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روایت متفاوت ۲ دختر ایرانی؛ خروج ناهید و فرزانه از سایه
ورزش ایران در روزهای گذشــته با دو خبر مهــم در حوزه زنان 
روبه رو شده است؛ یکی مربوط به کسب مدال طالی ناهید کیانی در 
رقابت های قهرمانی آسیا ســت و دیگری هم به رکوردشکنی فرزانه 
فصیحی در رقابت های دو ۱۰۰ متر ترکیه برمی گردد. اهمیت این دو 
اتفاق با توجه به زمان حال، به اندازه کافی گویاســت، ولی کاری را 
که ناهید و فرزانه این روزها انجام داده اند، نمی شــود فقط در زمان 
«حال» خالصه کرد. آنها فراموش شدگان و متهمان دیروز هستند که 

حاال به عنوان قهرمان روز از این دو نفر یاد می شود.
کیمیا را فراموش کن

ناهیــد کیانی، چند روز پیش و در جریان بیســت و پنجمین دوره 
رقابت هــای تکواندو قهرمانی آســیا در وزن منفی ۵۳ کیلوگرم در 
مبارزه پایانی برای کســب مدال طال به دیدار «چاروس کامایوا»، نفر 
۱۳ رنکینگ جهانی و دارنده مدال طالی آســیا و ارتش های جهان 
رفــت و در نهایت ۲ بر صفر صاحب پیروزی شــد و روی ســکوی 
نخســت آســیا ایســتاد. مدال طالی ناهید مرهمی بــر زخم او در 
بازی های المپیک پکن بود که چندی پیش برگزار شــد. هنوز رقابت 
او بــا کیمیا علیزاده، دختر ورزشــکار ایرانی کــه مهاجرت کرد و به 
عضویت تیم پناهندگان درآمد، در همان راند اول بازی های المپیک 
فراموش نشده است؛ دو دوست و هم تیمی سابق در شرایطی برابر 
هم قرار گرفتند که در ایران فشــار روحی مضاعفی به ناهید کیانی 
برای عبور از ســد کیمیا علیزاده وارد شــد. جــو را به گونه ای جلوه 
داده و به ناهید فشــار مضاعــف وارد کردند که گویــی او قرار بود 
حســاس ترین بازی عمرش را برگزار کند. تلویزیون هم به آتش این 
رقابت حســابی دمید و با تخریب عامدانه کیمیا علیزاده، سعی در 
القای این موضوع شــد که ناهید به راحتی آب خوردن از سد کیمیا 
عبور می کند. کارشناس و گزارشگر تلویزیون از ساعت ۵:۳۰ برنامه 
تخریب کیمیا را از ســر گرفتند و از این گفتنــد که بدن ناهید کیانی 
آماده است و کیمیا که لیاقت حضور زیر پرچم ایران را نداشته، هرگز 
تاب مقاومت برابر کیانی را نخواهد داشــت. پیش از این هم چنین 
فشاری به کیانی برای برنده شدن در آن بازی نخست وارد شده بود. 
بازی که شروع شد، سناریو عوض شد و این کیمیای باتجربه بود که 
توانست از سد ناهید عبور کند و همان ابتدا، حضور این تکواندوکای 
جــوان ایران را در المپیک کوتاه کنــد. عجیب آنکه بعد از آن دیدار 
کســی سراغی از کیانی نگرفت و تلویزیون هم کامال هدف دار ادامه 
رقابت های این وزن تکواندو را به دســت فراموشی سپرد. انگار نه 
انگار که ایران در المپیک و در تکواندو ورزشــکاری به اســم ناهید 
کیانی هم داشــت! این ورزشــکار چندین ســاعت بعد از آن جدال 
حســاس جمالت معناداری گفت و دیگر ترجیح داد وارد این بازی 
دو سر باخت نشود. «قرعه من از قبل مشخص بود و به لحاظ ذهنی 
آماده این مســابقه بودم، اما اتفاق هایی کــه در یکی، دو روز قبل از 
مسابقه افتاد، اذیتم کرد. البته من ارتباطم را با فضای مجازی قطع 
کرده بودم، اما به گوشم می رسید که چه جوی برای این مسابقه راه 

افتاده اســت. در این شرایط انگار کسی حواسش به من نبود. زمان 
می برد تا دوباره به شــرایط عادی برگردم، اما سعی می کنم خیلی 

زود خودم را جمع و جور کنم و برای رویدادهای بعد آماده شوم».
دل نوشــته اصلی او اما بعدها در صفحه اینستاگرامش به رشته 
تحریر درآمد. کیانی نوشت: «من ناهید هستم، دختری که سال هاست 
برای برافراشتن پرچم کشورم تالش کرده ام و روزهای زیادی از دوران 
ورزشی ام با رژیم گرفتن های سخت و طاقت فرسا گذشته (علی رغم 
میل خانواده ام که این را دشمن سالمتی ام می دانستند)، سال هاست 
عــدد ۲۰۲۰ در اکثر پســوردهای مورد نیازم جا خــوش کرده بود تا 
فراموش نکنم که باید روزی خــودم را در کجا ببینم. آن قدر دویدم، 
آن قدر جنگیدم تا شــد، تا رسیدم به ۲۰۲۰ ای که حاال ۲۰۲۱ شده بود، 
رســیدم به جایی که باید تمــام قدرتم را می فرســتادم به پاهایم تا 
بتوانم با دستی قدرتمند پرچم ایرانم را بلند کنم، ایران همان تمدن 
چند هزار ساله که من دختری از آب و خاکش هستم دختری از جنس 
مردم عادی همین آب و خــاک، دختری که ورزش را انتخاب کرد با 
تمام سختی هایش، با تمام بایدها و نبایدهایش. من نمی دانستم که 
روزی در بزرگ تریــن آوردگاه زندگی ام در نقطه ای که ســال ها برای 
رســیدن به آن تالش کرده بودم قرار است مقابل هم وطنم بایستم، 
مقابل دوستی که بخشــی از خاطرات دوران ورزشی من است. من 
چه باید می کردم؟ سیاست در مقابلمان قد علم کرده بود، نمی دانم 
چه بر ســر جهان آمده که زور ورزش به سیاســت نرســید و پرچم 
المپیک تنها به نمادی بی توجه تبدیل شــده که شــعار صلح ســر 
می دهد. مردم سرزمینم من از جنس خود شما هستم از جنس مردم 

عادی از جنس دردهای حقیقی، ببخشــید اگر نتوانســتم تمام خود 
باشم، نتوانستم در میان درد بی آبی، درد خشک سالی شادی کوچکی 
به شــما هدیه بدهم، ببخشید اگر رویارویی من با هم وطنم دل شما 
را آزرد، بازنــده حقیقی بازی من و کیمیا «المپیک» بود، آری المپیک 
رویدادی که تمامی بزرگی اش به فریاد صلحش است، المپیک ۲۰۲۱ 
بــا تمام خوب و بدش تمام می شــود و من می مانــم و المپیک که 

بزرگی اش در ذهنیتم افول کرده است».
خروج فرزانه از سایه

المپیک دیروز فقط برای ناهید ســخت نگذشــت، بلکه فرزانه 
فصیحــی را هم زیر تیغ برد. او در شــرایطی پا به بازی های المپیک 
گذاشــت که اختصاص سهمیه به او حرف و حدیث زیادی به همراه 
داشت. در شــرایطی که دنیای دوومیدانی ایران در انتظار بود تا این 
ســهمیه از ســوی فدراســیون به ریحانه مبینی، دونده پرش طول 
ایران که رکورد ۴۵ ســاله ملی را شکسته بود، برســد، به ناگاه اسم 
فرزانه فصیحی برای حضور در ماده ۱۰۰ متر مطرح شــد. فصیحی 
آن روزها در دو ۶۰ متر مســابقه می داد و کسی انتظارش را نداشت 
به عنــوان نماینده ایران در ۱۰۰ متر به المپیک برود. انتقاد دیگری که 
در مورد انتخاب فصیحی به عنوان دونده المپیکی ایران مطرح شد، 
این بود کــه او در آن زمان دومین نفر برتر ایران در رده بندی جهانی 
بود. برترین دوومیدانی کار زن کشــور ریحانه مبینــی بود. آن روزها 
در توضیحات بندهای دســتورالعمل سهمیه های اعطایی آمده که 
کشــورها می توانند بهترین نفر خود را با باالترین رنکینگ به المپیک 
بفرســتند. در آن برهه رنکینگ مبینی ۱۷۷ و رنکینگ فصیحی ۱۸۶ 

بود؛ هرچند در بخش امتیاز جهانی این فصیحی بود که نســبت به 
مبینی برتری داشت.

شــایعات درباره دلیل اعطای سهمیه به فرزانه فصیحی تمامی 
نداشــت؛ چون ادعا شده بود این ســهمیه از طریق سفارش به این 
دونده ســرعتی رســیده است. شــنیده ها حاکی از این بود که مجید 
کیهانی، رئیس اسبق فدراسیون دوومیدانی که عضو هیئت اجرائی 
کمیته ملی المپیک بود، به خاطر  نفوذی که در این مجموعه داشت، 
رایزنی های الزم را برای گرفتن سهمیه اعطایی دو  ۱۰۰ متر زنان انجام 
داده و از آنجا که شایعه شده فرزانه فصیحی از ورزشکاران نزدیک به 
اوست، این سهمیه را برایش در نظر گرفت. به هر روی و با این حجم 
از شــایعات، فرزانه پا به المپیک گذاشــت و مطابق با انتظار نتیجه 

درخوری نگرفت و فقط حضور در المپیک را تجربه کرد.
با این حــال، فرزانه هم یکی، دو روز گذشــته خــودش را دوباره 
در ســطح ورزش ایران مطرح کرده اســت. او که پیش از این در ۶۰ 
متــر چند رکورد درخور توجه داشــت، این بار موفق شــد در جریان 
رقابت های ترکیه رکورد ملی ماده ۱۰۰ متر زنان ایران را پس از هشت 
ســال بشکند. او توانســت در مرحله نهایی رقابت ماده ۱۰۰ متر این 
رقابت ها با ثبت حد نصاب ۱۱.۴۴ ثانیه ضمن کســب عنوان نخست 
رکــورد ملی ایران را یک صدم ثانیه ارتقا دهــد. رکورد ملی ایران در 
ایــن ماده با زمان ۱۱.۴۵ثانیه (تهــران ۱۳۹۳/۲/۲۵) در اختیار مریم 
طوسی بود که فصیحی موفق شد پس از هشت سال این حد نصاب 
ملی را بشــکند و به عنوان رکورددار جدید ملی دو و میدانی ایران در 

ماده ۱۰۰ متر لقب گیرد.
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اخـبـار  بـرگـزیـده

حذف قهرمان المپیک 
از انتخابی تیم ملی با ۲ شکست

در جریان رقابت های انتخابی سنگین وزن تیم ملی کاراته، قهرمان 
المپیک توکیو با قبول دو شکست از ترکیب تیم ملی برای حضور در 
بازی های اســالمی کنار رفت. به گزارش ایسنا، در جریان رقابت های 
انتخابــی وزن مثبــت ۸۴ کیلوگرم تیم ملی کاراتــه برای حضور در 
رقابت های قهرمانی آســیا و بازی های کشــورهای اسالمی، سجاد 
گنــج زاده دارنده مدال طالی المپیک، پــس از یک برد و یک باخت 
در دور رفت مقابل محمود نعمتی و مجید نیکوهمت، در نخستین 
مبارزه دور برگشت نیز برابر محمود نعمتی با نتیجه ۶ بر ۵ شکست 
خورد تا در ســه مبارزه صاحب یک پیروزی و دو شکســت شود. اما 
مجید نیکوهمت با کســب ســه پیروزی و بدون شکست، به  عنوان 
ملی پوش کاراته ایران در بازی های کشــورهای اسالمی انتخاب شد 
و گنج زاده نتوانســت برای حضور در این بازی ها به تیم ملی برسد. 
برای شفافیت و عدالت هر چه بیشتر در قضاوت ها، مانیتور بزرگی در 
کنار تاتامی قرار داده شد و بررسی صحنه ها همراه با قطع مبارزه ها 
باعث شد زمانی بیش از حد معمول صرف برگزاری مسابقات شود. 
قضاوت داوران در این رقابت ها به شکلی بود که بازیکنان زمانی که 
امتیاز ضربات خود را نمی گرفتند، خواستار بازبینی فیلم می شدند و 
در اکثر مواقع نیز امتیاز آنها پس از بازبینی داده می شد! نتایج کامل 
انتخابی وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم به شــرح زیر است: محمود نعمتی 
۷ - سجاد گنج زاده ۹، محمود نعمتی۱۰ (هانسوکو- بازنده)  - مجید 
نیکوهمــت ۵ ، مجید نیکوهمت ۷ - ســجاد گنــج زاده ۶ ، محمود 
نعمتی ۶ - سجاد گنج زاده ۵، مجید نیکوهمت ۴ - محمود نعمتی 
۲. مبارزه آخر نیز قرار بود بین نیکو همت و گنج زاده باشد، اما با توجه 
به قطعی بودن قهرمانی نیکو همت، این مبارزه برگزار نشــد. به این 
ترتیب نیکوهمت به عنوان نفر نخست موفق شد به ترکیب تیم ملی 

برای حضور در بازی های کشورهای اسالمی برسد.

وزنه برداران خواسته های بزرگی 
نداشتند

سرپرست فدراسیون وزنه برداری گفت: وزنه برداران خواسته های 
خیلی بزرگ و آرمانی نداشتند و نقطه عطف جلسه دیروز این بود که 
به تفاهم رسیدیم. سجاد انوشیروانی صبح یکشنبه در حاشیه مراسم 
روز المپیک درباره جلســه با وزنه برداران معترض که در نهایت به 
توافق منجر شــد، گفت: با حضور بهداد سلیمی و دیگر دوستان که 
کنار ما هســتند، جلســه خوبی را با وزنه برداران داشتیم. ما به آینده 
ایــن وزنه برداران خیلی امید داریم. دغدغه ها و مشــکالتی که آنها 
داشتند، حداقل امکانات است و خواسته های خیلی بزرگ و آرمانی 
نداشتند؛ فقط دوست دارند آینده شان دچار مشکل نشود. برای ما و 
وزنه برداران اهتزاز پرچم ایران مهم است. نقطه عطف این جلسه این 
بود که به تفاهم رســیدیم و قرار است وزنه برداران در چند روز آینده 

به اردوی تیم ملی برگردند.


