جانبازان و معلولين

طیبه حصامی

سیامند رحمان نامزد دریافت جایزه
جهانی بنیاد الروس شد

سيامند رحمان قهرمان وزنه ب��رداري كشورمان ،قويترين مرد
پارالمپين جهان و دارنده مدال طالي فوق سنگين دسته +107
كيلوگرم پارالمپيك هاي ريو  2016و لندن  2012كانديد دريافت
نشان و جايزه جهاني الروس شد.
اين جايزه يكي از بزرگترين جوايز ورزشي جهان است و از ميان
برگزيدگان ادوار گذشته اين جايزه مي توان به نواك جوكوويچ،
يوسين بولت ،سرنا ويليامز و دانيل دياس اشاره كرد.
سيامند رحمان قهرمان جهان و پارالمپيك نيز در ميان برترين
پارالمپين هاي جهان در سال  2017قرار گرفته است.
مسابقات لیگ بوچیا برگزار می شود

بگذار عظمت در نگاه تو باشد

مسابقات بین المللی اسکی آلپاین برگزار شد

در بند سر رویایی شد!

به گمانم اوج توانمندی های یک معلول ،زمانی است که چوب های
اسکی را به دست گرفته و روی برف ها اسکی می رود ،آن زمان که
مارپیچ می رود و سعی دارد بدون پا ،تعادل اش را حفظ کند .سعی
می کند سر نخورد ،پرتاب نشود و هر آن چه قاعده و قانون اسکی است
روی برف ها انجام دهد .روی سراشیبی ها کنترل اش را حفظ کند و به
قاعده رفتار کند .طی سال ها تمرین و ممارست این ها را آموخته است.
به قاعده رفتار کردن! مسئله ای که شاید طی این سال ها خیلی از ما
نیاموخته ایم .که اگر این طور بود زندگی ها رنگ و بوی دیگری داشت.
وقتی با ورزشکاران معلول گفتگو می کردم بیشتر آن ها چندین رشته
ی ورزشی را تجربه کرده بودند ،و البته بر حسب عالقه ،یک یا دو رشته
را ادامه داده بودند .چیزی که در آن ها مشترک بود غیر از توانایی،
انگیزه ی باال بود .بین حرف ها گفتم اوج توانایی برای یک معلول شاید
در اسکی نمود پیدا می کند .آن وقت یاد والیبال نشسته افتادم ،که
اتفاقا چندی است مسابقات لیگ بانوان در حال برگزاری است .دیدم
نشسته توپ را کنترل کردن و در زمین حریف خواباندن ،هنرمندی
می خواهد ،بر توپ مسلط بودن هم؛ روی صندلی چرخ دار ،توپ را در
سبد انداختن نیز قلق های خودش را دارد؛ تیر اندازی ،شنا و ...همه ی
رشته های ورزشی معلوالن می تواند در آن واحد ،اوج توانایی های آن ها
باشد؛ می تواند خالق لحظه های خاص و نادر از هنرهای آن ها باشد.
قاعده ها در دنیای ورزشی معلولین هم قلق ها و هنرهای خودش را
دارد .و گفتن اش برای ما که خارج از گود نشسته ایم ،آسان است و بی
تجربگی مان توی ذوق می زند.
یکی از این هنرمندی ها را ورزشکاران اسکی کشورمان چندی پیش،
برای بار دیگر در مسابقات بین المللی که در پیست در بند سر برگزار
شد ،رقم زدند .اگر می گویم بار دیگر ،برای این است که قبل از آن در
مسابقات اسنوبرد که در دیزین برگزار شد ،ورزشکاران ما یازده مدال
کسب کرده بودند .مسابقات اخیر مربوط به بخش آلپاین بود که در
دربندسر برگزار شد؛ آلپاین یا مارپیچ ،که به حتم در تصاویر مربوط به
اسکی ،بارها دیده ایم.
مسابقات بین المللی اسکی آلپاین ،طی دو روز در پیست در بند سر انجام
گرفت و اسکی بازها ،توانایی هایشان را در برابر چشم نمایندگان دیگر
کشورها به نمایش گذاشتند ،ورزشکاران مان این بار در بخش آلپاین هم
خاطره ساختند و چهارده مدال را سهم تیم اسکی ایران کردند.
در این مسابقات ،ورزشکاران اسکی باز در سنین مختلف شرکت
کرده بودند؛ از نوجوان پانزده ساله تا اسکی باز با تجربه ی پنجاه و
هفت ساله .ابوالفضل خطیبی ،از استان مازندران شرکت کرده بود .و
محمدعلی مقدید از استان البرز ،نزدیک به سی سال است که در این
رشته فعال است.
برای اولین بار در این مسابقات ،یک بانوی اسکی باز ،هم شرکت کرده
بود؛ صدیقه روزبه ،همسر صادق کلهر که تنها نماینده ی ایران در پنج
دوره ی مسابقات پارالمپیک زمستانی بوده است .حضور صدیقه،
نوید این را داشت که شاهد حضور بیشتر بانوان ورزشکار در این رشته
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باشیم .به گفته ی او با این که تبلیغات برای جذب بانوان ورزشکار به
رشته ی اسکی صورت گرفته ،اما استقبال چندانی نشده است.
فکر می کنم شاید شرایط زندگی و موقعیتی که بانوان ما در جامعه
دارند ،امکان حضور را برای آن ها کم رنگ کرده است.
رئیس ورزش های زمستانی کمیته ی ملی پارالمپیک می گفت ،شرایط
پیست دیزین و در بند سر مناسب است و ایران با مناسب سازی بیشتر،
قادر خواهد بود مسابقات قهرمانی جهان را هم برگزار کند.
دبیر کل کمیته ی ملی پارالمپیک هم گفت با توجه به امکاناتی که
ایران دارد می تواند میزبان مسابقات آسیایی هم باشد؛ این مسابقات
با حضور کشورهای آسیای میانه برگزار می شود.
بعد از چندین روز تالش و رقابت ،مسابقات اسنوبرد و آلپاین به پایان
رسید ،البته مارپیچ کوچک هم در دیزین برگزار خواهد شد .ورزشکاران
ما خوب درخشیدند و حاال ما بیست اسکی باز کالس بندی شده داریم
که اگر در یک مسابقه ی بین المللی دیگر هم شرکت کنند ،تکلیف
سهمیهیپارالمپیکبرایاینرشته مشخصخواهدشد.
نتایج مسابقات آلپاین مارپیچ بزرگ:
بزرگساالن:
در بخش معلولیت های دست ها
 .1جواد سولقانی البرز با رکورد 2دقیقه و  77صدم ثانیه
 .2محمدعلی مقدید البرز با رکورد  2دقیقه و  25ثانیه و  82صدم ثانیه
.3ابوالفضلخطیبی مازندران بارکورد2دقیقهو26ثانیهو69صدمثانیه
کالس ( LW3معلولیت از ناحیه پا)
 .1حسن میرزادحسینی با رکورد  ۳دقیقه و  ۲۵ثانیه و  ۷۶صدم ثانیه
 .2داوود جیرودی با رکورد  ۳دقیقه و  ۳۹ثانیه و  ۴۲صدم ثانیه
 .3نماینده ارمنستان با رکورد  ۳دقیقه و  ۴۲ثانیه و  ۴۱صدم ثانیه
جوانان (زیر  20سال):
.1ابوالفضلخطیبی مازندران بارکورد2دقیقه26ثانیهو62صدمثانیه
 .2مهدی حسین زاده آذربایجان غربی با رکورد  2دقیقه و  33ثانیه
و  10صدم ثانیه
 .3امیررضا رضوی عرب آذربایجان شرقی با رکورد  2دقیقه و 34
ثانیه و  97صدم ثانیه
بزرگساالن
مقاماول سیداحمدجعفری البرز بارکورد2دقیقهو7ثانیهو57صدمثانیه
مقامدوم جوادسولقانی البرز بارکورد2دقیقهو11ثانیهو71صدمثانیه
مقام سوم ابوالفضل خطیبی مازندران با رکورد  2دقیقه و  26ثانیه
و  49صدم ثانیه
مقام چهارم محمدعلی مقدید البرز با رکورد  2دقیقه و  26ثانیه و
 49صدم ثانیه
جوانان زیر  20سال
مقام اول ابوالفضل خطیبی مازندران با رکورد  2دقیقه  11ثانیه
و  71صدم ثانیه
مقام دوم مهدی حسین زاده آذربایجان غربی با رکورد  2دقیقه و
 39ثانیه و  98صدم ثانیه
مقام سوم امیررضا رضوی عرب آذربایجان شرقی با رکورد  2دقیقه
و  51ثانیه و  72صدم ثانیه
مقام چهارم تئودور ماتیکان رومانی با رکورد  2دقیقه  59ثانیه
و  49صدم ثانیه

کاش چشم هایمان را ببندیم و این بار که باز می کنیم جهان را جور
دیگری ببینیم؛ چیزهایی را ببینیم که ارزش دیدن داشته باشند .و به
جایش چشم ها را ببندیم؛ به روی چیزهایی که به دیدن نمی ارزند.
این جمله ی به یاد ماندنی آندره ژید را برای بار چندم در طی این سال
ها ،در ذهن مان تداعی کنیم که "عظمت در نگاه ما باشد" ..نگاه هایی
که این روزها محدود شده است ،یا شاید هم وسعت دیدش.
سومین دوره ی مسابقات لیگ بوچیا آقایان برگزار می شود .امیدوارم
برگزاری آن ادامه داشته باشد و به خاطر مسائل مختلف که معموال
مهم ترین آن ها بودجه بوده است وقفه ای در آن ایجاد نشود .امیدوارم
برگزاری مسابقات باشگاهی و قهرمانی در این رشته ،آن قدر جدی و
محکم و دنباله دار باشد که بچه های بوچیا بتوانند خودشان را در حد
دیگر ورزشکاران دنیا که شاید رویای پارالمپیک را تحقق بخشیده
اند ،باال ببرند .باال و باالتر ..و روزی بیاید که شرکت در مسابقات جهانی
برایشان مثل یک تصور یا یک خیال نباشد که تنها گاهی ذهن شان
به آن پر و بال دهد .روزی بیاید که مسابقات پوچیا که حتی نام آن
هنوز برای خیلی از ما ناآشنا و غریب است ،مانند واالیبال نشسته یا
بسکتبال با ویلچر ،تیر اندازی و  ..بیشتر بر سر زبان ها باشد .و دوست
دارم بوچیای بانوان هم قدرت الزم را داشته باشد .و نفوذ چشم هایش،
خط سیر نگاه های ما را جهت دهد.

والیبال نشسته و کوران مسابقات

پنجمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در رشته ی والیبال نشسته،
اردیبهشت سال آینده برگزار می شود .تبریز ،میزبان این مسابقات
خواهد بود .والیبال نشسته ی ما در بخش آقایان سال هاست داعیه
دار والیبال در دنیاست .والیبال نشسته ی بانوان هم با این که برای
اولین بار بود در مسابقات پارالمپیک شرکت کرد عنوان پنجمی را به
دست آورد .همه ی این ها باعث شده نگاه ویژه ای به والیبال نشسته
صورت بگیرد .هادی رضایی که چندی پیش به عنوان مدیر تیم های
ملی انتخاب شد ،برای تشکیل تیم های ملی بزرگسال و جوانان و
استعداد یابی و جذب بازیکنان جدید ،تالش می کند .و طبیعی است
مسابقات قهرمانی کشور و لیگ های باشگاهی ،فضای خوبی برای
استعداد یابی ایجاد می کند .مسابقات آسیا و اقیانوسیه به میزبانی
چین هم ،در بخش آقایان و بانوان در پیش است .با توجه به این که
سهمیه ی مسابقات جهانی 2018هلند و پارآسیایی جاکارتا از این
مسابقات به دست می آید ،اهمیت زیادی دارد.
مسابقات باشگاهی والیبال نشسته آقایان و بانوان ،با قدرت و انگیزه
ی باالی بازیکنان ،این روزها در حال برگزاری است .امیدواریم این
برنامه ریزی خوب را در همه ی رشته ها ببینیم و روز به روز ،موانع
برگزاری مسابقات ،بیشتر و بیشتر برداشته شود.

