
ورزش و سالمت شماره هفتصدوسی   دو آذر نودوهشت2

جمعیت امام علی )ع( امداد دانشجویی- مردمی و یک سازمان 
مردم نهاد، مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی است. این نهاد در 
سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی به ثبت رسید و با گرفتن مجوز 
رسمی از وزارت کشور شروع به کار کرد. رسیدن به جهانی 
استوار بر پایه عدالت و صلح با نگاه ویژه به افراد آسیب پذیر 
به ویژه کودکان، مأموریت مهم این جمعیت است. حدود 4 
هزار کودک در خانه های ایرانی در سراسر ایران تحت پوشش 

خدمات جمعیت امام علی)ع( قرار دارند. 
جمعیت امام علی)ع( ۳۳ خانه ایرانی و ۱۰ نمایندگی فعال 
در تهران )محله های مولوی، خاک سفید، دروازه غار، 
لب خط، فرحزاد، پاکدشت، شهرری، احمدآباد مستوفی(، 
شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان، کرمان، بوشهر، کرمانشاه، 

ساری، گرگان، کرج و... دارد.
هنری،  درمانی،  آموزشی،  ایرانی خدمات  خانه های  در 

پزشکی، ورزشی و... ارائه می شود. 
طرح  مسلم،  طفالن  عیاران،  شام  برکت،  هفت سین 

که  است  آیین هایی  جمله  از  و...  عاشق  کوچه گردان 
برای طرح معضالت و حمایت  امام علی)ع(  جمعیت 
از اقشار آسیب پذیر در مناسبت های ملی و مذهبی در 

محالت حاشیه ای شهرها برگزار می کند.
میثم واحدی، مسوول کمیته ورزش جمعیت امام علی)ع( 
می گوید: »هدف از تشکیل تیم های ورزشی این است که 
به عنوان ابزار مددکاری قدرتمند در کاهش و پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی نقش موثرتری داشته باشد. در بحث 
مسوولیت اجتماعی، ورزش می تواند وسیله همگرایی بین 
اقوام باشد. در یک تیم اتباع افغانی، پاکستانی و ایرانی داریم 
که در حاشیه شهرها زندگی و کنار هم تمرین می کنند.«
برای  وسیله ای  االن  ورزش  »متاسفانه  می  دهد:  ادامه  او 
ثروت اندوزی و کسب قدرت و شهرت شده است. ما با 
برگزاری لیگ های ورزشی، می خواهیم ورزش را در جایگاه 
خودش تعریف کنیم. توسعه اجتماعی و صلح دستاوردهایی 
است که به عینه در این چند سال برگزاری لیگ دیده ام.«

فوتبالیست هایی که به اللیگا دعوت شدند
۳دور  در  ایران  جای  همه  از  تیم   4۰ با  امسال  فوتبال 
تیم  با شرکت 24  نهایی هم  مقدماتی برگزار شد. دور 
در تهران بود. ۳نفر هم برای رفتن به کمپ اللیگا مجوز 
گرفتند. اسفندیار ایراندوست و علی دهقانی از تیم پرشین 
سرباز بلوچستان و علیرضا غریب زاده از پرشین شوش لب 
خط تهران  همراه ۱۳ نونهال فوتبالیست ایرانی شهرهای 
دیگر به کمپ استعدادیابی اللیگا دعوت شدند و 2 هفته 

در کمپ اسپانیا تمرین کردند.

غفلت ورزشی ها از مسوولیت های اجتماعی
ورزشی  الگوهای  و  »ورزشکاران  می گوید:  واحدی 
آسیب های  و  معضالت  معرفی  با  می توانند  جامعه 
اجتماعی تاثیرگذار باشند و به پیشگیری از آنها کمک 
به خصوص جامعه  و  ما  متاسفانه جامعه ورزشی  کنند. 

نخبه از این مسوولیت های اجتماعی غفلت کرده  اند.«

فوتبال، مصدومیت، دروازه بانی 
و  می کنند  زندگی  در شوش  اینجا  که  بچه هایی  بیشتر 
عضو تیم لب خط این منطقه هم هستند، اهل سبزوارند 
و فامیل. با تیم نونهاالن در پرشین لیگدر لیگ سوم شده. 
جثه بزرگ تری نسبت به بقیه دارد و شلوغ تر هم هست. 
می گوید: »آقای علی اصغر فیوجی نسب هستم. داور حق 

ما را خورد. نگذاشتند قهرمان شویم.«
هم  بچه ها  بقیه  است.  پرسپولیسی  می گوید  خودش 
سبزواری ها  و  مشهدی ها  که  می کنند  تایید  را  حرفش 
همه پرسپولیسی اند. از خانواده اش می گوید و آینده ای 
که امیدوار است با فوتبال بهتر شود: »دو تا خواهر دارم. 
پدرم فوت کرده. تا کالس ششم درس خواندم. ۳-2سال 
پیش با آقای منجم که مربی قبلی مان بود در پارک آشنا 
بیا فوتبال. پسرخاله ام هم مربی است. سر  شدم. گفت 
۳هفته  زدند،  منو  بازی  تو  کردم.  عمل  را  پایم  فوتبال 

بیمارستان بودم.«

دروازه بان تیم نونهاالن لب خط شوش است. می گوید: 
»فیلتر موتور برق تعمیر می کنم. تا ساعت 5 مجبورم کار 
کنم. ماهی 5۰۰ هزار تومان می گیرم. پدرم ۱۸ سال پرس کار 
بود و آهن قیچی می کرد و بیمه بود اما االن فوت کرده. 
دروازه بان هستم. 2روز در هفته تمرین داریم. بقیه روزها 
خودم توی زمین آسفالت با بچه ها بازی می کنم. شاید با 

فوتبال آینده ام روشن تر باشد.«
ایرانسل برنامه ای برگزار کرد. مسووالن اللیگا هم آمده 
بودند. دور اول مسابقاتش در زمین پیام بود و بعد هم 
در ورزشگاه آزادی برگزار شد. ۳نفر از بچه های جمعیت 
۱2 روز رفتند اسپانیا. پرشین بچه ها را به جایی می رساند. 
نیما صالحي: فوتبال بچه ها را از معضالت دور 

مي کند 
نیما صالحی، سرپرست تیم های پرشین لب خط شوش است. 
تنها کسی است که با مینی بوس بچه ها را تا ورزشگاه کارگران 
)شهید معتمدی( همراهی می کند؛ چند خیابان آن طرف تر. 
او از تاثیر عجیب فوتبال روی این بچه ها می گوید: »تاثیر 
ورزش روی این بچه ها فوق العاده است. جوری متحول 
کنند،  اشتباهی  اگر  نمی شود.  باورت  اصال  که  می شوند 

یا  بکند  او  با  سردی  برخورد  می گیرد  تصمیم  سرمربی 
از تمرین و بازی محرومش می کند. بازیکن با این تنبیه 
خودش اعتراف کرده که لیاقت این محبت را ندارد. بچه ها 
با ورزش کردن یاد می گیرند احساسات سرکوب شده و 
خشم و عصبانیت شان را کنترل کنند. همکاری تیمی را هم 
یاد می گیرند. می خواهیم لیگ پرشین را گسترش بدهیم تا 
بچه ها دیده شوند. عالوه بر بعد مالی وقتی بچه ها در محیط 
سالم قرار می گیرند به صورت اتوماتیک وار از معضالت دور 
می شوند. طول می کشد رفتارهای قبلی از ناخودآگاه ذهن 
بچه ها بیرون برود و محیط ورزش در ذهن شان جایگزین 
شود. می توان این تغییرات را بین آنها و بقیه اقوام شان دید.« 

ادای دین به این بچه ها داشتم
معلم زبان هستم. همیشه دوست داشتم کارهایی را داوطلبانه 
انجام بدهم، مثل تدریس در بهزیستی و کانون اصالح و 
تربیت. هر جا می رفتم این طرف و آن طرف پاس می دادند. 
چند وقت بعد یکی از همکارانم تلفنی داشت با جایی 
صحبت می کرد. می گفت یک چیزهایی برای بچه ها گرفتیم. 
از او سوال کردم و متوجه جمعیت امام علی)ع( شدم و 

ثبت نام کردم. اولش با تدریس زبان شروع کردم. خودم 
ورزش می کردم و سرپرستی تیم های بوکس، فوتبال، شنا 
و دوومیدانی را برعهده گرفتم. همیشه حس می کردم دینی 
نسبت به این بچه ها دارم. هر کاری می کردم فکر می کردم 
یک جای کار می لنگد. در همه مددکار ها این حس وجود 

دارد. االن حس می کنم کامل شده ام.

این بچه ها بازیگرند، باید اسکار بگیرند
به جز ورزش با این بچه ها تئاتر هم کار می کنیم. نه تحصیالتی 
دارند و نه تجربه ای. زندگی را مسخره بازی می دانند، به 
همین دلیل بازیگران خوبی هستند. شاید راحت بتوانند 
در بازیگری اسکار بگیرند. نباید نسبت به آنها واکنش تند 
نشان داد چون بدتر می شوند. ببینند داری عصبانی می شوی، 

خوشحال می شوند.

همذات پنداری با رونالدو و آلپاچینو
هر خانه علم، مسوول آموزشی و فرهنگی دارد. تئاتر یکی 
از آموزش هاست. بچه ها در ورزش و تئاتر خودشان را 
تخلیه می کنند. دلیل اصلی اش دیده شدن است. درس خیلی 

طول می کشد. همذات پنداری این بچه ها خیلی خوب است. 
راحت با رونالدو و آل پاچینو همذات پنداری می کنند.

اخراج از کار و اوج بحران 
این بچه ها بیشتر فامیل هستند. کارشان پرس کاری است. از 
۷-6 سالگی می روند سر کار. صاحب کار اولش دوستانه 
ساله  که ۱۸  بعد  می دهد.  کمی  پول  و  می کند  برخورد 
شدند، در اوج بحران شخصیت برای اینکه آنها را بیمه 
نکند، اخراج شان می کند. ساختار اجتماعی افغان ها بهتر 
است. جذب کارهای خیاطی می شوند. در برنامه ثبت نام 
که از خانواده  ها برای کالس درس انجام می دادیم، افغان ها 

اصرار داشتند بچه هایشان مدسه بروند.

شوش کلکسیونی از همه خالف ها 
بچه هایی که خاک سفید بودند، آمدند شوش لب خط. 
اینجا کلکسیونی از معضالت اجتماعی است. در خاک 
سفید اعتیاد هست اما موادفروشی بیشتر و شاخص تر است. 
این  همه  در شوش  اما  هست  زباله گردی  پاکدشت  در 

معضالت وجود دارد. 

جمعیت امام علی)ع(؛ مستقل و مردمی

به  نرسیده  شرقی  »شوش 
روبروی  خط  لب  چهارراه 
فروشگاه رفاه در آبی« اینجا 
خانه ایرانیان، خانه علم خیابان 
شوش است. قرارم با بچه های 
تیم فوتبال پرشین شوش همین جاست. قرار است 
با آنها به محل تمرین شان بروم. بافت قدیمی و 
خاک خورده این نقطه از پایتخت در صبح جمعه 
دلگیرتر از هر روز دیگری است. چند خیابان آن 
طرف تر بلورفروش های شوش هستند، با دنیایی 
متفاوت با مغازه ها و اجناسی که صاحبان شان برو 
بیایی برای خودشان دارند. امروز دستفروش ها 
هم چوب حراج به اجناس شان زده اند. این را 
یکی از مسافران مترو که مقصدش این بخش 

از منطقه است، می گوید. 
مینی بوس کنار خیابان پارک شده. بچه ها آماده 
حرکتند و دور سرپرست تیمشان، حلقه زده  اند. 
من را که می بینند، زود متوجه می شوند. می گویند 
خاله می خواهی از ما مصاحبه بگیری؟ زندگی 
کردن در شرایط سخت و محروم بودن از محله ای 
امن و عاری از معضالت ریز و درشتی مثل فقر، 
بی پولی، بی کسی، اعتیاد، دعوا و درگیری و.... 
که در کمین شان نشسته، حق شان نیست. اشتباهی 
هم کرده باشند نباید تنها به پایشان نوشته شود. 
خیلی ها مسوول هستند اما به روی خودشان 
نمی آورند ولی هستند کسانی که خالصانه دنبال 
این بچه ها افتاده  اند تا دست شان را بگیرند و تا 
دیر نشده از گرداب نابودی و هالکت نجات شان 
بدهند؛ با ورزش، فوتبال و کارهای فرهنگی که 

سال هاست شروع کرد  ه اند.

فوتبالوکودکانیکهلبمرزبدبختیهاراهمیروند

یک شکم سیر فوتبال برای زنده ماندن 
 مريم 

عالي زاده

شاید آینده ام روشن تر باشد
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ابوالفضل ارشدزاده، کاپیتان نونهاالن است. خودش می گوید اخالق نداشت که کاپیتان 
نمی شد. بزرگ تر از سن و سالش به نظر می آید. انگار زودتر از بقیه بزرگ شده. از شبی 
می گوید که راهش از قهوه خانه ها به این فوتبال باز شد: »۸ ساله بودم که با بچه های 
بزرگ تر، قهوه خانه و این طور جاها می رفتیم. یک شب پسر عمویم گفت یک جایی هست 
فوتبال بازی می کنند، خیلی حال می دهد. لباس هم می دهند و هیچ پولی نمی گیرند. من 
هم آمدم. مربی مان حرف زد. گفت اگر دور اعتیاد بروید نمی توانید به تیم من بیایید. فکر 
می کردم پرشین فقط در تهران بازی و تمرین مسابقات برای بچه ها گذاشته اما بعدش 

فهمیدم این شرایط برای بچه های حاشیه نشین همه شهرهای ایران است.«

گفتم ولش کن می روم سرکار 
یک خواهر دارم و با پدر و مادرم زندگی می کنم. پدرم کار می کند اما حقوقش خیلی 

نیست. تا کالس هفتم درس خواندم اما گفتم ولش کن می روم سرکار. 

به خاطر کار، پرسپولیس نرفتم
 آن موقع هیچ چی نمی فهمیدم. االن که بازی می کنم، فکر می کنم بازیکن خوبی شده ام. 
۳تا باشگاه رفتم. نونهاالن پرسپولیس، پارس و فوالد بازی کردم. پرشین من را فرستاد 
به این تیم ها. آن تیم ها آدم را شکوفا می کند. تمرین تیم پرسپولیس دور بود و نتوانستم 
بروم. هفته ای 2جلسه؛ دوشنبه شب ها و ظهر جمعه تمرین دارم. تا ساعت ۸/5 سرکار 

هستم. دوشنبه ها بدو بدو سر تمرین می روم. 

خودم را جای راموس می گذارم
با اینکه مدرسه نمی روم، به این دلیل که قدیمی ام، کاپیتان تیم هستم. بهترین بازیکن در 
خط دفاع هستم. راموس دفاع آخر است و کاپیتان و شماره 4 را می پوشد، من هم همین 
طور. االن که تمرین می کنم به این فکر می کنم که راموس چه جوری تمرین می کند. اول 

گرم می کند. خودم را جای راموس می گذارم. ان شاا... به یک جایی برسم.

علی غریب زاده ۱۸ ساله هم سبزواری است. در تیم جوانان 
بازی می کند. تمرین حسابی خسته اش  لب خط شوش 
کرده. نگاهش به دوردست هاست. جدی و کم حرف. از 
شرایط امروزش راضی است. دلیل هم دارد. بزرگ ترین 
مشکل االن بیماری پدرش است: »تا کالس دوم دبستان 
درس خواندم. 4سال است آمده ام فوتبال. پدرم مریض 

شده و سرطان ریه دارد.« 

سریع جوش می آوردم
او ادامه می دهد: »قبال خیلی عصبانی می شدم. سریع جوش 
می آوردم. فوتبال کم کم تاثیر می گذارد در اخالقم. وقتی 
اگر  اسپانیا، گفتم  انتخاب شد و رفت  پسر سرمربی مان 
من هم کوچک تر بودم می توانستم بروم اما االن دیر شده.
این  دنبال  می گویم  آنها  به  شده  اند.  معتاد  االن  دوستانم 

کارها نروید. 
االن خیلی  »علی  بعضی وقت ها عصبانی می شوم. 

فرق کرده. خودش می گوید: »قبال اذیت می کردم. هر 
این  می کنم  فکر  االن  نبود.  مهم  برایم  می کردم  کاری 

برایم بد می شود.  کارها را بکنم 
قبال تئاتر می رفتم اما پارسال در فوتبال دعوا کردم و محرومم 
کردند. فعال باید درس بخوانم. کالس نهضت می روم. 2تا 

درس قبول شوم، می روم کالس چهارم.« 

محله مان پر از معتاد است
محله مان یکسره دعواست. پر از معتاد و زباله است. هرچه 

با شهرداری تماس می گیریم، نمی آیند زباله ها را ببرند.

 قبال فکر و ذکرم دعوا کردن و خالف بود، 
االن فوتبال

االن فکر می کنم فوتبال بیایم، معتاد، دزد و خالفکار نمی شوم. 
آن موقع به فکر دعوا کردن بودم اما االن همه فکر و ذهنم 

شده فوتبال و تئاتر.

علیرضا غریب زاده ۱۳ ساله یکی از این بازیکنان است. از آن شاگرد زرنگ ها که تازه 
از اسپانیا برگشته است. پیراهنش را روی شورت ورزشی اش انداخته و استایلش 
مثل بازیکنان آمریکای جنوبی است. با برادر کوچک ترش که در تیم نونهاالن است، 
مو نمی زند. سرپرست تیم می گوید: »علیرضا آنقدر معروف و بزرگ شده که همه 
می خواهند از او عکس و امضا بگیرد. من هنوز در حدی نیستم و به جای مهمی 

نرسیدم که با کسی عکس بگیرم. من هنوز شروع راه هستم.« 

2 هفته زندگی با اسپانیایی ها 
مسووالن اللیگا با ایرانسل از بچه ها تست گرفتند و ۱۷ نفر از بازیکنان ایرانی را به 
اسپانیا بردند. 6 روز بارسلون و 6 روز در مادرید بودیم. یک نوع تست و تمرین 
بود. روزی 2جلسه صبح و عصر تمرین می کردیم. چند وقت دیگر می خواهند 
برایمان مربی بفرستند. شرکت ایرانسل می خواهد ۱۷ تا تیم تشکیل بدهد برای 

مسابقات ایران و اسپانیا که قرار است سالی یک بار برگزار شود.

زباله ریختن ایرانی ها و فرهنگ باالی اسپانیایی ها 
اسپانیا خیلی تمیز بود. فرهنگ شان باال بود. می خواستند از خیابان رد بشوند، اگر 
5۰ نفر هم در یک خط بودند، ماشین ها می ایستادند که همه رد بشوند اما اینجا اول 
بوق می زنند، بعد هم با سرعت می روند. یک زباله هم در خیابان هایشان نبود. اگر 
بچه های ما زباله می ریختند، 2دقیقه بعد می دیدیم روی زمین نبود. مردم خودشان 
جمع می کردند. آنجا اگر چراغ برای عابر پیاده قرمز بود حتی اگر ماشین نمی آمد، 

عابر می ایستاد تا چراغ سبز شود. 
موارد خوب زیاد دیدیم. مربی های خوب، ماشین های خوب، زمین های خوب 
فوتبال. تو مجموعه های ورزشی مثل نیوکمپ، سانتیاگوبرنابئو و متروپولیتانوکه 
زمین اتلتیکو بود، عین همان زمین، 6-5تا زمین برای بچه های نونهال داشتند و بقیه 
تیم ها که زمین چمنشان طبیعی بود. هتل های مجهز هم اینترنت رایگان داشت.

بااخالق بودن برایشان از فوتبال مهم تر است
 هافبک وسط باید پاس های »تودر« مختلف بدهد، دریبل بزند، پاس های حین فرار 
بدهد. برای آنها مهم است که من این کارها را بکنم. بااخالق بودن  چیز دیگری است 
که برایشان مهم است. در آنجا مربی ها بیرون زمین با بازیکنان شوخی می کردند. 
خیلی شاد و خوشحال بودند اما سرتمرین خیلی جدی  بودند. در هتل با بچه ها 

پلی استیشن بازی می کردند. 

خدا را شکر سمت راه خالف نرفتم
ما ۳پسر هستیم. اولی که بزرگ تر است، تا پارسال می آمد اینجا. کاپیتان بود. تیم 
نوجوانان را قهرمان کرد. االن رفته تیم امیدها چون پرشین تیم امید ندارد. االن 
فوتبال حرفه ای را کنار گذاشته ولی با پدرم بعضی روزها می روند فوتبال. ورزش 
می کنم برای فوتبالیست شدن. برای اینکه بدنم سالم بماند. خدا را شکر به سمت 

کار خالف نرفتم. دوست دارم مثل مسی بشوم.
ساخت زمین چمن طبیعی برای بلوچستانی ها

امسال می روم کالس هفتم. درسم نسبت به بقیه بچه ها بد نیست. دوست دارم 
فوتبال را مثل اروپایی ها بازی کنم. من سبزواری هستم اما دوست دارم در آینده 

برای بلوچستانی ها چند تا زمین تمرین چمن طبیعی درست کنم. 

دعوا و درگیری در محل مان کمتر شده 
االن شرایط خیلی بهتر شده است. اول تو هر کوچه در محل ما هر روز، یک روز 
درمیان دعوا می شد اما  بچه هایی که آمدند اینجا با هم مهربان تر شد  ه اند و دعوا نمی کنند. 

کارهایی که مسووالن ورزش باید بکنند
ایرانسل یک کار بزرگ کرد که اصال برعهده اش نبود. این کارها را باید کمیته ورزش 
انجام می داد. باید مربی به شهرها بفرستند. مسابقات و تمرین برای بچه ها بگذارند. 
در همه شهرها استعدادهای خوبی هست اما رسیدگی نمی شود و استعداد هایشان 

می سوزد.

جمشید غریب زاده، مربی جوانان شوش لب خط است. 5 سال 
است مربی شده. او پدر علیرضاست که به کمپ استعدادیابی 
اسپانیایی ها دعوت شده. بچه همین منطقه است و بهتر از هر 
کسی اینجا را می شناسد: »خیلی فرهنگ سازی شده. محیطی 
که هستیم همه جور خالف، موادفروشی، همه مدل کاری 
وجود دارد اما االن این کارها کمتر شده. بچه ها از آن کارها 
خیلی  مالی  نظر  از  خانواده ها  منطقه  این  در  شده اند.  دور 
منطقه  این  بچه های  برای  زمینی  که  همین  هستند.  ضعیف 
انگیزه شان  می گذارند  تمرین  2جسله  هفته ای  و  می گیرند 
حمایت  بچه ها  از  می روند.  فوتبال  دنبال  و  می شود  بیشتر 
می خواهد  کسی  هر  گذاشته  اند؛  برایشان  امکانات  و  کرده 
می رود بوکس، فوتبال یا کشتی. ۳تا از بازیکنان پرشین لیگ 
با کمک ایرانسل به اسپانیا رفتند. از 2/5سال پیش سالی 2بار 
مربیان اسپانیایی می آیند ایران و اردوی 2 هفته ای برای بچه ها 
می گذارند. تا االن کارلوس رودریگز، خوزه کارمبو و لوئیز 

گارسیا به ایران آمده  اند. 

اسپانیایی ها این بچه ها را می شناسند، خودمان نه 
پسرم که به اسپانیا رفته بود، می گفت مربی اسپانیایی بدون 
اینکه تمرین ما را دیده باشد همه ما را می شناخت. باعث 
کسی  را  بچه ها  این  خودمان  کشور  در  که  هست  تأسف 

نمی شناسد.

از پیراهن بازیکن اسپانیایی تا کمک به کودکان 
مبتال به سرطان 

2جلسه تمرین آنها با ۱۰ جلسه تمرینات ما برابری می کند. 
فرق می کند.  اینجا  بازیکنان  با  امکاناتشان و صحبت کردن 
پسرم  می کند.  پیشرفت  فوتبال شان  که  است  دلیل  به همین 
از مسووالن ایرانسل خواسته بود در سفر به اسپانیا یکی از 
بازیکنان بزرگ این کشور را ببیند و پیراهن او را بگیرد. از 

دلیلش پرسیده بودند. 
پسرم گفته بود که می خواهد پیراهن را بفروشد و به کودکان 
مبتال به سرطان کمک کند. آنها پیراهن کازرلو شماره ۸ ویارئال 
را به او داد  ند و قرار است به فروش برسد و پولش صرف 

کودکان مبتال به سرطان شود.

ابوالفضل: به خاطر کار پرسپولیس نرفتم

علی: دوستانم معتاد شدند، خودم فرق کردم

علیرضا: شروع راه هستم 

اینجا همه جور خالفی کم شده
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