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عیدانه

گفتوگو با عليرضا اماميفر عضو سابق تیم ملی فوتبال در يك روز برفي

نبايد براي مردم
كمبگذاريم
علی جواهری

فوتباليستها صبح زود بيدار نميشوند
حسابي سرش شلوغ است و چند بار قرارمان به
هم ميخورد ،براي همين اين بار ساعت 7:30صبح
پنجشنبه ،يعني زماني كه خيليها هنوز خوابند در
بوستان شقايق قرار ميگذاريم تا ديگر هيچ جلسهاي
نتوان��د گفتوگوي عيدانه ما را ب��ه تأخير بيندازد.
«عليرضا اماميفر» هم از ساعت مصاحبه خوشحال
ميشود و براي برپايي يك ورزش صبحگاهي همراه با
اهالي محله اعالم آمادگي ميكند 7 .صبح ،بوستان
ش��قايق؛ برخالف تصورمان هوا بسيار سرد است و
ش��دت بارش برف به حدي است كه نه تنها امكان
برگزاري ورزش صبحگاهي نيست ،بلكه يك لحظه
نگران ميشويم كه نكند آقا عليرضا هم قيد مصاحبه
با نش��ريه محلي منطقهاش را بزند ،ولي سر قرار كه
ميرسيم ،متوجه ميشويم او 30دقيقه زودتر رسيده
و در اتومبيلش منتظر ماس��ت .اماميفر با خنده و
لحن بس��يار صميمي ميگويد« :هيچ فوتباليستي
س��اعت 7صبح بيدار نميشود و در اين هواي برفي
براي مصاحبه نميآيد ».به دليل سردي هوا تصميم
ميگيريم مصاحبه را داخل ماشين انجام دهيم تا اگر
بارش برف كمتر شد ،همراه با اماميفر به جمع مردم
برويم و ايستگاه ورزش صبحگاهي برپاكنيم .رابطه
خوب اماميفر با مردم را كه ميبينيم از او ميپرسيم
«چرا بعضي از آدمهاي معروف ارتباط خوبي با مردم
ندارند و بيشتر وقتها بدقول هستند؟» او اينگونه
پاسخ ميدهد« :آنان حرفهاي نيستند .درست است
ك��ه ورزش فوتبال انرژي بااليي از آدم ميگيرد ،اما
نبايد براي مردم كم بگذاريم».

چهارشنبه  23اسفند  1391شماره 450
دربخشدوربيننوددرپاسخبهيكيازمخاطبانبرنامهكهباارسالتصويريازخانه15
  عادل فردوسيپور
ميلياردتومانياوسؤالكردهبودگفت«:خانهخيليشيكياست،اماخانهايكهمندارم
120ـ130متربيشترنيستونهمننهبستگانمچنينيخانهاينداريم.حداكثرقيمت
خانهفعليمنحاالكهقيمتها2ـ 3برابرشده600ـ 700ميليونتوماناست».

اين روزها از هركس از كودك4و 5ساله گرفته تا پيرمرد و پيرزن70و 80ساله درباره فوتباليستها بپرسيد ،به
خوبي اين گروه از افراد جامعه را ميشناسند .كافي است نام علي دايي يا مهدوي كيا و خيليهاي ديگر را ببريد
تاريز بهريز درباره تعداد بازيها و گلهايي كه در مسابقههاي آسيايي و جهاني راهي دروازه كردند دقيق صحبت
كنند .حاال چه برسد به اينكه يكي از همين فوتباليستها از هممحلهايهاشان باشد كه ديگر نگو و نپرس .يكي
از همين چهرههايي كه هيچوقت در خاطرات فوتبالي مردم ما پاك نميشود «عليرضا اماميفر» است كه هم در
تيمملي پا به توپ بوده و هم در چند باشگاه از جمله پرسپوليس و فجر سپاسي بازي كرده است .در آستانه سال
نو همراه با اين فوتباليست كه از اهالي خيابان عالمه شمالي است به بوستان شقايق رفتيم تا درباره عيد نوروز و
خاطراتريزودرشتفوتباليشگفتوگوكنيم.

آقاي فوتباليست در يك نگاه

روزه��اي پايان��ي تابس��تان 1353س��پري ميش��د كه
عليرض��ا اماميف��ر در ش��يراز به دنيا آم��د .او بازيكن
س��ابق تيمملي ايران اس��ت و در  25ب��ازي ملي پا به
توپ بوده اس��ت .اماميفر در باشگاههاي پرسپوليس
و فجر ش��هيد سپاسي و «رويال ش��ارلوا» بازي كرده و
مدت��ي مربيگيري تيم برق ش��يراز برعهدهاش بود .او
اكنون سرمربي تيم پارسه تهران است و در رشتههاي
ژيمناس��تيك ،كنگ فو و كاراته هم س��ر رش��ته دارد.

امامیف��ر م��درك مربيگري «اي اف س��ي» را هم
دريافت كرده است.

ورزش در هواي برفي
بارش برف شدت بيشتري گرفته است و همين
برنامه ما براي ورزش صبحگاهي را به هم ميريزد.
اماميفر ميخن��دد و ميگويد « :من براي ورزش
زير برف اص ً
ال مش��كلي ندارم ،چون در تيم بلژيك
كه بودم هميش��ه هوا برفي يا باراني بود و به دليل
ش��رايط آب و هوايي ،بازيهايشان ساعت 8شب
به بعد انجام ميش��د .اوايل ،بازي در آن ش��رايط
برايم دش��وار بود ،ولي كمكم ع��ادت كردم .البته
چند بار در تيم ملي و پرسپوليس اين كار را انجام
دادم ».او حرفهاي��ش را اينگون��ه ادامه ميدهد:
«همانطور كه ميدانيد بچه شيراز هستم و آنجا
هيچوقت برف نميبارد ،براي همين با تمام وجود
برف را دوست دارم».

عيدي فوتباليستها به مردم
نيم س��اعتي از گفتوگو ميگذرد ،اما عكاس
همشهري محله به دليل دوري راه و ترافيكي كه از
بارش برف شديد ايجاد شده ،هنوز نرسيده است.
از اماميف��ر ميخواهيم درباره ن��وروز و خاطرات
فوتبالي در عيد نوروز برايمان بگويد تا عكاس هم
سر برسد .او خاطرات شنيدني از نوروز با چاشني
فوتبال دارد« :قبل از برگزاري مسابقات جامجهاني
 1998همراه با تيمملي در فرانسه بوديم كه زمان
سال تحويل درست بين دونيمه مسابقه ما با تيم
باشگاهي «نانت» بود .اتفاقاً در همان بين دو نيمه،
مراسم س��ال تحويل گرفتيم و با انرژي بيشتر در
نيمه دوم وارد زمين شديم .آن روز تيم «نانت» با
گل «س��يروس دين محمدي» 2بر صفر شكست
خورد و ما خوشحال ش��ديم كه توانستيم عيدي
خوبي به مردم بدهيم».

عكسهاي يادگاري طرفداران پرسپوليس
هن��وز گفتوگ��وي ما تمام نش��ده ك��ه متوجه
ميش��ويم افراد بسياري به بهانههاي مختلف گوشه
پيادهرو ايس��تادهاند و همه حواسش��ان به ما اس��ت.
چند لحظه بعد هم س��روكله چند نفر از طرفداران
پر وپاقرص تيم قرمزپوش��ان پايتخت پيدا ميشود.
آنها عالوه بر اينكه كلي با اماميفر صحبت ميكنند
از او ميخواهند به آنها امضاء بدهد و بعد هم عكس
يادگاري بگيرند .از فوتباليست محله درباره ارتباطش
با اهالي محله ميپرسيم و آيا در زمينه استعداديابي
ورزش��كاران محله فعاليتي انجام دادهاند؟ او پاس��خ
ميدهد« :خيلي دوست دارم در زمينه استعداديابي
فوتبال و توسعه زيرساختهاي ورزش منطقه ،مشاور
ش��هردار باش��م .فوتبال يك هنر است كه هركسي
ندارد .سرمايهگذاريهاي بسياري در تمام دنيا براي
ورزش فوتبال و ورزش شهروندي انجام ميشود .البته
ش��هرداري فعاليتهاي مؤث��ري را در عرصه ورزش
ش��هروندي انجام داده ،ولي كافي نيست و بايد براي
هدايت اس��تعدادهاي محلي اقدامات بيشتري انجام
داد».فوتباليستهممحلهايمعتقداستاستعدادهاي
فوقالعادهاي در محله وجود دارد كه بايد شناسايي و
هدايت شود .او ميگويد«فوتبال ايران براي پيشرفت،
نيازمند بازيكنان جديد است و اين بازيكنان را بايد در
محلهها پيدا كرد».

