خواهم 
در  قوی تر  تیمی  با   99 سال  در  کردستان 
امیدوارم  که  داشته  حضور  یک  دسته  لیگ 
و در  باشم  تیم  اعضای  از  یکی  هستم من هم 
داخلی  قرارداد  پتروشیمی  با  این صورت  غیر 
با این تیم کار خود را ادامه  دو ساله دارم و 

می دهم.
عملکرد  مورد  در  کردستان  بسکتبال  بازیکن 
رئیس  گفت:  استان  بسکتبال  هیأت  رئیس 
استان  بسکتبال  پوش  ملی  آخرین  که  هیأتی 
مناسبی  عملکرد  می تواند  آیا  نشناسد،  را 
هیأت  چهار  رؤسای  اگر  باشد؟  داشته 
کیانوش  کنیم  مقایسه  هم  با  را  گذشته 
بعد  و  است  بوده  موفق تر  همه  از  سلطانپور 
توانست  که  دارد  قرار  نوروزی  استاد  او  از 
نتیجه  بهترین  دانش  با  مربی  یک  جذب  با 
کسب  را  یک  دسته  در  کردستان  بسکتبال 
برتری  لیگ  با  بازی  یک  که  نحوی  به  کند 

داشتیم.  فاصله  شدن 
خود  سخنان  پایان  در  نامداری  خادم  سهند 
به  توجه  با  کردستان  بسکتبال  داشت:  اظهار 
مربی  تماشاگر،  جمله  از  موجود  پتانسیل های 
مسئولین  سوی  از  اگر  دارد  که  بازیکن  و 
جزء  سال ها  می تواند  شد،  حمایت  استانی 

باشد. کشور  بسکتبال  برتر  تیم  شش 

چراغی که به خانه روا نیست!
سهند خادم نامداری: 

برای من پول نبود؛ اما دیگران چرا!



روزهای  این  بار  تأسف  و  تلخ  خبرهای  انتشار 
های  رسانه  مخاطبین  برای  عادتی  به  کرونایی 
جمعی تبدیل شده است و شاید دیگر کمتر به 
دنبال آمار و ارقام دقیق مبتالیان و یا بهبودیافتگان 
و  خبرها  برخی  اما  باشیم،  واگیر  بیماری  این 
اتفاقات تلخ و البته غیرقابل باور، آن هم در ورزش 
کردستان با وجود پیشینه تاریخی و درخشانی 
که دارد نمی تواند از نگاه همین مخاطبین دور 
بماند. گویا ورزش استان کردستان در این ایام 
نمی خواهد از خبرهای نگران کننده سبقت بگیرد 
و با ثبت اتفاقات ناخوشایند در همین ابتدای سال 

در حال رکورد شکنی است. 
حاج  مسعود  دکتر  مرحوم  تلخ  وداع  از  بعد 
رسولی یکی از پهلوانان و اساتید ورزش استان 
که موجب ناراحتی و افسوس جامعه ورزشی و 
مردم این دیار شد، در اواسط بهار 99 از خزان 

پینگ پنگ کردستان مطلع شدیم. پدر و معمار 
تنیس روی میز کردستان، استاد »اقبال لطف 
الله نسبی« در اثر بیماری قلبی از چشم از این 
دنیا فرو بست و به دیار باقی شتافت و این خبر 
تلخ کافی بود تا بار دیگر سایه غم و اندوه را نه 
تنها بر جامعه ورزش بلکه بر تمامی دوستداران 
باور و ارزش های واالی  با اخالق و  آنانی که  و 
بودند،  آشنا  مرحوم  آن  ورزشی  و  انسانی 

بُگستراند.
مرحوم استاد اقبال لطف الله نسبی متولد سال 
1335 در سنندج بود، عالقه و تعصب خاص وی 
به زادگاهش همراه با عالقمندی وصف ناپذیر به 
ورزش تنیس روی میز موجب شد تا ستون های 
معرفی  با  و  نهد  بنا  شهر  این  در  را  پینگ پنگ 
لطف  جمیل  کاسب،  فواد  چون  هم  شاگردانی 
الله نسبی، فرید فرج پوری، بهنام رحمت پناه و 
روز  الله نسبی ضمن ستاره شدن،  میدیا لطف 
به روز موجب شکوفایی و ارتقای این ورزش در 
سطح استان و کشور شود. هر چند کم نیستند 

تنیسورهایی که راه استاد خود را ادامه دادند و در 
کسوت مربیگری، اینک نونهاالن و نوجوانان آینده 
داری را برای تنیس روی میز سنندج و کردستان 

تربیت کرده و می کنند. 
استاد اقبال لطف الله نسبی که با نام »آاقبال« در 
میان ورزشی های این دیار شناخته شده بود، هرگز 
خود را در جریان هیاهوی رسانه ای و تبلیغاتی قرار 
نداد، بلکه در خلوتی معنادار و با تکیه بر تعصب، 
تعهد و تدّبر نشأت گرفته از عالقه و دانش خود در 
رشته تنیس روی میز به آموزش فرزندان سرزمینش 
پرداخت، بطوریکه حضور جمع کثیری از مردم 
سنندج و جامعه ورزشی استان در مراسم تشییع 
آن مرحوم و استاد بنام ورزشی، نشان از مردمی 
و ارزشی بودن همراه با اندوخته ای بی بدیلی بود 
که برای نسل بعد از خود به یادگار، ماندگار کرده 

است. 
افتادگی آموز اگر طالب فیضی...؛ همان بیت شعر 
معروف را به خوبی می توان در شخصیت فردی و 
زندگی اجتماعی مرحوم لطف الله نسبی توصیف 
و بیان کرد. مردی از تبار خرد، فضیلت، مردانگی و 

پهلوانی که همین ویژگی بارز اخالقی کافیست تا 
به عنوان یک اسطوره از او نام ُبرد. اسطوره اخالق 
و حرفه ای بودن در عرصه ورزش شایسته مردی 
چون »آاقبال« است. معرفی چهره هایی تا سطح 
مربیگری و بازیکنی در سطح تیم ملی آن هم در 
میان نفراتی که در سطح کشور از حمایت های 
مادی و معنوی فراتر از استان ما برخوردار بودند، 
سندی محکم بر لیاقت و مهارت مرحوم لطف الله 

نسبی در پینگ پنگ کشور است. 
استاد  شغلی  و  شخصیتی  محاسن  و  ارزش ها 
لطف الله نسبی را این روزها به خوبی در چهره 
ناله و فغان  با  بار و زبان های همراه  های اشک 
شاگردان نزدیک به چهار دهه فعالیت آن مرحوم 
در پینگ پنگ کردستان و ایران نمایان شده است. 
فرشید کوکبی مربی فعلی پینگ پنگ استان که 
استعداد  کمیته  سرپرست  عنوان  به  تازگی  به 
یابی فدراسیون تنیس روی میز کشور نیز معرفی 
با  بوده  نیز  »آاقبال«  شاگردان  از جمله  و  شده 
گذاشتن ُپستی در فضای مجازی این چنین از 

استاد خود یاد می کند:
سالی  و  سن  چه  در  که  نمی کرد  فرقی  »برایت 
بودیم، چه پدرانه بر سرمان بوسه می زدی و چه 
صبورانه کج خلقی هایمان را تحمل می کردی و 
چه مردانه از حق ما دفاع می کردی، محرم رازمان 
بودی در عشق، در نداری و در بی کسی و تنهایی 
برایمان جذاب  را  پینگ پنگ  ... چه هنرمندانه 
می کردی و چه استادانه به آموزش و یادگیری ما 

می پرداختی...«
چنین وصفی از سوی شاگردان مرحوم لطف الله 
نسبی در این روزها بارها تکرار شد و این نشان از 
محبوبیت و حقانیت معلمی دارد که بزرگوارانه 
در راه تربیت و آموزش فرزندانش تالش کرد و تا 
جایی که توانست آن ها را به سطوح برتر اخالقی و 

ورزشی رساند.
روحش شاد، نامش جاودان و یادش تا ابد گرامی
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به بهانه کوچ ابدی معمار تنیس روی میز استان

 بهار پینگ پنگ کردستان خزان شد

کــه  بفرماییــد  ابتــدا   
ــدید؟ ــم ورزش ش ــد، معل ــور ش چط
استعداد  کشف  و  شدید  عالقه  به  توجه  با 
فتح  مهوش  خانم  خودم  ورزش  دبیر  توسط 
الهی که بارها در مسابقات استانی در رشته 
رؤیای  می کردم.  شرکت  جسمانی  آمادگی 
دوران کودکی من معلمی بود و چون بچه ی 
آمادگی  از  طبیعت،  عاشق  و  بودم  روستا 
بطوریکه  بودم  برخوردار  خوبی  جسمانی 
»تیزپا«  لقب  من  به  ابتدایی  دوران  معلمان 
داده بودند. حسن آباد یاسوکند معلم ورزش 
بومی نداشت. در کنکور سراسری با هدایت 
آن  که  جعفری  ناصر  آقای  ادبیاتم  دبیر 
و  بود  نویسندگی  امر  در  بنده  مشوق  زمان 
داستان هایم که هر هفته از هفته نامه »پیک 
را  می شد  منتشر  و  چاپ  تهران  در  آزادی« 
بدنی  تربیت  دبیری  رشته  می کرد،  ویرایش 
تربیت  معلم  اولین  بنده  و  کردم  انتخاب  را 

بدنی بومی یاسوکند شدم.

اول  روزهــای  معمــوالً   
ــرای هــر معلمــی خاطــره  ــی ب خدمت
ــور؟ ــما چط ــرای ش ــت، ب ــز اس انگی
پرانرژی  و  شاداب  بسیار  طوره؛  همین  بله 
تمام هفته رو در دو شیفت مدرسه می رفتم 
بر  دارم!(.  را  شرایط  همین  هم  االن  )البته 
چیزی  انگاری  سهل  و  کم  تجربه  حسب 
نمی کردم  رعایت  ورزشی  حقوق  مورد  در 
اداره  مجوز  بدون  مثل  خطرناک  ریسک های 
و هیچ ابالغ و رضایت نامه ای بچه ها مدرسه 
یا  نشین«،  »شاه  کوه  می بردم  جمعه  روز  را 
ماشین  بیجار  پرورش  و  آموزش  اداره  زمانی 
دوومیدانی  مسابقات  به  بچه ها  اعزام  برای 
سقز نداشت بچه ها را با مسئولیت خودم از 
شکر  رو  خدا  البته  می بردم.  ترمینال  طریق 
مشکلی پیش نیامد وگرنه جهل به قانون رافع 
بهانه  به  تونستم  نمی  و  نیست   مسئولیت 
یک  برای  کنم.  اثبات  را  خودم  اطالع،  عدم 
کالسی  مدیریت  داشتن  بدنی  تربیت  معلم 
تمام  نداشتم  من  که  است  مهم  خیلی 
با بچه ها بازی  ساعت ها را در حیاط مدرسه 
از  ناشی  جسمی  درد  با  شب ها  می کردم، 
خستگی خوابم می برد و دوباره صبح پرانرژی 

آغاز می کردم.

ــم  ــک معل ــای ی  ویژگی ه
ورزش موفــق از دیــدگاه شــما؟

عشق  با  که  است  این  مهم ترین ها  از  یکی 
عشق  با  که  معلمی  که  چرا  برود  کالس  سر 
از  یکی  است.  موفق  حتماً  شود  کالس  وارد 
امروزی هر معلمی داشتن خالقیت  نیازهای 
است.  درس  کالس  مدیریت  و  تدریس  در 
و  دارد  امکانات  و  ابزار  به  نیاز  ورزش  زنگ 
در این شکی نیست اما هنر یک معلم ورزش 
بسازد  کاستی ها  با  بتواند  که  است  این  در 
افزاری  سخت  کمبودهای  تمامی  وجود  با  و 
به صورت خالقانه اهداف درس تربیت بدنی 

را عملیاتی کند. همین ایام کرونایی فرصت 
بدنی  تربیت  عزیز  معلمین  تا  شد  خوبی 

خالقیت خود را نشان دهند. 

ــاره  ــا اش ــام کرون ــه ای  ب
فعالیت هــای  انجــام  کردیــد، 
ــازی  ــای مج ــق فض ــی از طری ورزش
دروس  ســایر  از  دشــوارتر  خیلــی 
بــه  توجــه  بــا  اســت،  تئــوری 
ــت  ــران تربی ــه دبی ــی ک فعالیت های
بدنــی اســتان هــم در ایــن فضــا 
داشــتند، بــه عنــوان یــک معلــم 
را  عملکردهــا  و  بازخوردهــا  ورزش 

چطــور دیدیــد؟
سخت ترین کار در فضای مجازی برای معلم 
تربیت بدنی رقم خورد چون از یک کالس بی 
سقف وارد یک آپارتمان کوچک شدیم. بنده 
مدیران  می دیدم  که  اول  روزهای  همان  از 
سخت در تالش هستند تا بستر مناسبی برای 
تربیت  از  اسمی  و  کنند  آماده  دروس  سایر 
هم  ما  افتادم  فکر  به  نمی شد  ُبرده  بدنی 
می توانیم با بازی های در منزل آموزش را به 
با مشاوره خانم  انتقال بدهیم. سپس  بچه ها 
یزدانی کارشناس محترم تربیت بدنی حدود 
به  بازی در عرض چند ساعت  یک  و  بیست 
معاونت  که  دادیم  انجام  نمادین  صورت 
محترم تربیت بدنی آموزش و پرورش استان 
پنج نمونه را انتخاب کرد و با لوگوی معاونت 
همکاران  استفاده  جهت  گروه ها  در  استان 
قرار دادند؛ و چند نمونه استوری هم در پیج 
برنامه »با هم برای هم« شبکه دو سیما پخش 
یلدا«  و  »الناز  ریتمیک  بازی  یک  البته  شد. 
استان  پوستر  آموزی  دانش  بخش  عکس  هم 
در بخش دانش آموزی شد. خدا رو شکر نه 
تنها درس تربیت بدنی در ایام کرونا تعطیل 

نشد بلکه خیلی هم به تجربه ها اضافه شد.

ــه  ــکالتی ک ــی از مش  یک
همیشــه معلمــان ورزش بــا آن رو 
بــه رو هســتند؛ نگــرش نــه چنــدان 
خــوب و مطلــوب خانــواده بــه زنــگ 
بدنــی  تربیــت  دبیــران  و  ورزش 
ــه  ــن رابط ــما در ای ــر ش ــت، نظ اس

چیســت؟
نسبت های  به  مشکل  این  متأسفانه  بله 
لذا  متفاوت در مناطق مختلف وجود دارد، 
به نظر من اول باید آگاهی خانواده ها نسبت 
فقر  از  ناشی  مشکالت  بدنی،  تربیت  به 
حرکتی و چاقی بچه ها توسط معلمین تربیت 
تهیه  جلسات،  تشکیل  از  استفاده  با  بدنی 

بروشور، فیلم و ... را افزایش داد.  
نسبت  آموزان  دانش  اولیای  نگرش  چند  هر 
و  همکاری  و  شده  بهتر  پیش  سال  چند  به 
نکنیم  فراموش  اما  دارند  ما  با  خوبی  تعامل 
که تا حدودی هم به رفتار معلم تربیت بدنی 
بستگی دارد. به عنوان مثال زمانی من معلم 
با بچه ها دراز و نشست  بار  در طول ترم یک 
کار نکردم و به آن ها تمرین در منزل ندادم و 

تکلیف هم نخواستم، بعد روز امتحان از آنها 
می خواهم باالی چهل دراز و نشست بروند تا 
نمره بگیرند! این خود آسیب جدی هم برای 
است.  بدنی  تربیت  معلم  هم  و  آموز  دانش 
معشوری  استاد  قول  به  کنیم  سعی  بنابراین 
به  نمی دهیم  انجام  هم  مفیدی  کار  »اگر 

دانش آموز آسیب وارد نکنیم«.

ورزش  وضعیــت  از   
ــا و  ــرای م ــار ب ــوزی بیج ــش آم دان

بفرماییــد. خواننــدگان 
بدون  ای  گسترده  طرح  هیچ  که  آنجا  از 
با  و  جرئت  به  نمی رسد  نتیجه  به  پشتوانه 
اطمینان می توانم بگویم نقطه قوت، پشتوانه 
داشتن  بیجار،  آموزی  دانش  ورزش  حامی  و 
آقای  نام  به  بدنی  تربیت  محترم  کارشناس 
عنوان  به  که  است  فرد  رحمتی  محمد 
طول  در  کارشناس  دلسوزترین  و  زحمتکش 
ایشان  با  همکاری  افتخار  خدمتم  سال   23

از  نمایندگی  به  و  تریبون  این  از  داشتم.  را 
معلمین ورزش بیجار از زحمات وی تشکر و 

قدردانی می کنم. 
این  بدنی  تربیت  درس  در  اصلی  چالش  اما 
دوره  از  امسال  بدنی  تربیت  معلم  که  است 
اتفاق  این در حالی  ابتدایی حذف شد.  اول 
می افتد که تمامی کارشناسان بر این موضوع 
مقطع  و  پایه  رده  از  ورزش  که  دارند  تأکید 
مادامی  و  یابد  تقویت  می تواند  ابتدایی 
وقتی  آموزان  دانش  نکنیم  توجه  پایه  به  که 
تزیینی  درخت های  مثل  می شوند  بزرگ 
و  ندارند؛  ریشه  که  می مانند  خیابان  کنار 
در  را  کمبود  این  بخواهد  ماهری  معلم  هر 
دوره متوسطه جبران کند مثل دیواری است 
برای  باید  و  گذاشته  تأثیر  آن  بر  رطوبت  که 
می توانم  لذا  کرد؛  تالش  پی  کردن  محکم 
کننده  نگران  بسیار  مسئله  این  که  بگویم 
چاقی  و  حرکتی  فقرهای  تمامی  با  که  است 
دانش آموزان و همچنین پیشرفت تکنولوژی، 

ابتدایی در حال حذف  از دوره  معلم ورزش 
شدن است. 

از مشکالت ورزش دانش آموزی بیجار  یکی 
سالن  یک  متأسفانه  است،  امکانات  نبود 
کانون  یک  فقط  و  ندارد  استاندارد  ورزشی 
به نام شهید الماسیه داریم که سالن آن هم 
مینی  یک  برای  حتی  است،  کوچک  خیلی 
شهدای  سالن  نیست.  جوابگو  هم  والیبال 
بعد سال ها در دهه  بیجار هم  آموزی  دانش 
مشکل  متأسفانه  اما  شد  افتتاح  فجر  مبارک 
تا  عزیز  مسئولین  امیدوارم  که  داشت  گاز 
را  مشکل  را  این  بتوانند  سالن ها  بازگشایی 
ناچاریم  علت  همین  به  کنند.  برطرف  هم 
در سالن های متعلق به اداره ورزش و جوانان 

شهرستان تمرین کنیم.

جملــه  از  معلمــی   
خاطــرات  کــه  اســت  مشــاغلی 
ــود  ــا خ ــادی را ب ــیرینی زی ــخ و ش تل
ــرات  ــن خاط ــراه دارد، از ای ــه هم ب

ییــد. بفرما
در قرعه کشی سهمیه حج آموزش و پرورش، 
به   85 سال  در  و  آمد  در  من  اسم  به  قرعه 
همراه مادر و پسر دو ساله ام محمدمهدی به 
زیارت خانه خدا مشرف شدیم. در کنار این 
تمام  خدمت  دوران  کنم  عرض  باید  خاطره 
آموزی  دانش  وقتی  است،  شیرین  لحظاتش 
و  رسیده  موفقیتی  به  می بینم  اوج  در  را 
به  بودید  شما  من  پیشرفت  جرقه  می گوید 
توانستم سهم کوچکی در  خودم می بالم که 

سرنوشتش داشته باشم. 
اما تلخی ها این که در اوایل خدمت، بازرس 
و یکی دو نفر مسئول به مدرسه آمدند و قرار 
هم  من  شود،  بیان  مشکالت  ترتیب  به  شد 
کلی خودم را آماده کرده بودم که به یکباره 
متوجه شد  و مسئول  رسید  من  نوبت  وقتی 
و  شد  رد  من  از  هستم،  بدنی  تربیت  دبیر 
پیش  خیلی  آورد!!  را  من  از  بعد  همکار  اسم 
یک  نگرش  اینکه  از  شدم،  شکسته  همکاران 
است  این  بدنی  تربیت  به  نسبت  مدیر  فرد 
وجود  هم  مشکلی  حتی  حوزه  این  در  که 
همه  از  بدتر  نیست.  مهم  باشد  داشته 
احساس کردم همکاران با نگاه تمسخر درس 

تربیت بدنی را می بینند! 
خدمتم  سال  اولین  که  این  دیگر  تلخ  خاطره 
در کالس ژیمناستیک وقتی تایم سانس اولم 
تمام شد برای خوردن چای به دفتر رفتم بی 
هنرجوها  بمانم  منتظر  اینکه  بدون  و  توجه 
را  ژیمناستیک  سالن  درب  و  بشوند  خارج 
آموزان  دانش  از  یکی  فاصله  این  در  ببندم. 
ُسر  خرک  روی  رفتن  با  می کند  شیطنت 
می کند،  برخورد  زمین  به  سر  با  و  می خورد 
مشکوک به ضربه مغزی بود ولی خدا رو شکر 
تا االن هم استرس  فقط حالت تهوع داشت، 

اون لحظه همراهم هست. 

 از اهــداف و آرزوهایــی 
کــه در ایــن حرفــه داریــد بفرماییــد.

است،  پروردگار  رضایت  جلب  اول  هدف 
دوم این که با وجدان کاری و صداقت اجازه 
و  شود  ضایع  آموزان  دانش  از  حقی  ندهم 
حداقل  ساله  سی  خدمت  طول  در  بتوانم 
همیشه  باشم.  مفید  آموز  دانش  یک  برای 
آموزان،  دانش  سالمتی  آرزویم  بزرگ ترین 
همکاران و خانواده های آن ها بوده و در این 
و  فقر  از  خاکی  ُکره  مردم  رهایی  هم  روزها 

بیماری کرونا.
را اضافه کنم که متأسفانه معنویت  این هم 
باالی  آمار  و  شده  کمرنگ  مدارس  در 
آسیب های اجتماعی از کم ارزشی و کمرنگ 
هم  مدارس  در  و  است  معنوی  امور  شدن 
می کنیم  فراموش  گاهاً  یا  و  شدیم  توجه  کم 
که من معلم ورزش الگوی رفتاری و اخالقی 
و  هستم  خود  آموزان  دانش  پوششی  حتی 
مسئول  خصوص  این  در  معلم  یک  عنوان  به 

هستیم.

همیشــه  معلمــان   
ــد،  ــران خــود دارن ــی از مدی انتظارات

شــما چطــور؟
و...  ماشین  پرورش ساختن  و  آموزش  اساس 
هر  پس  است  انسان  ساختن  بلکه  نیست 
داده  بها  و  انگیزه  توجه،  معلمان  به  اندازه 
افتخار است. مصداق  و  شود حرکتش کمال 
جمله معروف »اگر به جای اسلحه با معلم به 

جنگ برویم همه دشمنان نابود می شوند«.
از  بدنی  تربیت  دبیر  یک  عنوان  به  انتظارم 
تمام  از  که  است  این  شهرستان  مسئولین 
برای  دارند  که  اختیاری  در  ظرفیت های 
پیشرفت ورزش دانش آموزی گام بردارند و در 
راه انداختن سالن شهدای دانش آموزی تالش 
و  درسی  های  رتبه  به  که  همان طور  و  کنند 
به همان میزان  آن ها اهمیت می دهند  علمی 
هم به ورزش بها دهند. همچنین بیجار پتانسیل 
فقط  دارد،  عالی  بسیار  ورزشی  استعدادهای 
با توجه به کم بودن سرانه فضای ورزشی این 
از  می شوند  سپرده  فراموشی  به  استعدادها 
مدیران مخصوصاً شهردار عزیز انتظار دارم به 

سهم خود این مشکل را حل کند.

 سخن آخر ...
محترم  معاونت  از  می دانم  الزم  پایان  در 
پرورش  و  آموزش  سالمت  و  بدنی  تربیت 
استان جناب آقای خوش گوار و تیم موفقش 
در  انقالبی  ورودشان  با  که  کل  اداره  در 
تشکر  آوردند  وجود  به  آموزی  دانش  ورزش 
تخصصی  نامه  هفته  از  و  کنم  قدردانی  و 
ورزشی به هیز به عنوان اولین نشریه ورزشی 
استان که به یاد معلمان ورزش در این هفته 
و  شاد  همواره  سپاسگزارم.  بسیار  بودند، 

پیروز و سالمت باشید.
آموزگار اگرچه خداوندگار نیست 

بعد از خدای، برتر از آموزگار نیست 
نو کن سالح علم که در عرصه حیات

 علم کهن برنده این کارزار نیست

گفتگویی به بهانه روز معلم؛

معلم عاشق به تعلیم ، موفق است

ایام هفته معلم بهانه خوبی شد تا یادی هم بکنیم 
از دبیران تالشگر تربیت بدنی و معلمان ورزشی 
که هم مورد محبوب تمامی دانش آموزان در 
نسل های مختلف بودند و هم عاشقانه در تالش 
برای ارتقای سالمتی جسمی و روانی نسل نونهال 
و نوجوان این سرزمین، ذره ای کوتاهی نکردند 
بلکه بارها از جان و مال خود نیز هزینه کرده اند. 
پیگیری مختصری تنها نیاز بود تا اسامی زیادی 
از دبیران و معلمان ورزشی را بیابیم که از جمله 
برترین های نه تنها استان بلکه کشور هستند، 
ترجیح دادیم از مرکز استان خارج شویم و به 
معرفی و گفتگو با یکی از معلمان ورزش در شهر 
کارشناس  اصغری  هاجر  بپردازیم.خانم  بیجار 
سال  ماه  دی  متولد 9  که  بدنی  تربیت  ارشد 
1357 و در شهر حسن آباد یاسوکند هستند. 
وارد  سراسری  کنکور  در  شرکت  با   76 سال 
تربیت معلم نسیبه تهران شد و هم اکنون 23 
ورزشی  معلم  کسوت  در  خدمتی  سابقه  سال 
دارد. دو سال ابتدایی خدمت را در زادگاهش، 

حسن آباد یاسوکند به عنوان اولین معلم ورزش 
تاریخ این شهر و مابقی را در بیجار مشغول به 
خدمت بوده است. وی هم اکنون دبیر تربیت 
که  است  بیجار  زمانی  نقیب  دبیرستان  بدنی 
مدیریت  شفیعی  ملیحه  خانم  همکاری  با  گویا 
اجرای  جهت  به  را  مطلوبی  شرایط  آموزشگاه؛ 

موفق درس تربیت بدنی می گذراند. 
6 دوره عناوین اول مسابقات آمادگی جسمانی 
در مرحله شهرستان و یک دوره مقام اول در 
استان و به صورت پراکنده مسابقات تنیس روی 

میز و طناب کشی و دارت )مقام اول( 
استانی  های  جشنواره  و  مسابقات  در  شرکت 
در  دوومیدانی  تیم  سرپرست  کشوری.  و 
کشوری  مسابقات  بختیاری-مربی  و  چهارمحال 
اسکی دیزین البرز از جمله افتخارات این دبیر 

تربیت بدنی استان است.
در ادامه بیشتر با بانوی فعال و معلم ورزش 

بیجاری موفق استان و کشور آشنا می شویم. 
  فرهاد شیری

هاجر اصغری: معلمان ورزش 
در ایام کرونا خالقیت خود را نشان دادند



ــان  ــی خودت ــیر فوتبال  از مس
ــال  ــر فوتب ــگ برت ــه لی ــیدن ب ــا رس ت

ــد؟ ــران بگویی ای
ابتدا در مسابقات آموزشگاهی و مسابقات نوجوانان استان 
فوتبال را شروع کردم. در گذشته مسابقات آموزشگاهی با 
رونق بسیاری برگزار می شد و استعدادهای زیادی شناسایی 
در  استان  تیم  قالب  در  منتخب  بازیکنان  و  می شدند 
مسابقات کشوری شرکت می کردند و در مسابقات کشوری 
مستعد  بازیکنان  انتخاب  برای  ملی  تیم های  مربیان  هم 
بازی ها را از نزدیک نگاه می کردند. خوشبختانه در مسابقات 
آموزشگاهی توسط مربی تیم ملی زیر 13 سال تیم ملی به اردو 
دعوت شدم و چند دوره در تیم های ملی بودم تا اینکه برای 
تست به تیم تهران زیر نظر آقایان الله کرم و صالح پور رفتم 
و انتخاب شدم و بعد از یک سال به تیم بزرگ پیکان پیوستم 
و بعد از دو سال برای جوانان پرسپولیس بازی کردم. بعد از 
آن به امید نفت آبادان پیوستم که همین سال توسط مربی 
بزرگساالن باشگاه کارلوس مانوئل به تیم بزرگساالن دعوت 

شدم.

ــت  ــی در موفقی ــه عوامل  چ
ــت؟ ــر داش ــظ آن تأثی ــما و حف ش

قطعاً برای بدست آوردن موفقیت عوامل زیادی دست به 
دست هم می دهند که مهم ترین آن عدم ناامیدی است 
چون راه سختی در پیش داریم و خیلی مهم است که امید 
خودت را از دست ندهی و هدف های کوچک و بزرگ برای 
خودت ترسیم کنی و برای رسیدن به آن هدف های مشخص 
شده تمام تالشت را کنید. سه عامل برای موفقیت مهم 
است 1. استعداد 2. پشتکار 3. مقداری شانس، البته باید این 
را هم در نظر گرفت شانس دنبال کسی می آید که بیشتر 

تالش کند که من به شخصه با این مورد موافقم.
از  اما  روبرو می شدم  بدشانسی  با  مواقع  خود من خیلی 
تالش دست برنمی داشتم و کارم رو با جدیت بیشتری ادامه 

می دادم و برای رسیدن به هدف از قبل تعیین شده خودم 
می جنگیدم.

 فکــر کنــم مهم تریــن دوره 
ــت  ــون در صنع ــود را تاکن ــی خ فوتبال
ــتید.  ــر گذاش ــت س ــادان پش ــت آب نف
آبــادان  نفــت  دوآتشــه  هــواداران 
ــما  ــا ش ــی ب ــی صمیم ــه خیل ــز رابط نی
ــد؟ ــه می دانی ــل آن را چ ــتند دلی داش
دلیل اول این موضوع این هست که خود من خیلی هواداران 
آبادان را دوست دارم چون من از سن 17 سالگی در این شهر 
بودم و به نوعی طالیی ترین سال های عمر ورزشی ام را در 
این شهر سپری کردم و خاطرات زیادی با مردم خونگرم 
آبادان دارم و فوتبال حرفه ای را از این شهر آغاز کردم، واقعاً 
هواداران صنعت نفت خیلی به من لطف داشتند و هنوز هم 

دارند و خوشحالم که برای این تیم بازی کرده ام.

ــه  ــت ب ــت نف ــد از صنع  بع
ذوب آهــن اصفهــان پیوســتید در ایــن 

ــد؟ ــح بدهی ــاره توضی ب
یکی از دالیل اصلی انتخاب ذوب آهن حضور در پلی آف 
لیگ قهرمانان بود و برای من خیلی مهم بود که در مسابقات 
آسیایی حضور داشته باشم سال اول در ذوب آهن شرایط 
خیلی خوبی داشتم و در دور گروهی یک گل و یک پاس گل 

در کارنامه خود ثبت کردم.

ــن  ــرمربی ذوب آه ــر س  تغیی
تأثیــری در عملکــرد شــما نداشــت؟

شخصاً از کار با آقای نمازی راضی بودم چون هم از نظر 
شخصیت و هم از نظر فنی مربی قابل احترامی بودند و 
شرایط طوری رقم خورد که تیم وارد بحران شد و مدیران 
تصمیم گرفتند به تیم شوک بدهند و سرمربی رو عوض 
کردند و انتخاب آقای منصوریان باعث شد نتایج تیم بهتر 

شود.

 وقتــی بــه انتخاب هــای زبیــر 
ــه  ــم همیش ــگاه می کنی ــس ن ــک نف نی
تیم هــای بــا اصالــت و دارای چارچــوب 
خاصــی را بــرای بــازی کــردن انتخــاب 

ــاره بگوییــد؟ می کنیــد در ایــن ب
اولین چیزی که در فوتبال برای من مهم است وجود آرامش 
در آن تیم است که بتوانم با آرامش بازی کنم و امکانات و 
سرمربی در تصمیم من خیلی تأثیرگذار است و همیشه با 

وسواس خاصی تیم آینده ام را انتخاب می کنم.

عضــو  حاضــر  حــال  در   
باشــگاه فــوالد خوزســتان هســتید کار 
کــردن بــا جــواد نکونــام کاپیتان ســابق 

ــت؟ ــور اس ــی چط ــم مل تی
مدت کوتاهی است که با تیم فوالد و آقای نکونام کار می کنم 

ولی واقعاً مربی سخت گیر، کاربلد و با شخصیت و دلسوزی 
است که از نزدیک با بازیکنان رابطه خوبی دارد و همه تالش 

خود را برای کمک به تیم می کنند.

 بــا توجــه بــه تعطیلــی لیــگ 
بــه دلیــل ویــروس کرونــا ادامه لیــگ را 

چطــور می بینیــد؟
به نظر من لیگ باید در صورتی برگزار شود که هیچ خطری 
برای هیچ کس نداشته باشد و باید امنیت و سالمت را به 
صورت  به  برگزاری  و  کنند  تضمین  صد  در  صد  صورت 
فشرده حالت فرسایشی پیدا خواهد کرد چون ما امکانات 
و شرایط برای برگزاری فشرده بازی ها را نداریم اما اگر تنها 
دلیل تعطیلی بازی ها فشردگی بازی ها باشد موافق نیستم و 

دوست دارم لیگ ادامه پیدا کند.

کامــاً  خانــواده  از  شــما   
ــن  ــل ای ــده اید دلی ــزرگ ش ــی ب فوتبال
ــور  ــه ط ــما ب ــواده ش ــه خان ــه هم ک
حرفــه ای فوتبــال بــازی می کننــد را در 

می دانیــد؟ چــه 
قرار  الگو  را  خود  بزرگ تر  برادر  کوچک تر،  برادر  همیشه 
می دهد و چون برادرهای بزرگترم به صورت حرفه ای فوتبال 

بازی می کردند باعث تشویق ما برای ورود فوتبال شدند.

حســرت  بزرگ تریــن   
ورزشــی زبیــر نیــک نفــس چیســت؟
هیچ وقت حسرت گذشته را نمی خورم چون معتقدم در آن 
زمان بهترین تصمیم را گرفتم و دیگر پشیمانی سودی ندارد و 
به جای فکر کردن و حسرت خوردن تالش می کنم در آینده 

تصمیم بهتری را بگیرم.

 دربــاره اســتعداد و پتانســیل 
ــه  ــد و چ ــتان بگویی ــتان کردس در اس

ــد؟ ــان اســتان داری ــا جوان حرفــی ب
واقعاً پیشرفت و رسیدن به لیگ برتر در حال حاضر خیلی 
دشوار است اما اگر در سختی بتوانی به موفقیت برسی 

شیرینی خاصی دارد، 100 درصد استعداد های زیادی در 
استان هستند که می توان در آینده حرف های زیادی از آنان 
شنید اما تنها حرفی که می توانم برای هم استانی های عزیزم 
داشته باشم این است که در هر صورت تالش خودشان را 
بکنند و ناامید نشوند قطعاً با تالش و پشتکار می توان به 

نتیجه  دلخواه رسید.

ورزش  فوتبــال  جــز  بــه   
دیگــری را بــه صــورت حرفــه ای دنبــال 

؟ می کنیــد
بله خیلی به رشته اسب سواری عالقه دارم چون واقعاً رشته 
آرامش خاصی  به من  و  جذابی است و حس خوبی دارد 

می دهد.

ــر شــدن و  ــه لژیون ــا االن ب  ت
ادامــه فوتبــال در خــارج از ایــران فکــر 

کرده ایــد؟
قطعاً هر فوتبالیستی دوست دارد روزی لژیونر شود و من 
هم از این قاعده مستثنی نیستم اما دوست ندارم در هر 
کشوری بازی کنم و می خواهم اگر روزی قرار بر بازی در 
باشد کشور های صاحب فوتبال و دارای  از کشور  خارج 

امکانات را انتخاب کنم.

 تــا اکنــون شــده بــه خاطــر 
ــرده  ــاب ک ــی را انتخ ــی تیم ــث مال بح

ــید؟ باش
نه اصالً؛ اولویت اصلی من واقعاً پول نیست و نمی خواهم 
فوتبال را در به دست آوردن پول خالصه کنم نباید منکر این 
شد که پول اهمیتی ندارد اما همیشه سعی کرده ام بهترین 
پیشنهاد را انتخاب کنم که بتواند به فوتبالم کمک کند حتی 

اگر از نظر مالی ضرر کرده باشم.

ــت  ــوری اس ــما ط ــت ش  پس
کــه زیــاد در چشــم نیســتید، علــت آن 

چیســت؟
بله دقیقاً خیلی ها بهم گفتند که زیاد در خدمت تیم هستم و 
بازی خودت به چشم نمی آید اولین مربی لیگ برتر بزرگساالن 
من کارلوس مانوئل شرح وظایفی برای من توصیف کرد که 
بیشتر در خدمت تیم باشم و ساده بازی کنم هرچند تصمیم 
گرفتم از این به بعد برای خودم هم بازی کنم تا فوتبالم بیشتر 
به چشم بیاید و بتوانم توانایی هایم را بهتر به نمایش بگذارم.

ــان را  ــت خودت ــات فراغ  اوق
ــد؟ ــر می کنی ُ ــور پ چط

بیشتر دوست دارم در کنار خانواده ام باشم و اگر تنها باشم 
ترجیح می دهم فیلم ببینم و کتاب بخوانم.

 اگــر ســرمربی تیمــی باشــید 
و ســه تعویــض از بازیکنان کردســتانی 
داشــته باشــید چطــور ایــن ســه 

تعویــض را انجــام می دهیــد؟
سؤال سختی است. بی شک اولین گزینه ضیا الدین نیک 
نفس برادر بزرگ ترم هست، دو تا تعویض دیگر را دوست 
دارم از بازیکنانی استفاده کنم که واقعاً استعداد داشتند اما 

به حق خودشان نرسیدند مثل آروین فتحی و آرمین آزاده.

تیم هــای  در  حضــور  بــه   
بــزرگ  تیم هــای  هماننــد  بــزرگ 
ــد؟ ــر نکرده ای ــپاهان فک ــت و س پایتخ
هم  گذشته  سال  چند  در  داشته ام.  پیشنهاد  سپاهان  از 
صحبت هایی برای حضور در استقالل و پرسپولیس هم بوده 
اما می خواهم با قدرت در این تیم ها حضور داشته باشم که 
بتوانم خودم را اثبات کنم و جایگاه محکمی برای خودم 

دست و پا نمایم.

 اگــر مدیرعامــل یک باشــگاه 
باشــید یــک ســرمربی و 4 بازیکــن 
بتوانیــد بخریــد چــه کســانی را انتخاب 

می کنیــد؟
سرمربی : کارلوس مانوئل 

طارمی،  مهدی  غفوری،  وریا  مظاهری،  رشید   : بازیکنان 
علیرضا جهانبخش 

 بــا توجــه بــه ایــن کــه یکــی 
ــوت از راه دور  ــما ش ــات ش از خصوصی
ــد کــدام  اســت بهتریــن گلــی کــه زدی
ــده  ــد در آین ــت داری ــوده و دوس گل ب
دروازه کــدام دروازه بــه ان را بــاز کنید؟

بهترین گلم سال 95 زمانی که در نفت بودم به محمد رضا 
آینده  در  دارم  دوست  و  زدم  تراکتور  بان  دروازه  اخباری 

دروازه مهدی رحمتی را باز کنم.

ــره  ــن خاط ــن و بدتری  بهتری
ــس؟ ــک نف ــر نی ــال زبی فوتب

آستانه  در  بودم  امید  ملی  تیم  در  که  زمانی  بدترین، 
از  را  تورنمنت  این  و  شدم  مصدوم  آسیایی  مسابقات 

تیم  در  که  آسیایی  گل  خاطره  بهترین،  و  دادم  دست 
ذوب آهن زدم.

ــتید  ــدوار هس ــال امی  امس
ــرار  ــکوچیچ ق ــت دراگان اس در لیس

ــد؟ بگیری
بزرگ ترین هدفم حضور در تیم ملی است و تمام تالش 
پیدا  این هدف دست  به  مطمئنم  و  را می کنم  خودم 

می کنم.

ــه  ــما چ ــی ش ــو فوتبال  الگ
ــت؟ ــوده اس ــی ب کس

یکی  و  داشتم  دوست  خیلی  را  پرتقالی  دکو  بازی  من 
هرچند  بود  شدن  فوتبالیست  برای  من  مشوقین  از 
هست  دکو  مثل  قیافه ات  می گفتند  من  به  خیلی ها 

)خنده(.

فوتبــال  از  روزی  اگــر   
ــد  ــت داری ــد دوس ــی کنی خداحافظ
ــاق  ــن اتف ــم ای ــدام تی ــاس ک ــا لب ب

بیفتــد؟
با کسب  و  آبادان برگردم  به  قطعاً دوست دارم روزی 
فوتبال  از  آبادان  خونگرم  مردم  برای  قهرمانی  یک 

خداحافظی کنم.

شــما از فوتبالیســت های   
بــی حاشــیه و بــه دور از فضــای 
مجــازی هســتید، ایــن موضــوع را 
در موفقیــت خودتــان چقــدر ســهیم 

نیــد؟ می دا
نگاه کنید کسی که هدف داشته باشد به هیچ چیزی 
بزرگ تری  اهداف  حاضر  حال  در  من  و  نمی کند  فکر 
دیگری  چیز  هر  یا  حاشیه  ندارم  دوست  قطعاً  و  دارم 

من را از هدفم دور کند. 

 آینــده فوتبالــی خودتــان را 
ــد؟ ــور می بینی چط

تا وقتی توانایی دارم برای آینده خودم تالش می کنم و 
از تالش دست بر نمی دارم قطعاً در آینده می توانم به 
آن چیزی که توانایی دارم برسم و تا وقتی که به هدفم 

نرسم از تالش دست بر نمی دارم.

ــو از  ــک عض ــوان ی ــه عن  ب
ــتان  ــتان کردس ــال اس ــه فوتب جامع
ــور  ــس را چط ــک نف ــن نی ــا الدی ضی

؟ می بینیــد
نظیر  بی  استعدادهای  از  یکی  واقعاً  فوتبالی  نظر  از 
یا  اشتباه  انتخاب  خاطر  به  درصد   50 شاید  ولی  بود 
خصوصیات  جزء  ایران  در  که  اخالقی  خصوصیات 
باشی  داشته  دیگری  اخالق های  باید  و  است  منفی 
نظر  از  و  برسد  حقش  به  نتوانست  برسی  حقت  به  تا 
اخالقی هم انسانی مردمی، دلسوز که هرکسی دوست 

دارد با ضیا نیک نفس رفاقت داشته باشد. 

ــاه  ــم، کوت ــؤاالتی می پرس  س
و یــک کلمــه ای پاســخ دهیــد.
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هفته نامه تخصصی ورزش استان کردستان

مدیرمسئول: فرهاد شیری

با وجود آنکه فوتبال کردستان به دالیل متعدد نتوانسته در سطح اول کشور تیمی 
و نماینده ای داشته باشد اما نبوغ و استعداد و توانمندی بازیکنان این رشته در 
قالب تیم های سایر استان ها توانسته نامی معتبر و قابل اعتنا برای فوتبال این دیار 
دست و پا کند و در هر مقطع زمانی فوتبال ایران متأثر از درخشش فوتبالیست های 

کردستانی بوده است.
 هر چند در سال اخیر درخشش مثال زدنی وریا هم در تیم ملی و هم در استقالل 
او را به چهره ای ملی و محبوب فوتبال دوستان بدل کرده اما در کنار درخشش 
وریا، نامی دیگر توانسته به وجاهت و شایستگی های فوتبال کردستان مهر تایید 
بااخالق، خونگرم و دوست داشتنی فوتبال  زبیر نیک نفس« پسر  زند. »محمد 
سنندج حدود یک دهه است در سطح اول فوتبال ایران آرام و بدون حاشیه و با 
پشتکار و تالش وصف ناپذیر عرض اندام می کند و با تکنیک ناب و تاکتیک پذیری 

فوق العاده اش همواره از ستون های موفقیت تیم هایش بوده است.
خانواده نیک نفس نامی آشنا در فوتبال هستند و برادران نیک نفس در هر مقطع 
زمانی توانسته اند یادگاری ارزشمند و ماندگار از خود به یادگار گذارند و لو اینکه 
این حضور از لحاظ زمانی اندک بوده باشد. بدون شک گل سرسبد برادران نیک 
نفس در فوتبال، ضیاءالدین نیک نفس بوده که اگر آن مصدومیت عجیب و منحصر 

به فرد گریبان گیرش نمی شد بی شک حاال می توانست در تیم طراز اول حتی دنیا 
تواناییش را به نمایش گذارد. زبیر هم از لحاظ فوتبالی و هم از بعد اخالقی جا پای 
برادر ارشدش گذاشته است و ضمن رعایت چارچوب های اخالقی و فنی توانسته 

الگوی موجه نوجوانان و جوانان باشد.
همین ویژگی های مثبت زبیر بوده که توانست چندین سال در صنعت نفت آبادان 
حضوری موفق داشته باشد و تعصب و عرق مثال زدنی اش موفق شده در دل 
هواداران دوآتشه و متعصب برزیل ایران جا باز کند به گونه ای لقب »زبو« را از 

آنان دریافت کند.
با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی لیگ برتر »نیک نفس« در سنندج تمریناتش را 

دنبال می کند و این فرصتی بود تا »به هیز« گفتگویی را با وی انجام دهد.
حرف زدن با زیبو فوتبال کردستان آنقدر دلنشین بود که به سختی متوجه گذشت 
زمان شدیم. زبیر واقعاً مصداق جوانی با اخالق و پرتالش است که معتقد است 
فوتبال را برای آرامش و لذت خودش بازی می کند نه جوالن دادن در فضای مجازی. 
مصاحبه به قول امروزی ها خودمونی ما را با زبیر نیک نفس ستاره فوتبال کشور و 

بازیکن این روزهای باشگاه فوالد خوزستان بخوانید.
  میالد کهزادی

زبوی فوتبال کردستان؛ 

ُدردانه ی برزیل ایران 
نیک نفس: همچنان برای پیراهن تیم ملی می جنگم
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