«آبی» فراموش نشدنی
 3برش از زندگی ورزشی مرحوم منصور پورحیدری

عکس :سایت باشگاه استقالل

وصالروحانی/درسالیکهخوشبختانهتعدادمرگومیرهای
عمدهدرعرصهورزشایرانزیادنبود،منصورپورحیدریراباید
بزرگترین«ازدسترفته»تلقیکرد.سهبرشاززندگیمردی
کهدر71سالگیدارفانیراوداعگفتوبیشاز50سالبااستقالل
زیســتوبهاینســبباورابهحق«پدرمعنوی»اینباشــگاه
نامیدهاند،سزاوارتوجهیعمیقاست.
پورحیدری که در زمان بازیگری یک مدافع راســت بود،
در یکی از روزهای فراموش نشــدنی اوایل دهه 1350در
یکی از بازیهای اســتقالل (تاج آن زمان) و در گرماگرم
برخوردهــای تنــد و احساســی دیــدار آبیهــا بــا تیــم بانــک ملــی،
موردتهاجــم هافبــک وقــت ملیپــوش رقیــب قــرار گرفــت کــه بــا
بیخــردی به صــورت منصورخــان ســیلی زد .پورحیدری همیشــه
متین ،الم تا کام چیزی نگفت .او مظلوم واقعهای تلقی شد که خود
هیچ نقشــی در پیدایش آن نداشــت .مردی که اگر ابراهیم آشتیانی
پرسپولیســی آن طــور راهــوار در دفــاع راســت پرســپولیس جــوالن
نمیداد و چنانچه علیرضا قشــقاییان و حســن نظری قدری پا پس
میگذاشــتند ،حداقل  20بازی ملی را به کارنامهاش پیوند میزد ،با
ســکوتش به آن بازیکن تندکردار ،درس انســانیت داد .او به واقع به
یک ورزش سرشــار از شــتاب و حرکات نســنجیده درســی به درازای
تاریــخ در زمینــه لــزوم حفــظ ادب و متانــت حتــی در ســختترین
بحرانها داد 45.سال بعد از آن واقعه ،منصورخان «یک سفرکرده
کامــاً در قیــد حیــات» به لحــاظ انگارههــای فرهنگــی و درسهای
اخالقی است و آن هافبک تهاجمگر را کمتر کسی به یاد میآورد.
تیــم ملــی بــا منصورخــان در اوج قدرتــش بود و
در بازیهای آســیایی  1998در بانکوک که واپسین دوره
حضورتیمهایملیبزرگسالدررشتهایبودکهبعدها
ســقف ســنی زیر  23ســال را برای آن مرعی داشــتند ،با همت علی
دایــی و کریم باقری و روی کاکل پدیــدهای چون علی کریمی ،عنوان
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دسته گلی برای بهمن گلبارنژاد
در سال  1395ورزشکاران تالشگر و گرانقدر را از دست دادیم ولی
اگر پــس از منصورخان پورحیــدری به دنبال نامدار دیگری باشــیم،
حواسمــان به ســمت بهمــن گلبارنژاد میرود .ورزشــکار شایســته
و عضــو تیــم ملی دوچرخهســواری جانبــازان و معلوالن ایــران که از
جانبازان جنگ ایران و عراق بود و در سانحهای طی پارالمپیک2016
در برزیلجان باخت و کاروان اعزامی ایران به اینمسابقات راعزادار
کرد و ســایر کشــورها و تیمهــای حاضر در دهکــده پارالمپیــک را نیز
مـــتأثر ساخت .وی که متولد سال  1347در شهر آبادان بود ،صاحب
یهای
مدالهای نقره و برنز مســابقات آسیایی فســپیک  2006و باز 
آســیایی گوانگجو  2010بود و در رقابتهای پاراآســیایی  2012مالزی
هــم مدال طال گرفت .گلبارنژاد که تنهــا رکابزن ایرانی در پارالمپیک
تابستانی 2012در لندن هم به شمار میآمد ،در سال 2016و در محل
پارالمپیک ریودوژانیرو هنگامی که در جریان مســابقه رکابزنی روی
جاده در یک شــیب تند مشــغول حرکت بــود ،دچار حادثه و ایســت
قلبی شد .یاد و خاطره عزیزش گرامی باد.

قهرمانــی را فراچنــگ آورده بود .آن تیــم به امریکا رفتــه و با درایت
منصورخان با تیــم ملی پرادعای امریکا  1-1مســاوی کرده و بازی با
مکزیک را هم در اوج قدرتش قرار داشــت ،فقط با نتیجه 2-1واگذار
کــرده بــود .بــا این حــال فقط یک صــدا کافی بــود تا ســرمربی بحق
تیمملی همه کار و بارهایش را قدری از یاد ببرد و به ســوی مقصدی
آشنا به حرکت درآید و آن مقصد جایی نبود به جز استقالل که از وی
خواســته بود بــا تصدی مجدد پســت ســرمربیگریاش ،آبیها
را ازمخمصهایکهدرآنافتادهبودند،رهاییبخشدو«پرسپولیس
پروین» را که مقتدر و کوبنده بود ،پشــت ســر بگذارد .پورحیدری
با ســر بــه باشــگاه محبوبش شــتافت و بــا اینکــه هــدف و مأموریت
اســتقالل را برآورده نکرد ،اما برای این مهم ذرهای هم شــرط مالی
نگذاشــت و برکنــاری تبعــی از پســت ســرمربیگری تیم ملــی را نیز
پذیرفتتاعصایدستباشگاهیشودکهاورا«پورحیدری»کردهبود.
ایندرسکالنمردآرامفوتبالایرانبهصدهاکسانیبودهکهپسازوی
بازیگراســتقاللشــدهوخیلیهایشــانتاگوشهاســکناسهایکالنرا
ندیدهاند،هرگزبهســمتباشــگاهیبابیشاز75سالسابقهحیاتو
فعالیتدرخشان،گوشهچشمیهمنشانندادهاند.
منصورخــان در بســتر بیمــاری بیرحمانهای کــه گریبان
ایــن مرد نازنین را در ســال آخــر حیاتش گرفتــه بود ،دو
توصیه و خواسته برای اطرافیانش داشت؛ اولی این بود
کــه نگذاریــد مــردم مرا بــا این چهــره رنجــور ببینند تــا مبــادا تصویر
پرقدرت اســتقالل در ذهنشان بشــکند و دوم اینکه همه درخواست
مــن ،پیــروز شــدن آبیهــا در مســابقات پیش رو اســت تا شــادی آن
آالمســینه دردمنــد مــرا کاهــش دهــد .پورحیــدری حتــی در زمــان
رفتنش ،درس متانت و توصیه «انســان باش» بــه جامعهای داد که
در های و هویهای بزرگ ظاهراً ورزشــی اما بــه واقع اقتصادی غرق
اســت و گوش شنیدن حقایق و توصیه مردان بزرگ را ندارد .مردانی
که پورحیدری صدیق ،بیگمان به جمع آنها تعلق داشــت.
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مهــدی ملکــی -دبیــر گــروه ورزش  -1/نفسهای
ســال  95بــه شــمارش افتــاد .ســالی عجیــب و غریــب کــه
اتفاقاتــش هم مثل خودش خاص بود .برخی در این ســال
آتــش بهپــا کردند و مردم نازنیــن این ســرزمین را دور آتش
«خودافروختــه» جمــع کردنــد و همــه از گرمایــش لــذت
بردیــم .اما در مقابل ســالی بود که قهرمانانــي قهرمانتر از
هر مدالآور و مبارزی ظهور کردند .قهرمانانی که ســوختند
و بــه تبــع آن ،جگــر مــردم را آتش زدنــد .آتشنشــانهایی
کــه در میانشــان ورزشــکاران ملیپــوش هــم بــود .گرچــه
ورزشــکاران آتشنشــان جــزو آنهایــی که بار ســفر بســتند،
نبودنــد امــا در حادثــه پالســکو حضــور داشــتند و بعدها در
گفتوگــو با رســانهها (از جمله رضا بیــات کاپیتان تیم ملی
راگبــی) از شــرایطی صحبــت کردند که صدها بار ســختتر
از مصاف با قدرترین حریفان اســت .سال  ،95سال خاصی
بود .اتفاقات شــیرین و دلچســب هم کم نداشــت .بگذارید
مجموعه اتفاقات شــیرین و دلچسب را تقدیم کنیم به روح
آتشنشانانعزیزوخانوادههایمحترمشان.
 -2تیــم ملی والیبــال ایران برای نخســتین بــار حصار را
شکســت و المپیکی شد .در واقع نســل طالیی والیبال ایران
بــه آنچــه اســتحقاقش را داشــت ،رســید .کیمیــا علیــزاده،
تکوانــدوکار بــرای نخســتین بــار ورزش ایــران را در المپیک
در رده بانــوان صاحــب مــدال کرد .زهــرا نعمتــی ،کماندار
معلــول ایــران کاری کرد کارســتان .او در مصــاف با حریفان
خود که دارای معلولیت جسمانی نبودند ،خوش درخشید
و ســهمیه المپیک را گرفت تــا عالوه بر پارالمپیــک ،در این
میــدان خاطرهانگیز پرچمــدار کاروان ایران باشــد .او در روز
رژه نگاه جهانيان را به خود معطوف کرد .ساره جوانمردی،
تیراندازمعلولایراندررشتهتفنگبادیوتپانچه 2،طالی
ارزشمند و کم سابقه در پارالمپیک کسب کرد تا نامش را در
لیستتاریخسازانقراردهد.
 -3در میــان تمــام اتفاقات ریز و درشــت ،خوب و بد،
شــیرین و تلــخ و ...تــک خالهایــی بودند که آتــش بازی
به راه انداختند .یک تنه جشــنی به وسعت یک سرزمین
تدارک دیدند و بدون کارت دعوت ،همه را جزومدعوین
این جشــن و ســرور قرار دادنــد .اینها لژیونرهــای ورزش
ایــران بودنــد .همانهایــی کــه مرزهــای درخشــش و
نــامآوری ورزش ایــران را گســتردهتر کردنــد .آنهایــی که
همچون ســردارانی فاتح ،اقدام به جهانگشایی از حیث
ورزش کردند .اتفاقی که اینها رقم زدند ،در تاریخ ورزش
ایران بیســابقه بوده است .سابقه نداشته که لژیونرهای
ورزش ایران در چند رشــته (نه یک رشــته خاص) بزرگی
کنند ،آن هم در ســطح قاره اروپا .سردار آزمون با پیراهن
روستوفدرلیگقهرماناناروپابهاتلتیکومادریدوبایرن
مونیخ گل زد تا پس از علی دایی ،نخســتین فوتبالیســت
ایرانی باشد که موفق به گلزنی در باالترین رده مسابقات
باشــگاهی اروپا میشود .سجاد اســتکی با حضور در تیم
دینامو بخارست رومانی ،آقای گل لیگ هندبال اروپا شد
وآنقدربرایتیمشدرخشــیدوگلزدکهازسویسرمربیو
هوادارانتیمشلقب«کالشنیکف»گرفت.حسینطیبی،
ملیپوشفوتبالبهتیمغیرتقزاقســتانرفتوگلهای
حساســیبرایتیمشبهثمررساند.مائدهبرهانیوزینت
گیوهباشــومنکالببلغارستانقراردادبستندتانخستین
لژیونرهــایتاریــخوالیبــالبانــوانایــرانباشــند.علیرضا
فغانیهمکهباقضاوتفینالالمپیکبینبرزیلوآلمان،
افتخاریتاریخیرارقمزد.
 -4ورزش ایــران ســال جدیــد را بــا مســابقات مهــم
مقدماتیجامجهانیروســیهشــروعخواهدکرد.تیمملی
فوتبــالایــرانبــاهدایــتکــیروشوبازیکنــانمســتعدو
یکدســت ،به دنبال رقــم زدن اتفاق بزرگ تاریخی اســت.
اینکه برای نخستین بار فوتبال ایران حضور درجامجهانی
را بــرای 2بار متوالی تجربه کند .اگــر چنین اتفاقی بیفتد که
خیلــی بــه آن امیدواریم ،یک بــار دیگر شــاهد فراگیرترین
وبزرگتریــنجشــنهایمردمــیکهخاســتگاهآنورزش
است،خواهیمبودوبهامیداستمرارموفقيتهايورزشیو
گستردهترشدندامنهآن.

