
: شاید عادی شده که بعضی ورزشکاران به دلیل 
مشکالت مالی مسافرکشی کنند اما دیدن عکس شما در 
فضای مجازی که کولبری می کنید، عجیب و دردناک بود.
دو تا از برادرهایم هم کولبری می کنند. 14 ساله بودم که از 
برادرم خواستم من را با خودش ببرد تا دستم توی جیبم 
باشد و پولی داشته باشم اما او می گفت این کار خطرناک 

است و تو نمی توانی.
: آدم های زیادی برای گذران زندگی کولبری 

می کنند. چرا سراغ این کار خطرناک رفتید؟
ما خانواده پرجمعیتی هستیم؛ 2دختر و 7پسر. پدرم بازنشسته 
است و حقوق خیلی کمی می گیرد که به هیچ جایی نمی رسد. 
یک برادر و خواهرم ازدواج کرده اند. من 20 سال دارم. 3 
برادر کوچک تر و 3برادر بزرگ تر از خودم دارم. وقتی 15 

ساله شدم، مجبور شدم از راه کولبری پول دربیاورم.
: آن زمان بوکس را شروع کرده بودید؟ 

قبل از اینکه بوکس را شروع کنم سراغ کولبری رفتم. از 
همان اول خیلی به این رشته عالقه داشتم. فیلم های بوکس 
را که می دیدم درونم عاملی بود که من را به طرف این رشته 
جذب می کرد. فیلم های بزن بزن را دوست داشتم. 16 ساله 

که شدم، بوکس را شروع کردم. 
: با وضعیت خانواده و شرایط سخت کولبری، 

چطور بوکسور شدید؟
 در 7-6 کیلومتری شهرمان مریوان، شهرکی بود که سالن 
ورزشی داشت و کالسی هم برای آموزش بوکس برگزار 
می کرد. همان جا ثبت نام کردم. 2 ماه بود بوکس کار می کردم 

که قهرمان استان شدم. هم تمرین می کردم، هم کولبری. 
: برای یک بچه 16 ساله خیلی سخت است 
که کار طاقت فرسا بکند و بعد هم به ورزش اش برسد.

برای اینکه پولی داشته باشم مجبور بودم. نمی توانستم کار 
دیگری بکنم چون دیگر به ورزشم نمی رسیدم. هفته ای 2-3 
بار شب ها کولبری می کردم. 3 ساعت در روز را می خوابیدم و 
بعد از آن سر تمرین می رفتم. مربی ام می گفت چکار می کنی 

اینقدر خسته ای؟ اما من به او چیزی نمی گفتم.
: مربی  وقتی فهمید کولبری می کنید، کاری 

هم کرد؟
آقای هوشیار خوشاب مربی بوکس من بود. وقتی فهمید 
کولبری می کنم خیلی کمکم کرد و هوایم را داشت. اولش 
ماهانه 25 هزار تومان از من می گرفت اما وقتی فهمید کولبر 

هستم دیگر پولی از من نمی گرفت. 
: شما مجبور بودید کنار کار سخت، ورزش هم 

بکنید، چطور به درس و مدرسه رسیدید؟
 برای اینکه به تمرینات برسم، غیبت می کردم. معلم ها هم 
لج می کردند. از کالس هایم می زدم که به تمرین برسم اما 
بعدا که فهمیدند بوکس کار می کنم اجازه می دادند. مجبور 
بودند کنار بیایند. وقتی هم اجازه نمی دادند، خودم می رفتم.

: با این شرایط سخت، بعد از گرفتن دیپلم 
دانشگاه هم رفته اید.

درسم خوب بود. سرکالس گوش می دادم و یاد می گرفتم. 
یک جوری هم برنامه ریزی می کردم که درسم را بخوانم. تا 
کالس سوم دبیرستان معدلم خوب بود اما پیش دانشگاهی 
و کنکور خیلی خوب نبودم. دیپلم علوم انسانی گرفتم. بعد 
هم دانشگاه پیام نور شهر مریوان رشته علوم تربیتی قبول 

شدم و االن ترم سوم هستم.
: بوکس را تازه شروع کرده بودید که قهرمان 

کردستان شدید. چه شد از ورزش دور شدید؟
 وقتی تیم جوانان بودم در مسابقات قهرمان کشوری شرکت 
کردم. در دو مسابقه حریفانم را شکست دادم اما چشم 
راستم آسیب دید. دکترها اجازه ندادند مسابقه بدهم. گفتند 
مصدومیتت بدتر می شود. 17 ساله بودم. مشکالت مالی 
داشتم. ورزش کردن هزینه داشت. یک سال از بوکس دور 
بودم. در این مدت به جز کولبری، کارگری هم می کردم. 48 

کیلوگرم بودم اما کیسه های 50 کیلویی سیمان را بلند می کردم. 
: وقتی برگشتید چه اتفاقی افتاد؟

18 ساله شده و دیگر رده بزرگساالن بودم. 5 ماه به مسابقات 
قهرمان کشوری بزرگساالن مانده بود که دوباره شروع کردم. با 
تمام توان در مریوان تمرین می کردم. یک ماه آخر هم برایمان 
اردو گذاشتند. در مسابقات قهرمان کشوری حریفان قدری 
داشتم. من تازه 19 ساله شده بود و حریفم جعفر ناصری 
که خوزستانی بود، 33 سال داشت. او قهرمان ایران بود. در 
مسابقه با او باختم. ناصری در همان مسابقات قهرمان کشور 
شد اما با مبارزه ای که کردم به اردوی تیم ملی بزرگساالن 

دعوت شدم. 
: چرا به تیم ملی بزرگساالن نرسیدید؟

برای مسابقات جهانی بوکس در انتخابی تیم ملی بوکس شرکت 
کردم اما به امید احمدی صفا باختم. در 3راند مبارزه نزدیکی 
با او داشتم ولی باختم و به تیم بزرگساالن دعوت نشدم. 

: ولی به تیم امید دعوت شدید.
بعد از آن، مسابقه انتخابی برای تیم امید گذاشتند. من در 
مسابقه یکطرفه نفر دوم ایران را که حریف ناصری بود، 

بردم. خود او وسایلش را جمع کرد و به خانه شان رفت. 
: عضو تیم امید بودید که عکستان که کولبری 

می کنید، در فضای مجازی پخش شد. 
چند وقت پیش خبرنگاری برای تهیه گزارش به اطراف 
کوهپایه های اورامان آمده بود. از وضعیت خودم، سن و 
سال، درس  خواندن و کار کولبری هم پرسید. من خودم را 
معرفی نکردم اما با هم صحبت کردیم. بعد از آن، عکس 

من در آن گزارش منتشر شد و خیلی ها دیدند. 
: خودتان هم عکسی در فضای مجازی گذاشته 
بودید. بعضی ها می گفتند کولبر نیستید و فقط عکس 

گرفته اید.
را  می رفتند عکس هایشان  تفریح  برای  جا  هر  دوستانم 
می گذاشتند. من هم یکی از عکس های کولبری ام را در 
فضای مجازی منتشر کردم و همه فهمیدند بوکسور تیم 

ملی کولبری می کند. 
: مسووالن فدراسیون بوکس بعد از این اتفاق 

چه واکنشی نشان دادند؟ 
آقای ثوری، رئیس فدراسیون بوکس خودش با من تماس 
گرفت. صحبت هایی شد. گفتند قرار است کارهایی بکنند.

: حقوقی برایتان تعیین کرده اند؟ 
فعال گفته اند با کسی در این باره صحبت نکنم. 

: فکر می کنید آنها به قولی که داده اند عمل کنند؟
مطمئنم آنها عمل می کنند.

: مسووالن ورزش استان و هیات بوکس کردستان 
کاری کرده اند؟ 

منوچهر نصری، رئیس تربیت بدنی استان و مطهری، رئیس 
هیات بوکس هر کدام 200 و 300 هزار تومان کمک کرده اند. 

این پول ها نیاز کوچک من را برطرف نمی کند.
: قبل از انتشار آن عکس نمی دانستند ورزشکار 
شهرشان کار درست و حسابی ندارد و کولبری می کند.

 آنها قبل از پخش شدن عکسم در فضای مجازی می دانستند 
که کولبر هستم و شرایط خوبی ندارم. به گوش شان رسانده 

بودند. خودم پیش کسی نگفته بودم. 
: در خروجی یکی از سایت های خبری از قول 
جوالیی، مدیرکل ورزش استان کردستان آمده بود که 
به جز حقوق ماهانه یک بسته حمایتی 5 میلیون تومانی 

به شما خواهند داد. 
مسووالن اداره ورزش کردستان قرار بود به خانه ما بیایند 

اما هنوز نیامده اند.
: همشهری هایتان برای ورزشکار شهرشان کاری 

کرده اند؟
در شهر خودمان آشنایان کمی از من حمایت کرده اند. اگر 
مسووالن تربیت بدنی و ورزش حمایت نکنند نمی توانم 

کاری بکنم و حمایت مالی داشته باشم.
: همیشه هنرمندان، ورزشکاران و افراد خیر، در 

شرایط اینچنینی کمک کرده اند.
کسی برای من کاری نکرده است. باید بگویم از ورزشکاران، 
فوتبالیست ها و هنرمندان توقعی ندارم. پولشان مال خودشان 

است. بیشتر از مسووالن توقع دارم که حمایتم کنند.
: اهالی بوکس و مربیان چطور؟

مربی ها و بوکسورها خودشان مشکل مالی دارند. این طور 
نیست که زندگی شان خیلی تامین باشد.

: کولبری کار پرمشقت و خطرناکی است. چقدر 
دستمزد می گیرید که سراغ کار دیگری نمی روید؟

 در جایی که ما زندگی می کنیم کارخانه ای نیست. برای 
کارگری هم پولی نمی دهند. در بیشتر شهرهای مرزی این 

مشکل وجود دارد و مردم مجبورند به دلیل مشکالت مالی 
کولبری بکنند و زندگی شان را بگذرانند. 

: هر بار که کولبری می کنید، چقدر دستمزد 
می گیرید؟

هر بار 200هزار تومان می گیرم. مجبورم کیلومترها )19 
کیلومتر( را که پر از گردنه و سراشیبی و  برف است، طی 
کنم. در تاریکی شب و مسیر سخت این مسافت خیلی 

بیشتر هم می شود.
: حمل کردن کاالهایی که وزن سنگینی دارند 
در سراشیبی و گردنه های پرپیچ و خم خیلی سخت است. 

تصورش هم آدم را اذیت می کند.
در مسیرهایی که خیلی طوالنی نیستند، ما مجبوریم کاالهای 
تا 60 کیلوگرم را هم بلند کنیم. در مسیرهای طوالنی هم 

کاالهای 27 تا 30 کیلوگرم را حمل می کنیم.
: 200 هزار تومان ارزش این همه خطر را دارد؟ 

حتما اتفاقات تلخی را هم در این سال ها دیده اید.
 خاطره تلخ که زیاد است. یادم می آید برف زیادی آمده 
بود و هوا خیلی سرد بود. یکی از همان کسانی که کولبری 
می کرد از شدت سرما پیش من ایست قلبی کرد و از دنیا 
رفت. خیلی ها را دیده ام که پایشان شکسته و فوت کرده اند. 
حمل کردن لوازم و اجناسی مثل کفش و لباس و وسایل 
دیگر که شاید غیرقانونی وارد شده باشد، سخت است اما 
این وسایل حرام نیستند. ما مجبوریم. کولبران برای گذران 
زندگی شان کار دیگری ندارند. خطرات دیگری هم وجود 

دارد و ممکن است جانشان را تهدید کند. 
: نمی ترسید این کار به قیمت جانتان تمام بشود، 

حتی ممکن است نتوانید دیگر ورزش کنید؟
می ترسم و می دانم اگر اتفاقی بیفتد جبران ناپذیر است. یکی 
از انگشتانم آسیب می بیند، یک ماه نمی توانم تمرین بکنم، 
چه برسد به اینکه پایم بشکند یا اتفاق دیگری بیفتد. کولبری 

کار خیلی سختی است اما مجبوریم. 
اگر بخواهی کارگری و بنایی کنی باید از ساعت 7 صبح 
تا 5 بعدازظهر بروی، آن وقت روزی، 70-60 هزار تومان 

می دهند. این پول که نیازهای ما را جواب نمی دهد.
: نگران هزینه های ورزش حرفه ای هستید؟

مثل ورزشکارهای دیگر من هم به مکمل هایی نیاز دارم و باید 
به تغدیه ام برسم. هزینه های دیگری هم هست. لباس بوکس 

100 هزار تومان است. یک دستکش خوب بوکس بخواهی 
بخری 250 تا 300 هزار تومان باید پول بدهی. کفش بوکس 

که بتوانی با آن تمرین کنی هم 500 هزار تومان می شود.
: با آموزش بوکس می شود در شهر شما درآمد 

کسب کرد؟ 
بله اما من اول باید به قهرمانی برسم. آرزو دارم در المپیک 
مدال بگیرم و برای ایران افتخار کسب کنم. به نظر من، یک 
ورزشکار برای اینکه به هدفش برسد اصال نباید کار کند. 

: رسیدن به مدال المپیک آرزوی خیلی بزرگی 
است. فکر می کنید از پس آن بربیایید؟

اگر اوضاع همین طور باشد به جایی نمی رسم. حریفانم 
قدرتمند هستند اما در توانم هست. چند بار در مسابقات 
کشوری جوانان و 2 بار هم در بزرگساالن شکست خورده ام 
اما هیچ وقت ناامید نشدم. خودم می دانم اگر شرایط فراهم 

باشد می توانم به آرزویم برسم.
: در این 5 سال که کولبری می کنید اتفاقی 

برایتان نیفتاده؟
چند بار نزدیک بوده از کوه و گردنه بیفتم ولی وقتی مجبور 
باشی چاره ای نداری. مگر می توانم کار دیگری بکنم؟ شانه درد، 
زانودرد، آرتروز و دیسک کمر از آسیب های کولبری است 

ولی من برای هدفم می جنگم. 
: به خانواده هم می توانید کمکی بکنید؟

با این همه سختی که می کشم از نظر مالی خیلی نمی توانم 
کمک شان  کنم. 

: از شرایط تمرینات بگویید. اوضاع خوب است؟
در روزهای عادی بعدازظهرها روزی یک جلسه در سالن و 
پیست تمرین می کنم. نزدیک مسابقات باید روزی دو جلسه 
تمرین کنم. وضعیت پیست دوومیدانی در شهرمان اصال 
خوب نیست. خاکی است و باران که می آید، گل می شود. 
: در خانواده کسی به جز شما ورزش می کند؟

دو تا از برادرهای کوچک تر از من ورزش را دوست دارند. 
سیامک 13 دارد و فوتبال بازی می کند و اتفاقا استعداد خوبی 
دارد. یک برادر 9 ساله هم دارم که دوومیدانی را دوست 

دارد. به من می گوید یک مربی خوب به من معرفی کن. 
: قرار نیست به زودی در مسابقه ای شرکت کنید؟

مسابقات آسیایی امیدها را داریم اما دقیقا نمی دانم چه زمانی 
برگزار می شود. اگر اعزامی باشد حتما انتخابی می گذارند. 
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مبارزه نفس گیر در اورامان به قیمت زندگی

تیم ملی والیبال ایران برای المپیک 2020 توکیو سهمیه گرفت. برای 
این صعود همه لحظه شماری کرده بودند. این سهمیه می توانست مثل 
دوره قبل که والیبالیست ها به المپیک ریو رفتند، شیرین و به یادماندنی 
شود اما نشد. این را در پست های بازیکنان تیم ملی در فضای مجازی 
دیدیم. سعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال بعد از شکست دادن تیم 
چین در بازی نهایی مسابقه انتخابی المپیک در قاره آسیا، در صفحه 
شخصی اش این پست را گذاشت: »امروز در جان مستأصل و غمگین 
ما رمق و توانی برای جشن گرفتن این پیروزی و رسیدن به آرزویی 

که سال ها برایش تالش کرده بودیم، نیست.«
بقیه بازیکنان هم که مثل سعید معروف با مچ بند مشکی و با یاد 
جان باختگان سانحه هوایی، مقابل چین بازی کرده بودند، از همین پست ها 

گذاشتند، مثل خیلی از مردم؛ آنهایی که همیشه و 
درهمه جای دنیا طرفدار و مشوق ورزشکارانشان 

بوده اند. فریاد »ایران ایران« آنها را مگر می شود به 
خاطر نیاورد، حتی آن طرف دنیا هم طنین انداز بوده. 

یک هفته پراتفاق با سقوط هواپیمای مسافربری خطوط 
هوایی اوکراین و قربانی شدن هموطنانمان پایانی تلخ تر داشت. 

در چنین روزهای غم انگیزی والیبالیست های ایران برای کشورشان 
افتخارآفرینی کردند. فدراسیون والیبال هم بعد از آن، این خبر را روی 
خروجی سایتش قرارداد: »سهمیه بازی های المپیک 2020 توکیو را به 
روح بزرگ جان باختگان هواپیمای اوکراینی، سردار شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی و ملت شریف ایران تقدیم می کنیم.«

 ایران با 2 سهمیه تیمی در المپیک 
توکیو بعد از ۴۴ سال

قبل از ملی پوشان والیبال، تیم ملی 
بسکتبال چند ماه پیش در جام جهانی 
اولین سهمیه المپیک توکیو را گرفته 
بود. بسکتبال ایران پیش از این در 
سال های 1948 لندن و 2008 پکن 
المپیکی شده بود. با احتساب دو سهمیه 
بسکتبال و والیبال، کاروان ورزش ایران 
برای دومین بار پس از 44 سال، با دو سهمیه 

تیمی به بازی های المپیک اعزام خواهد شد.

شکست والیبال چین و صعود ایران
روز یکشنبه 22 دی ماه در بازی نهایی رقابت های انتخابی المپیک 
2020 قاره آسیا، تیم ملی والیبال کشورمان با هدایت ایگور کوالکوویچ 

3 بر صفر تیم چین را برد تا مثل المپیک 2016 ریودوژانیرو المپیکی 
شود. اولین سهمیه را تیم ملی والیبال بعد از 50 سال تیم ملی والیبال با 
رائول لوزانو گرفته بود. تیم ملی والیبال کشورمان در مسابقات انتخابی 
قاره آسیا در مرحله گروهی قزاقستان، چین تایپه و چین را شکست 
داد. در نیمه نهایی هم تیم کره جنوبی را برد و به بازی نهایی رسید. 
برزیل، آمریکا، ایتالیا، لهستان، روسیه و آرژانتین قبل از این جواز حضور 
در المپیک را گرفته اند. ژاپن هم به عنوان میزبان در این رقابت ها حاضر 
خواهد بود. تکلیف 4 تیم دیگر هم برای المپیک 2020 روشن خواهد 

شد تا جمع 12 تیم کامل شود.
طبق تصمیم ایگور کوالکوویچ به عنوان سرمربی، تیم ملی ایران با 
ترکیب سعید معروف )کاپیتان(، سیدمحمد موسوی، میالد عبادی پور، 
شهرام محمودی، پوریا فیاضی، علی شفیعی و محمدرضا حضرت پور 
)لیبرو( بازی را آغاز کرد. تیم ملی چین نیز با ترکیب کینگ یائو دای، 
چوآن جیانگ، یائوچن یو، ژیجیا ژانگ، لنگ هایی چن، لیبین لیو و 

جیانگ تنگ )لیبرو( مقابل حریف خود قرار گرفت.

مهدی خسروی را شاید خیلی ها نشناسند. بوکسور 20 ساله ای که زودتر از همبازیانش با سختی های 
زندگی روبرو شد. پسر 15 ساله اورامان یاد گرفت روی پاهایش محکم بایستد. دستش توی جیب 
خودش باشد و عصای دست خانواده بشود. سنگینی کوله ها در سراشیبی و گردنه های پر برف 
اورامان او را تسلیم نکرده. در عوض عزمش جزم شده. همین غیرت باعث شده چشم روی همه 
خطرات ببندد و »مرد تر« بار بیاید. مثل همه کولبرهایی که سختی ها را به جان خریده اند تا لقمه نان حاللی بر سر سفره 

خانواده شان بیاورند. پسر مریوانی با همه این مشکالت کنار درس، ورزش هم کرده. با همه سختی های تمرین و بدون 
امکانات قدم در مسیر قهرمانی گذاشته. قرار نیست یک قدم هم پا پس بکشد. فکر و ذکرش افتخارآفرینی برای ایران 

است. فقط می خواهد حمایت شود. 
بدون شک او اولین و آخرین ورزشکار و کولبر و زحمتکش ایرانی نیست. او امیدوار است آنهایی که قول کمک 

داده اند یادشان نرود که در مریوان بوکسور تیم امید چشم به راه می ماند.

 مريم 
عالي زاده 

قبل از اینکه 
بوکس را شروع 

کنم سراغ 
کولبری رفتم. از 
همان اول خیلی 

به این رشته 
عالقه داشتم. 

فیلم های بوکس 
را که می دیدم 

درونم عاملی 
بود که من را به 
طرف این رشته 

جذب می کرد. 
فیلم های 

بزن بزن را 
دوست داشتم. 

16 ساله که 
شدم، بوکس را 

شروع کردم
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تیمملیوالیبالدرروزهاییکهاتفاقاتتلخیبرایایرانافتاد،برایالمپیکتوکیوسهمیهگرفت

صـعـود بـا بـال هـای شـکستـه


