دختران وزنهبردار تاريخساز

مرتضي رضايي

هيجان در نگاه آنها موج ميزند .با دقت به عکس نگاه کنيد.
خودشان هم ميدانند که دارند چه کار بزرگي را انجام ميدهند.
البته نگاهشان کمي غريب است .آنها اولين هستند و در تاريخ
وزنه برداري ايران تا ابد خواهند ماند .کساني که تابوي بزرگي
را شکسته اند،احتماال حرفهاي زيادي را شنيدهاند .کساني که
بدون شک غرولندهاي زيادي را تحمل کرده و قيد خيلي چيزها
را در زندگيشان زده اند.همين حاال ،هنوز در خيلي از خانوادهها
جا نيفتاده که يک دختر هم ميتواند وزنه بردار باشد .چشمها در
وزنه برداري به مردان عادت کرده است ،به سنگين وزن ها،به
رضازادهها و بهدادها و سهراب ها .مگر ميشود حاال باور کرد که

هدايت تيم جوانان ايران بر عهده داشت ،در اين باره
افشاي راز بزرگ مربي
بابک پورعالي ميگويد:׳׳ شب قبل از برگزاري رقابتهاي دسته 100
کيلوگرم ،يکي از ملي پوشان به اتاق ما آمد .عالوه
بر من و کارگرنژاد ،دکتر شهابي و هنريک تمرز هم
در اتاق بودند .آن ورزشکار درحالي که نگران بود و
شيشه شکسته ديانابول در دست داشت ،گفت من
اشتباهي اينها را مصرف کردهام .چه بايد بکنم؟...
گاهي اوقات در پس شيرينيهاي کسب مدال کاري نميشد کرد .فقط بايد از نفوذ دکتر شهابي که
و موفقيت ،تلخيهايي هست که با گذشت آن زمان رئيس کميته پزشکي کنفدراسيون وزنه
سالها به راز مگو بدل ميشود.يکي از اين رازها ،برداري آسيا بود استفاده ميکرديم .مرحوم شهابي
نمونه ادراري است که مربي تيم ملي به جاي در آسيا حرف اول را ميزد و با تاماش آيان ،ديبر
ورزشکارش داد تا مبادا زحمت کل تيم ،به خاطر کل وقت فدراسيون جهاني روابط خوبي داشت .در
نهايت تصميم بر اين شد که من به جاي ورزشکار
يک نمونه مثبت دوپينگ از بين برود.
 35سال به عقب برمي گرديم .به سال 1362؛ سالي نمونه دوپينگ بدهم تا کل زحمات تيم از بين نرود.
که نخستين دوره رقابتهاي وزنه برداري قهرماني تيم ايران رقابت نزديکي با کره شمالي ،چين و ژاپن
جوانان آسيا به ميزباني ژاپن در شهر ناگويا برگزار داشت و يک نمونه دوپينگ باعث ميشد عنوان
شد .تيم جوانان ايران که با ترکيبي کامل و  10نفره قهرماني ايران به عنوان چهارمي بدل شود .من تاييد
در رقابتها حضور داشت ،يکي از شانسهاي قهرماني نميکنم آن تصميم را ،اما به هر حال وقتي صحبت
بود .قهرمان هم شد اما با تبصرهاي که مربي تيم بعد از نفوذ و قدرت بينالمللي ميشود ،يکي از موارد هم
از سالها از آن پرده برداشت.مهدي عطار اشرفي همين است که جلوي برخي اشتباهات خودسرانه،
که در آن مسابقات به همراه هوشنگ کارگرنژاد ،به نحوي گرفته شود .در هر حال آن ورزشکار در آن

مسابقات قهرمان آسيا شد و تيم ملي وزنه برداري
جوانان ايران نيز عنوان قهرماني آسيا را به دست
آورد.׳׳
عطار اشرفي در ادامه ميگويد:׳׳ واقعيت اين است
که اگر امکانات االن در اختيار وزنه برداران آن
زمان بود ،خيلي از آنها قهرمان جهان ميشدند.
يعني ميخواهم بگويم خود ورزشکاران هم گناهي
نداشتند .خيلي از آنها ميديدند که رقبايشان از
مواد نيروزا استفاده ميکنند و به همين خاطر ،آنها
هم به استفاده از اين مواد ترغيب ميشدند .بحث
دادن نمونه دوپينگ مربي به جاي ورزشکار قطعًا
به همين يک مورد خالصه نميشود و احتمالًا در
رشتههاي ديگر هم اتفاقاتي از اين دست افتاده
است .کما اينکه در وزنه برداري هم چندين نمونه
ديگر سراغ داريم .اما فحواي کالم اين است که
ورزشکاران و قهرمانان به سراغ اين مواد نيروزا
نروند .در گذشته بعضي قهرمانان بودند که
بياندازه به خودشان آسيب ميرساندند .آنها يک
مدال کسب ميکردند اما ندانسته براي سالهاي
زيادي سالمتي خودشان را به مخاطره ميانداختند
که البته از چشم ديگران پنهان ميماند.׳׳

يکي از هواداران اس��تقالل به دليل پرتاب س��نگ
و صندل��ي ،بينايي يکي از چش��مانش را از دس��ت
داد.ب��ازي تيمه��اي اس��تقالل و خونهبهخونه بابل
در فين��ال جام حذفي با حواش��ي زيادي همراه بود.
هواداران خونهبهخونه به دليل عدم صعودشان به
ليگ برتر با پالکاردهاي مختلفي به ورزشگاه نفت
و گاز اروندان خرمش��هر آمده بودند .تعدادي نيز
از ابتداي بازي ش��روع به س��نگ پراني و شکستن
صندليه��اي ورزش��گاه کردن��د و نزديک بودن
جايگاهش��ان به جايگاه خبرن��گاران باعث فراري
ش��دن خبرنگاران ش��د .پ��س از پايان ب��ازي هم،
تماش��اگران به زمين ريختند تا شاهد بينظمترين
جشن قهرماني باشيم.
اکنون خبر تلخي رسيده که يکي از هواداران استقالل
به دليل پرتاب س��نگ ،بينايي يکي از چش��مانش را
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از دست داده اس��ت .اين هوادار  30ساله که نامش
اسماعيل بهداروند است ،در بيمارستاني در شيراز
بس��تري ش��ده اس��ت.کامبيز بهداروند برادر اين
هوادار درباره اتفاق پيش آمده گفت :ما در ورزشگاه
بوديم و متوجه نش��ديم س��نگ بود يا صندلي که به
چش��م برادرم برخورد کرد .وقتي روي زمين افتاد،
از چش��مانش خون ميپاشيد .اين سنگ (يا هر شيء
ديگري) از طرف هواداران بابلي پرتاب شده بود .به
زحمت توانس��تيم او را از ورزش��گاه خارج کنيم و به

بيمارستاني در شيراز برس��انيم .متأسفانه پزشکان
با ديدن عکس��ها گفتند هيچ اميدي به بينايي چشم
راست او نيست ،چرا که وقتي ليزر انداختيم ،عالئمي
نش��ان نداد .شغل برادرم جوش��کاري است و با اين
وضعيت شغلش را هم از دست داد .او دختر دو ساله
دارد و متأسفانه بيمه هم اعالم کرده چون درگيري
بوده ،بيمه به او تعلق نميگيرد در صورتي که برادرم
نشس��ته بود که سنگ به چش��مانش خورد .تا االن
هزينهها را به صورت آزاد پرداخت کردهايم .با اين
شرايط برادرم بدبخت شد و نميدانيم چه کار کنيم.
پزش��کان تنها اعالم کردند که توانس��تهايم زيبايي
چش��مهايش را برگردانيم ،چرا که چشم او تخليه و
به نوعي پاره ش��ده بود .از مسئوالن فوتبال و باشگاه
اس��تقالل تقاضا داريم که به ما توجه داش��ته باشند،
چرا که نميدانيم حرفمان را به چه کسي بزنيم.
تي��م اس��تقالل ب��ا برت��ري يک ب��ر صف��ر مقابل
خونهبهخونه بابل قهرمان جام حذفي شد.

اولين قدم در تغيير رفتار آگاه شدن از آنها است		

تلخ شدن قهرماني استقالل

در ليست تيم ملي ايران نامهايي چون مهديه ،الناز ،پارميدا و نرگس
به چشم بخورد؟
بدون شک ،آينده از اين تابوشکنها بيشتر خواهد گفت. 
از اينکه روزي روزگاري چهار دختر جوان برگ جديدي از تاريخ
وزنه برداري ايران را رقم زدند .روزي روزگاري دختراني بودند
که رشته وزنه برداري را طور ديگري نشان دادند و نام ايران را
با صداي دخترانه و ظريف خودشان فرياد زدند .شير زناني که با
کمکها و حمايتهاي فدراسيون يک اتفاق مهم را رقم زدند و نامشان
را تا هميشه جاودانه کردند. امروز نوبت پارميدا ،مهديه ،نرگس
و الناز است و فردا و فرداهاي ديگر هم ،نوبت ديگر دختران اين
سرزمين است که به جدال با پوالد سرد بپردازند .اينجا براي
مهيج است....
دختران وزنه بردار ابتداي يک مسير پر ماجرا و ّ

