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 آریا جعفری

فوتباليست  دختران 
مجبورند ساعت 10 صبح 
هفته هاي  بدهند.  مسابقه 
دليل  به  بازيكن   6 پيش 
گرماي بوشهر راهي بيمارستان شدند. آنها 
نگرانند هفته هاي آخر ليگ كه هوا گرم تر 
است، چطور در اين ساعت به ميدان بروند؟ 

سال هاست اجازه فوتبال بازي كردن زنان صادر 
شده اما هنوز همه شرایط به ضرر آنهاست. 
بدترین ساعت تمرین، بدترین ساعت بازي، 
كمترین پول و... همیشه نصیب آنها شده است. 
نه اینكه در بقیه رشته ها شرایط ایده آل وجود 
دارد و فقط در همین فوتبال است كه عدالتي 
وجود ندارد اما در فوتبال فاصله ها بین امكانات 
و امتیازاتي كه به زنان و مردان داده مي شود 
خیلي زیاد است. بدترین اجحافي كه در حق 
زنان در این رشته مي شود ساعت برگزاري 
مسابقات است، موضوعي كه هفته هاي پیش 

بازیكنان را راهي بیمارستان كرد. 
در لیگ فوتبال زنان شهرهاي مختلفي تیم دارند. 
فقط یك تیم تهراني است ، دو تیم  اصفهاني اند، 
یك تیم از بم، یك تیم از سیرجان، یك تیم از 
مریوان، ایالم، ارومیه، مازندران، بوشهر، انزلي 
و یك تیم هم از شیراز در لیگ بازي مي كنند. 
این پراكندگي مشكالتي را هم براي زناني كه 
با حداقل امكانات مسابقه مي دهند ایجاد كرده 
است. زمستان كه بود، جنوبي ها از رفتن به 
مریوان و ارومیه وحشت داشتند، سرماي این 
شهرها و حتي سرماي تهران عذابشان مي داد. 
حاال هم شمالي ها هستند كه از رفتن به جنوب 
وحشت دارند. گرماي شهرهاي جنوبي از همان 
اواخر فروردین آغاز شده و مشكل ساز است. 
همه مي دانند لباس هاي ورزشكاران زن در ایران 
با كشورهاي دیگر متفاوت است. این تفاوت 
در فوتبال بیشتر دیده مي شود و شرایط آنها 
را سخت تر هم مي كند. شاید براي رشته هاي 
دیگر كه در سالن مسابقه مي دهند، پوشیدن 
لباسي بیشتر از استانداردهاي بین المللي و بازي 
در یك شهر گرم خیلي مشكل نباشد. به هر 
حال سالن سیستم تهویه و سرمایشي دارد. 
براي فوتبالیست هاي زن كه زیر پیراهن هاي 
ورزشي شان،  بلند  و شورت هاي  آستین بلند 
یك دست هم بلوز و شلوار استرج مي پوشند، 
موهایشان را هم زیر كاله و مقنعه پنهان مي كنند، 
بازي كردن در شهري كه دماي هوا باالست 
و رطوبت هم باالي 50 درصد، كار راحتي 
نیست، به خصوص اینكه در همین شهر مجبور 
شوي ساعت 10 صبح وارد زمین شوي و زیر 
آفتابي كه با رطوبت یكي شده و نفست را 
مي گیرد، بازي كني. این شرایط بازي پارس 
جنوبي بوشهر و سپیدار مازندران بود. هنوز 90 
دقیقه این بازي تمام نشده بود كه 6بازیكن این 
تیم به دلیل گرمازدگي راهي بیمارستان شدند. 
از  قبل  روز  چند  كه  سپیدار  تیم  مسووالن 
بازي پیش بیني كرده بودند هواي ساعت 10 
برگزاري  براي  مناسبي  هواي  بوشهر  صبح 
فوتبال  فدراسیون  از  نیست  فوتبال  بازي 
بازي عصر برگزار  درخواست كرده بودند  
شود اما بوشهري ها قبول نكرده بودند. براي 
به هواي گرم و شرجي  بندر كه  این  اهالي 
عادت دارند، بازي كردن در یكي از روزهاي 
اردیبهشت خیلي فاجعه نبوده. فرشته رجبي، 
و  خودش  حق  جنوبي  پارس  تیم  مربي 
بودن  گرم  امتیاز  از  كه  مي داند  بازیكنانش 
شهرشان استفاده كند. او مدعي است تیمش 
در سرماي زمستان در شهرهاي دیگر بازي 
كرده و اعتراضي هم نداشته است: »ما در برف 
و دماي زیر صفر درجه بازي كردیم، پاهاي 
بچه هایمان از سرما یخ مي زد و بي حس مي شد 

و نمي توانستند به توپ ضربه بزنند ولي كسي 
نمي گفت شما سختتان است بازي كنید. االن 
چرا اعتراض مي كنند؟ اگر اینجوري است ما 
هم به شهرهاي دیگر كه مي رویم نباید بازي 
كنیم. شمال گل بود و یخ. تهران هم خیلي 
سرد بود ولي حرف ما خریداري نداشت و 
كسي توجه نكرد كه ساعت بازي ها را عوض 
كند. قبول دارم هواي بوشهر شرجي است اما 
خیلي گرم نیست. االن در حد ظهر شیراز، 

تهران یا مشهد است.«
 نه تنها بوشهر، بلكه بازیكنان همه شهرهایي 
كه تیم فوتبال دارند، بازي هایشان را ساعت 
قانوني است  این  برگزار مي كنند.  10 صبح 
كه فدراسیون فوتبال از همان سال اول براي 
لیگ فوتبال زنان گذاشت. در رشته هاي دیگر 
هم تقریبا وضع بر همین منوال است. به دلیل 
بیشتر مسابقات مردان در ساعت هاي  اینكه 
عصر برگزار مي شود، مسابقات زنان را به صبح 
موكول مي كنند. در فوتبال دلیل دیگري هم 
این است كه  وجود دارد. اصرار فدراسیون 
بازي در ساعـت هایي برگزار شود كه جمعیت 
زیادي اطراف ورزشگاه نباشد. به هر حال در 
ساعت هاي اول صبح بیشتر مردم یا سركار 
دانشگاه.  و  مدرسه  درس  درگیر  یا  هستند 
یكي از نگراني هاي فدراسیون این است كه 
مردان تماشاگر هم اطراف ورزشگاه هایي كه 
میزبان زنان هستند، دیده شوند و هوس كنند 
از نزدیك بازي را ببینند. هرچند امسال در 
یكي- دو بازي زنان، تماشاگران مرد هم روي 
سكوها نشستند و بازي ها را از نزدیك دیدند. 
آنهایي كه براي مسابقات زنان برنامه مي نویسند 
شاید شرایط آنها را هنگام بازي كردن درك 
نكرده اند، به خصوص بازي با چند دست لباس 

در گرماي جنوب را.
 سارا آذري، سرمربي سپیدار مازندارن كه بیشتر 
به سپیدار قائم شهر معروف است، اتفاقاتي كه 
روز بازي در بوشهر براي بازیكنانش افتاد را 
مو به مو به یاد دارد: »دقیقا سوت پایان بازي 

را كه زدند، مهسا موسوي، بازیكن شماره 25 
ما از حال رفت. كامال بیهوش شده بود و از 
دماغش خون مي رفت. آقاي فرزام، مسوول 
آمبوالنس و پزشكي كه آنجا بودند روي سرو 
صورتش آب ریختند و به زور او را از زمین بلند 
كردند. ما همان موقع 3 نفر را با آمبوالنس به 
بیمارستان بردیم. 3 نفر هم با ماشین شخصي 
بیمارستان رفتند. بیمارستان كه رفتیم همه با 
تعجب مي گفتند مگر این ساعت مي شود در 
اما سوال مهم تر  بازي كرد؟«  بوشهر فوتبال 
این است كه چرا فدراسیون فوتبال موافقت 
كرده بازي در این ساعت و در هواي گرم و 

شرجي برگزار شود؟
مسووالن تیم سپیدار كه از وضعیت هواي بوشهر 
باخبر بوده اند، از فدراسیون درخواست كرده 
بودند تا بازي در ساعت هاي آخر روز برگزار 
شود. جواب فدراسیون به این درخواست این 
بوده كه سپیدار با میزبان به توافق برسند. مربیان 
بوشهر با تغییر ساعت موافقت نمي كنند اما 
عجیب است كه ناظر و نماینده فدراسیون كه 
از شروع تا پایان بازي، كنار زمین بازي حاضر 
بودند و حال بد بازیكنان سپیدار و بیهوش 
شدن آنها را از نزدیك دیده بودند، دستوري 
آذري  بودند.  نكرده  صادر  بازي  قطع  براي 
مي گوید: »بیگدلي ناظر این بازي و نوروزي 
سرداوري در نیمه دوم كه دیدند حال بچه ها 
خوب نیست، چند دقیقه اي بازي را قطع كردند 
تا بچه ها بتوانند استراحت كنند و آب بخورند. 
من نمي دانم چرا فدراسیون براي این بازي 
تلنگري  اتفاق  این  امیدوارم  اما  نكرد  كاري 
شود تا آنها از این به بعد سالمت بچه ها را 

در اولویت قرار بدهند.«
 این اولین باري نیست كه درخواست تغییر 
كه  است  بار  اولین  ولي  مي شود  داده  بازي 
میزبان موافقت نكرده. در همین فصل و در 
تاخیر  با  بازي ها  از  بعضي  زمستان  سرماي 
برگزار شده. در هفته هایی كه ارومیه و مریوان 
میزبان بودند و سرماي زیر صفر درجه بازي 

را در ساعت هاي اولیه صبح سخت مي كرد، 
میزبان و مهمان توافق كرده بودند كه بازي با 

چند ساعت تاخیر برگزار شود. 
این فصل لیگ برتر فوتبال زنان طوالنی تر از 
همیشه شد. تیم ملي درگیر مسابقات انتخابي 
و  جهان  دانشجویان  مسابقات  بود،  المپیك 
را  لیگ  هفته اي  چند  آسیا  جوانان  قهرماني 
تعطیل كرد. تعطیالت لیگ تا اواسط تیرماه 
ادامه دارد. با شروع ماه رمضان خوشبختي هم 
به زنان رو كرده است. با توجه به روزه داري 
بازیكنان و مربیان، همه مسابقات را به بعد از 
اذان مغرب موكول كرده اند. مسابقات زنان در 
لیگ هم از این قائده مستثني نیست. سوالي كه 
زنان مي پرسند این است كه آیا در روزهاي 
مثل  آنها هم  بازي هاي  نمي شود  دیگر سال 
بازي هاي مردان در ساعت عصر برگزار شود؟ 
جواب این سوال را باید فدراسیون بدهد، آنها 

هم براي خودشان توجیهاتي دارند. 

هراس از تابستاني كه مي آيد 
زنان  مشكالت  شود،  تمام  كه  رمضان  ماه 
دوباره شروع مي شود. روزهاي آخر بهار و 
اول تابستان كه نمي شود شب هم در بوشهر 
 10 ساعت  مي شود  آیا  زد،  بیرون  خانه  از 
صبح بازي برگزار كرد؟ این شرایط را بقیه 
البته بعید است  شهرهاي جنوبي هم دارند. 
كه در شهرهاي غیرجنوبي هم بشود ساعت 
10 صبح زیر آفتاب تابستان با كاله و مقنعه 
فوتبال بازي كرد. رجبي، مربي بوشهر مي گوید 
از این به بعد در صبح بوشهر نمي شود  كه 
فوتبال بازي كرد: »از این به بعد خود ما هم 
باید آخر  نمي توانیم صبح بازي كنیم. بازي 
شب برگزار شود. شاید ما بتوانیم صبح بازي 
كنیم اما بي وجداني است كه بقیه تیم ها بیایند 
اما  كنند.«  بازي  حد  از  بیش  گرماي  در  و 
برگزاري در شب هم دشواري هاي خودش 
را دارد به خصوص در بوشهري كه امكانات 
چنداني ندارد. در بوشهر و  شهرهاي دیگر 

مسابقات  برگزاري  براي  مناسبي  زمین هاي 
تیم  زنان در نظر گرفته نمي شود. در تهران 
آذرخش بازي هایش را در زمین هایي برگزار 
مي كند كه حتي اسكوربرد هم ندارد و اگر 
تماشاگر از اول بازي در ورزشگاه نباشد باید 
نتیجه را از بقیه بپرسد. حاال در این شرایط 
اینكه بازي زنان زیر نور مناسب برگزار شود، 

انتظار زیادي است. 
سال هاست كه بازي تیم هاي فوتبال زنان در 
ساعت هاي اول صبح برگزار مي شود. مربیاني 
بوده اند كه گفته اند این ساعت بدترین ساعت 
است. آنها گالیه داشته اند كه بدن بازیكن در 
توقع  آنها  از  تا  نمي شود  بیدار  ساعت  این 
داشته باشیم بهترین عملكردشان را در زمین 
به نمایش بگذارند. علیرضا حقیقت، پزشك 
تیم پرسپولیس مردان است. او كه با فوتبال 
آشناست و شرایط بدن را در این بازي مي داند، 
در گفت وگو با »سالمت« هم درباره بازي در 
این ساعت و هم درمورد بازي در هواي گرم 

و شرجي صحبت كرده است. 
تصور حقیقت از تیم زنان هم این است كه مثل 
تیم هاي مردان همراه هر تیم پزشكي حاضر 
باشد و نكات الزم را به آنها یادآوري كند اما 
او نمي داند كه در مسابقات زنان بیشترین لطفي 
كه بشود این است كه كنار زمین پزشك و 
آمبوالنس حاضر مي شود تا اگر كسي مصدوم 
شد، به دادش برسد: »به هر حال هر تیمي 
پزشكي دارد و قبل از هر مسابقه شرایط را 
مي سنجد و بر اساس همان شرایط تیم را آماده 
مي كند. اگر از قبل اعالم شده بود كه بازي 
پزشك  شود،  برگزار  بوشهر  در  است  قرار 
تمهیداتي را در نظر مي گیرد تا بدن بازیكنان 
دچار كم آبي  نشود. قبل از بازي، زمان بازي 
و بین دو نیمه باید به بازیكنان مواد معدني 
الزم و آب برسد تا خیلي زود امالح و آبي 
كه زمان بازي از دست رفته، جایگزین شود.« 
چند سالي است فیفا هم كه به فكر سالمت 
بازیكنان است، براي بازي هایي كه در مناطق 

آب  براي  را  دقایقي  مي شود،  برگزار  گرم 
این  در  مي گیرد.  نظر  در  بازیكنان  خوردن 
دقایق كه به »كولینگ بریك« معروف است، 
بازیكنان مي توانند بیرون زمین بروند، چند 
دقیقه  استراحت كنند، آب بخورند و دوباره 
و  بوشهر  بازي  در  برگردند.  بازي  زمین  به 
سپیدار داوران كولینگ بریك در نظر گرفته 
بودند اما این وقفه هم در تغییر حال بازیكنان 

تاثیري نداشته است. 
حقیقت مي گوید: »در مواردي كه هوا گرم 
است یا در تورنمنت هایي كه در مناطق گرم 
برگزار مي شود این وقفه را ایجاد كرده اند كه 
سالمت بازیكنان به خطر نیفتد. حاال اگر پزشك 
هم كنار تیم باشد بهتر مي تواند بازیكنان را 
راهنمایي كند. این زمان فرصت خوبي است 
تا بدن بازیكنان به شرایط عادي برگردد. اگر 
بازیكنان یك تیم نتوانند از آن استفاده كنند، 

كسي مقصر نیست.« 
او یك احتمال هم مي دهد و رفتن 6 بازیكن 
به بیمارستان را كه در یك روز همه گرمازده  
شده اند، عادي نمي داند: »ما آنجا نبوده ایم و 
نمي توانیم بگوییم كه صددرصد دلیل رفتن 
این نفرات به بیمارستان گرمازدگي است. بعید 
نیست كه همه آنها دچار ویروس عفوني شده 
باشند. باید غذایي را كه خورده اند،  بررسي كرد 
و شرایط دیگري را هم كه در آن قرار داشته اند، 
دید. البته در دماي باال و در رطوبت باالي 
50 درصد احتمال گرمازدگي هم باالست.« 
با این حال حقیقت هم تاكید مي كند بازي 
در ساعت عصر براي بدن بهتر از بازي 10 
صبح است: »هر عقل سلیمي حكم مي كند كه 
بازي عصر و زیرسایه و در ساعتي كه آفتاب 
رفته خیلي بهتر از بازي اي است كه ساعت 
10 صبح زیر آفتاب برگزار شود. نه تماشاگر 
دوست دارد در این ساعت به ورزشگاه برود 
و بازي فوتبال تماشا كند و نه بازیكن دوست 
دارد در این ساعت به میدان برود و فوتبال 

بازي كند.« 

مشکالت فوتبال در هوای گرم 

بــازي بــا جـــان 
 خاطره 

سمناني
حقيقت: بازي صبح مشكل ساز نيست

حقیقت در مورد بازي در ساعت 10 صبح و  آمادگي 

بدن بازیكنان براي بازي در این ساعت از روز هم 

صحبت مي كند. او از نظر پزشكي مشكلي را براي 

برگزاري بازي در این ساعت نمي بیند اما تاكید 

مي كند بدن بازیكنان حتما باید به بازي در این 

ساعت عادت كرده باشد:  »مسابقاتي كه زیر نظر 

فیفا و كنفدراسیون آسیا برگزار مي شود، در بعضي 

از موارد به ساعت 10 صبح موكول مي شود. مهم 

این است كه شرایط براي همه تیم ها یكسان باشد. 

البته باید مسووالن تیم بازیكنان را براي بازي در 

این ساعت آماده كنند. نمي شود كه ساعت 10 

بازیكنان هم مثل روزهاي  باشد و  بازي  صبح 

عادي رفتار كنند؛ در همان ساعتي كه هر روز از 

خواب بیدار مي شدند، بیدار شوند، همان ساعتي 

كه همیشه شام مي خوردند، غذا بخورند و همان 

ساعتي كه هر شب مي خوابیدند، بخوابند. نه تنها 

شب بازي كه چند روز قبل از روز بازي هم باید 

این نكات رعایت شود. چند روز قبل هم باید 

تمرینات تیم در این ساعت انجام شود تا بدن 

و  كند  این ساعت هم عادت  در  بازي  به  آنها 

آماده شود.« سال هاست  براي برگزاري مسابقه 

كه بازیكنان هم در این ساعت تمرین مي كنند و 

هم در این ساعت بازي. با این حال رجبي، مربي 

بوشهر خیلي موافق حرف دكتر حقیقت نیست: 
»بازي صبح كجا و بازي عصر كجا؟«

شماره تلفن  سازمان آگهی های 
هفته نامه »سالمت«

09125725749


