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وقتی ورزشکاران جوان و نوجوان تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمون که در مسابقات جهانی
آمریکا موفق به کسب مدال طال و نقره شدن از این مسابقات برگشتن ،تو فرودگاه هیچ مقام مسئولی
به استقبالشون نرفت!
نرفتن مسئولین یه طرف  ،کندن بنرهای تبریک به مناسبت ورود این تیم از سوی مامورین فرودگاه
یه طرف!
بنر رو چرا کندن؟
این همون مسابقاتی بود که رئیس جمهور هم به خاطر گرفتن مدال بهشون تبریک گفته بود!
حاال اینکه چرا مسئولین ورزش به رسمیت نشناختنش و تحویلشون نگرفتن خودش یه سواله که
جوابش رو مسئولین فدراسیون بهتر از همه می دونن!

یکی از دوستان حرف جالبی میزد .می گفت معضل اصلی ورزش ما  ،سفرهای متعدد
تیمهای ورزشی به مسابقات غیر ضروریه.
اینم یه سیاستیه که مسئولین ورزشی با حضور در مسابقات غیر مهم مدال و اینا کسب
میکنن و در کارنامه کاریشون ثبت میکنن تا بعدها به باال دستی ها جواب بدن.
ضمناً تو هر سفر یکی دو تا نماینده مجلس و مسئول بلند پایه با خودشون میبرن تا در
صورت بروز مشکل در مدیریت و باز خواست شدن از مقام باالتر بتونن با توصیه اونها روی
صندلیشون بمونن.
اگه همین هزینه سفرها رو سرشکن کنن تو ورزش کمک بزرگی به خرید تجهیزات و حقوق
مربیان شده.
پس از مسئولین رده باالی وزارت ورزش خواهش میکنیم که به زیر دستاشون زیاد گیر ندن
تا اونها احساس در خطر بودن پستشون رو نکنن و تیم رو الکی به مسابقات محلی نبرن و تا
مدال بگیرن و تو گزارششون برای شما منعکس کنن.
همینطور مجبور نشن فالنی و بهمانی رو برای تضمین حضورشون پشت میز به سفر
خارجی ببرن تا در صورت لزوم سفارششون رو به شما بکنن!
پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم!
رئیس انجمن ورزشی نویسان جهان تشریف اورده بودن تهران .البته خیلی فشرده !
فقط یه کالس چگونگی زندگی حرفه ای برای خبرنگاران ورزشی برگزار کرد که یه عکس دسته جمعی شد ما
حصل این کالس!
به ایناش کاری نداریم!
انصافا ،کل قضیه رو بردیم زیر سوال و تازه می گیم کاری نداریم!
خیلی تالش کردیم که ازش بپرسیم ،انجمن جهانی ورزشی نویسان جهان دقیقا در کجای ورزش جهان قرار داره؟
یعنی تعاملش با کمیته های المپیک و پارالمپیک و فدراسیونهای جهانی دقیقا به چه صورته؟
آخه توی مسابقات بین المللی خبری از این انجمن نیست!
چون زبان بلد نبودیم ،برای اینکه منظورمون رو بفهمونیم ،یه پیاز بهش نشون دادیم و بهش گفتیم ،اگه فرض کنیم
این پیاز ورزش جهانه ،انجمن شما دقیقا کجای این پیاز قرار داره؟
سر پیازه؟ ته پیازه؟ وسط پیازه؟
ایشون خیلی خونسرد گفت ،انجمن شما کجای ورزشتون قرار داره؟
ما هم دقیقا همونجا قرار داریم!
جوابش دندان شکن بود .تا حاال به اینصورت قانع نشده بودیم!
بیخود نیست رئیس یه انجمن جهانی شده!
تا حاال تو ورزش فوتبال یه اصطالحی داشتیم به نام یار دوازدهم .یعنی تماشاگران و
هواداران تیم که با تشویق خودشون به بازیکنان روحیه می دن و با این کار به عنوان یار
دوازدهم محسوب می شن.
ولی اخیرا ًیار سیزدهم هم توی فوتبال اومده!
یار سیزدهم فوتبال کسی نیست جز جادوگر!
بله .چرا تعجب کردید؟ اخیرا ً شایع شده که بعضی از تیمها برای اینکه نتیجه بگیرن،
جادوگر استخدام کردن!
ما فکر می کردیم آدمهای بی سواد و عوام میرن سمت رمالی و جادو ولی ظاهرا ً اینطور
نیست.
چند وقت دیگه هم یار چهاردهم می خواد بیاد.
ایشون ضد جادوگر هستن .یعنی طلسم جادوگر رو قراره باطل کنن!
ضمناً از همین جا هم اعالم می کنیم که اگه جادوگری سراغ دارید که بلده احکام فیفا رو
بپیچونه تا باشگاه هم پول بازیکنانش رو نده و هم جریمه نده ،به ما بگید .چند تا باشگاه
بدجور یه همچین جادوگری الزم دارن!
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