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خبر کوتاه بود. ابتالی  کرایف 
به سرطان ریه.  اسطوره فوتبال 
هلند که سال ها پیش عکس 
و اخبار سیگار کشیدنش در 
دوران زندگی حرفه ای  او، تیتر اول روزنامه ها 
و مجالت می شد و بعضی هنوز به یاد دارند 
روزهایی را که در ِسَمت مربی حتی کنار زمین 
فوتبال و روی نیمکت هم سیگار دود می کرد، 
چندی پیش به سرطان ریه مبتال شد. سیگار در 
کنار قلیان، چپق و پیپ، بیش از هر عامل دیگری 
باعث بروز سرطان ریه می شود. تحقیقات نشان 
داده اند 90 درصد از مبتالیان به سرطان ریه افراد 
سیگاری بوده اند. با وجود اینکه این آمار نتیجه 
تحقیقات وسیع و بررسی های دقیق در نقاط 
مختلف جهان است، بیشتر افرادی که همچنان 
به سیگار کشیدن ادامه می دهند، بی هیچ دلیلی 
خود را خارج از حیطه بیماری تصور می کنند 
و مثال می گویند کنار دودی که وارد ریه شان 
می کنند مواد غذایی ضدسرطانی را هم به وفور 
در برنامه غذایی خود می گنجانند. برخی از آنها 
هم از ورزش غافل نمی مانند و حتی به طور منظم 
ساعاتی را در روز به فعالیت بدنی اختصاص 
می دهند به این خیال که ورزش تمام آثار دود 
را از بین می برد اما حاال که کرایف، یکی از 
بزرگ ترین ورزشکاران تاریخ به بیماری سرطان 
ریه دچار شده کسی می تواند باز همین توجیهات 
را برای کنار نگذاشتن اعتیادش به سیگار یا 
هر مخدر دیگری بیاورد؟ انتشار خبر ابتالی 
کرایف به سرطان ریه باعث شد مروری کوتاه 
به زندگی او و نتایج تحقیقاتی درباره سیگار و 

ورزش داشته باشیم. 

او 3 بار در سال های 1971-1973-1974 به عنوان 
بازیکن سال اروپا انتخاب شد و در رای گیری 
فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال که در سال 
1999 انجام شد به عنوان بهترین بازیکن اروپایی 
قرن و بعد از »پله« به عنوان دومین بازیکن قرن 
دنیا انتخاب شد. زمانی که کرایف بازیکن بود، از 
او عکسی گرفته شد، در حالی که سیگاری گوشه 

لبش داشت. این عکس سر و صدای زیادی به 
پا کرد و به همه نشان داد کرایف سیگاری است 

که خودش هم این موضوع را تکذیب نکرد. 
طی قرن اخیر فوتبال و سیگار به هم پیوسته بوده اند 
ولی این ارتباط از ابتدا برای تبلیغات بوده است. از 
حدود اوایل قرن بیستم     و کمی قبل تر، پاکت های 
سیگار با تصاویری از فوتبالیست های آن زمان 
به بازار عرضه می شدند. در دهه 30 قرن بیستم، 
ستاره تیم اورتون، دیکسی دین، سیگار با مارک 
خاصی را تبلیغ می کرد. 2 دهه بعد، استنلی متیوز 
که حتی خودش سیگار نمی کشید وارد تبلیغات 
سیگار شد. این موضوع قابل درک است که چرا 
یک شرکت دخانیات برای تبلیغ محصوالتش یک 
ستاره فوتبال را استخدام می کند. اگر چنین فردی 
سیگار بکشد یا وانمود کند که سیگار می کشد 
خیلی بیشتر احتمال دارد کسانی که او را الگو 
قرار داده اند به کشیدن همان نوع سیگار خاص 
ترغیب شوند اما همان زمان که متیوز در زمینه 
تبلیغات سیگار فعالیت می کرد، تحقیقات نشان 
دادند سیگار کشیدن با سرطان ارتباط نزدیکی 
دارد. بنابراین برخی مربی ها این مساله را مدنظر 
قرار دادند و در مورد اعضای تیمشان و سیگار 
کشیدن یا نکشیدن آنها حساسیت نشان دادند. 
بعضی حتی از سال های قبل تر به این موضوع 
اهمیت می دادند. مثال هربرت چپمن که آن زمان 
سرمربی تیم آرسنال بود و در دهه های 20 و 30 
موفقیت های زیادی هم به دست آورد، قبل از 
اینکه بازیکنی را برای تیمش به خدمت بگیرد از 
او می پرسید سیگار می کشد یا نه؟ فرانک باکلی، 
بازیکن سابق تیم ملی فوتبال انگلستان و مربی 
تیم هایی مثل لیدز یونایتد و هال سیتی، به بازیکنان 
خود کتابی جیبی می داد که در آن کتاب انتظاراتش 
از بازیکنان نوشته شده بود. از جمله این توقعات 
این بود که دست کم 2 روز قبل از مسابقات،  سیگار 
نکشند و در مهمانی شرکت نکنند اما بعد از اینکه 
مضرات سیگار مشخص شد، استعمال آن به ویژه 
برای ورزشکاران جدا از اینکه به سالمتشان آسیب 
می رساند، قبح هم داشت و دیگر ورزشکاران در 
هیچ تبلیغی که برای سیگار بود، حاضر نشدند 
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جمله آنها بودند. عالوه بر این قهرمانان، 
ورزشکاران دیگری هم سیگار می کشیدند ولی 
نه به اندازه ای که کرایف سیگار می کشید. او بعد 
از اینکه در سال 1984 از فوتبال به عنوان بازیکن 
خداحافظی کرد، وارد حرفه مربیگری شد و با 2 تیم 
آژاکس آمستردام و بارسلونای اسپانیا موفقیت های 
زیادی به دست آورد اما شاید استرس این حرفه 
 باعث شد سیگار کشیدنش را بیشتر کند و روزانه
20 نخ و حتی بیشتر سیگار بکشد. سرانجام 
شیوه ای که او در پیش گرفت، منجر به این شد 
که در سال 1991 مجبور به عمل جراحی قلب 
باز شود. دکتر مارتین جارویس، روان شناس بالینی، 
می گوید: »سیگار کشیدن در کوتاه مدت فقط 
حتی  می شود.  گلو  و  بینی  تحریک  باعث 

ابتدا ممکن است به این دلیل که نیکوتین 
در همان  و  است   روانی  یک محرک 

مخدری  مواد  که  می گنجد  گروهی 
مثل آمفتامین می گنجند، بعضی از 

عملکردهایتان را ارتقا دهد و در واقع فریبتان 
بدهد. اما عوارضش به تدریج ظاهر می شوند 
و با شما می مانند. شما می توانید تا حدودی 
بر آثار نامطلوب سیگار با تمرینات و ورزش 
دود  ناخوشایند  تاثیرات  کنید.  غلبه  سنگین 
تنباکو و سیگار اثر فوری روی توانایی شما 
برای کارهایی مثل پیاده روی، دویدن و پریدن 
ندارند اما آنها در طول زمان انباشته می شوند 

و یک روز خودشان را نشان می دهند.«
منبع:گاردین

 ترجمه: 
معصومه 

قوی بمان، قهرمان!سلیمی نسب
کرایف بعد از بهبود عمل جراحی قلب، مبارزه اش 
را برای ترک سیگار شروع کرد و حتی در یک 
تبلیغ ضددخانیات شرکت کرد، با این شعار که: 
»من 2 اعتیاد در زندگی ام داشتم؛ سیگار و فوتبال. 
فوتبال در زندگی ام همه چیز به من داد، در حالی 
که سیگار همه چیز را از من گرفت.« این فیلم 
تبلیغاتی ضدسیگار در یک برداشت فیلمبرداری 
شد. کرایف از جیبش یک پاکت سیگار بیرون 
می آورد و طی 20 ثانیه پاکت سیگار را با پاها، 
زانو، سینه و سرش کنترل می کرد و دست آخر 
بدون اینکه توپ را نگه دارد، پاکت سیگار را 
دور می انداخت. او کم کم توانست سیگار را 
ترک کند. طی بازی های بارسلونا هم که باید 
فشار عصبی زیادی را تحمل می کرد، آبنبات 
چوبی را جایگزین سیگار کرد و روی نیمکت 
مربیگری برای آرامش به جای کشیدن سیگار، 
آبنبات چوبی می مکید. او توانست با مدیریت 
ستاره های بارسلونا به 4 بار قهرمانی اللیگا و یک 
جام اروپا برسد و سرانجام سیگار را نیز به طور کامل 
ترک کند. حاال که چند سال از ترک سیگارش 
می گذرد و از فوتبال هم کناره گرفته، عوارض 
آن سال های متمادی سیگارکشیدن، سراغش آمده 
و به سرطان ریه مبتال شده است. خیلی ها برایش 
پیغام های دلگرم کننده فرستادند و او از همه تشکر 
کرد و پیامی جالب برایشان فرستاد: »سرطان هم 
می تواند دوست صمیمی ام باشد. همه ما مدتی در 
این دنیا خواهیم بود و باالخره به بهانه ای از این دنیا 
خواهیم رفت. پس به این دوست هم بد نگوییم تا 
در جمع ما احساس غربت نکند. به خاطر پیام هایی 
که به من داده اید، صمیمانه ممنونم. روحیه ام خوب 
است و تالش می کنم با همه سختی ها همچنان به 
زندگی ام ادامه دهم.« رئیس باشگاه بارسلونا در 
توییترش نوشت: »یوهان! شک ندارم تو در این 
بازی هم پیروز می شوی...« بازیکنان بارسلونا 2 
روز بعد از اینکه مشخص شد کرایف به بیماری 
سرطان دچار شده با پیراهنی که روی آن پیامی 
برای کرایف نوشته شده بود، در زمین مسابقه 
حاضر شدند. لیونل مسی هم در صفحه اجتماعی اش 

نوشت: »قوی بمان، قهرمان!«

یوهان کرایف از  سیگار تا سرطان ریه

فوتبال همه چیز به من داد،  سیگار همه چیز را گرفت
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