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برایتون راضی به جدایی جهانبخش نبود
سه شنبه  29  تیر  1400

از شطرنج تا کاتان و سایث

مروری بر تاریخچه بازی های رومیزی

عنوان  به  این پس  از  که  رومیزی،  های  بازی  بخش ورزش- 
بردگیم ها، از آن ها یاد می کنیم، دنیای بسیار بزرگ ولی کمتر 
شناخته شده ای دارند که قصد داریم از این پس بیشتر از آن ها 

صحبت کرده و آن ها را به شما معرفی کنیم. 

تاریخچه اجمالی بردگیم ها
بردگیم ها تاریخچه ای به قدمت عمر انسان روی زمین دارند و 
از دیرباز همراه ساعت های تفریح ما بوده اند. اسناد و مدارک 
یافت شده نشان می دهد تمدن جیرفت و اولین سلسله های 
از میالد،  مصر باستان به ترتیب به 3500 و 3100 سال قبل 
بردگیم داشته اند. ِسِنت )Senet( یکی از قدیمی ترین بردگیم 

ها است که عمر آن به 3300 سال قبل از میالد برمی گردد. 

سنت؛ قدیمی ترین بردگیم دنیا
دیگر بازی های باستانی شناخته شده، شامل تخته نرد و شطرنج 
می شود که به ترتیب خواستگاهی ایرانی )بین النهرین( و هندی 
دارند. تخته نرد عمری 5 هزار ساله دارد و شطرنج از حدود 500 
سال پیش، در بین مردم رواج دارد. بازی های دیگری همانند 
گو هم عمری طوالنی دارند و از چین به دنیا معرفی شده اند. 

بردگیم های مدرن
بیستم  سده  اوایل  از  مدرن  های  بازی  شبیه  هایی  بردگیم 
میالدی به دنیا معرفی شدند و ناگفته پیدا است که سردمدار آن 
ها، مونوپولی مشهور بود که در 1935، عرضه شد. این بازی در 
ابتدا با نام بازی مالکان )the LandLord Game( ارائه می 
شد، ولی بعد از آن تحت مالکیت برادران پارکر و بعدها هازبرو 
قرار گرفت و خود را جهانی کرد و در حال حاضر ده ها میلیون 
نسخه از این بازی به فروش رفته و تا دهه 90 میالدی، پرفروش 
ترین بازی دنیا به حساب می رفت. در حال حاضر، ده ها نسخه 

مختلف از این بازی طراحی و ارائه شده است. 

مونوپولی سردمدار بازی های رومیزی مدرن 
بازی مشهور دیگری که در همان سال ها ارائه شد، اسکربل بود 
که در 1938 عرضه شد. این بازی تا وقتی رئیس جمهور وقت 
بازی نکرده بود، رونق چندانی نداشت،  آمریکا، مک کی، آن را 
حدود  امروز  به  تا  و  رسید  باالیی  شهرت  به  آن،  از  بعد  ولی 
به  مختلف،  های  زبان  به  و  دنیا  سراسر  در  آن  از  ها  میلیون 

فروش رفته است. 
در  مشهور  بسیار  ریسک  و   1944 در  کلودو  یا   )CLue( کلو 
1959 دیگر بازی هایی دنیا هستند که در همه جای دنیا طرفدار 
دارند. با این حال، بعد از ارائه مونوپولی، تا دهه ها، دنیای بازی 
های رومیزی دچار رخوت بود و کسی چندان سراغی از آن ها 
نمی گرفت. با این حال، در 1995، بازی ساکنان کاتان )که االن 
با نام کاتان ارائه می شود( در آلمان ارائه شد. طی 20 سال بعد، 
میلیون ها نسخه از این بازی، به خانه آمریکایی ها راه پیدا کرده 
و توانسته با 25 میلیون نسخه، عنوان پرفروش ترین بازی تاریخ 
ای رسید که  اندازه  به  کاتان  بگیرد. محبوبیت  از مونوپولی،  را 
بسیاری از خانواده ها در آمریکا، کف اتاق خانه شان را به شکل 

نقشه کاتان درمی آوردند. 

بردگیم ها در قرن 21
نوعی  به  و  کرده  متحول  را  ها  بردگیم  دنیای  توانست  کاتان 
مردم دنیا را با بازی های رومیزی آشتی دهد. در سال 2000، 
دیرک  و  الن  اسکات  توسط   BoardGameGeek وبسایت 
سولکو بنیانگذاری شد که تمامی اطالعات مورد نیاز برای بیش 
از 100 هزار بازی در آن وجود دارد و در حال حاضر، به عنوان 

مرجع شماره یک گیمرهای دنیا شمرده می شود. 
سال 2001، کارکاسون عرضه شد و خود را به عنوان یکی دیگر 
از عناوین محبوب دنیا، شناساند. بازی تیکت تو راید در سال 
2004 معرفی و منتشر شد که باعث شد راه آهن و قطار، دوباره 
 ،2010 سال  از  بعد  برسد.  نظر  به  دلپذیر  مفهومی  عنوان  به 
از  بعد  گرفتند.  به خود  تر  بسیار جذاب  ای  ها، چهره  بردگیم 
فیگورهای  و  دقیق  مینیاتوری  اجزای  انواع  که  بود  سال  آن 
بازی  تجربه  تا  بازی های مختلف عرضه شد  مسحورکننده در 
زولکین  چون  هایی  بازی  کند.  قبل  از  تر  ملموس  را  افراد 
 riSinG( سان  رایزینگ   ،)SCythe( سایث   ،)tzoLk›in(
با  هایی  بازی  از  ای  نمونه   )WinGSpan( وینگسپن   ،)Sun

برای  هم  دلنشینی  بازی  تجربه  که  بودند  العاده  خارق  آرت 
بازیکنان فراهم می کردند. 

و  خانوادگی  از  اعم  متنوع  های  سبک  در  رومیزی  های  بازی 
همانند  ها  سلیقه  همه  برای  ژانرهایی  همچنین  و  استراتژیک 
کارتی، نقش مخفی و غیره با مکانیزم های مختلف وجود دارند. 
بسیاری از این بازی ها، طی سال های اخیر، در ایران هم تولید 
و گاه در قالب چندین ورژن مختلف، ارائه شده اند که در ادامه، 
بیشتر به معرفی و تحلیل هر کدام آن ها از جنبه های گوناگون، 

خواهیم پرداخت.

مدیر  و  ملی  تیم  سابق  بازیکن  هاشمی مقدم  امیر  ورزش-  بخش 
این  تیمی است که  فاینورد  دارد،  اعتقاد  برنامه های علیرضا جهانبخش 

ملی پوش فوتبال کشورمان می تواند کیفیت خود را در آن نشان دهد.
هلند  فوتبال  به  جهانبخش  علیرضا  بازگشت  درباره  هاشمی مقدم  امیر 
برای  انتقال،  و  انتخاب  این  داشت:  اظهار  فاینورد  باشگاه  انتخاب  و 

فاینورد  بود.  مثبت  فوق  جهانبخش  علیرضا 
علیرضا  کامل  به صورت  که  مربی جدیدی  با 
بازی  هجومی  که  است  تیمی  می شناسد،  را 
این  در  است،  حریف  زمین  در  مدام  می کند، 
تیم وینگرها نقشی مهم دارند و جایی است که 

علیرضا کیفیتش را نشان دهد.
وی ادامه داد: علیرضا طبق توانایی ها و کیفیتی 
که دارد، باید نزدیک به 18 قدم حریف باشد و 
حاال به جایی رفته که این شرایط برای او فراهم 
هلند  پرطرفدار  تیم  دو  از  یکی  فاینورد  است . 
است، فرهنگ گرمی دارند و همه این مسائل 
می شود.  محسوب  خوبی  اتفاق  علیرضا  برای 
و  کارمندان  مربی،  فاینورد،  باشگاه  مسئوالن 
همه خوش آمدگویی گرمی به بازیکن جدیدشان 
داشتند. حتی یکی از مسئوالن فاینورد که من 
با او در ارتباط هستم، هفت سال  سال هاست 
پیش می گفت دوست دارم علیرضا در فاینورد 
او  بودیم،  استادیوم  در  که  دیروز  و  کند  بازی 
در باشگاه نبود، اما پیغام داد که آن چیزی که 

می خواستم شد.
بازیکن سابق تیم ملی و مدیر برنامه های علیرضا 
جهانبخش تصریح کرد: علیرضا از نظر فوتبالی 
باید جایی باشد که بتواند فوتبالی که دوست 
دارد را انجام دهد. ما حتی درباره شرایطی که 
پشت سر گذاشتیم هم به نیمه پر لیوان را نگاه 

می کنیم. علیرضا باید کیفیتش را نشان دهد و باید حداقل در یک فصل 
بین 20 تا 30 مسابقه از ابتدا در ترکیب باشد. اندیشه و ذهنیت مربی 
هم بسیار مهم است و باید تمام مسائل فنی با هدف علیرضا همخوانی 

داشته باشد.
هاشمی مقدم درباره پیشنهادهای دیگری که به علیرضا جهانبخش رسیده 
بود، گفت: سال گذشته هم در پنجره نقل وانتقاالتی زمستانی خیلی از 
باشگاه ها خواهان علیرضا بودند و حتی سرمربی یک تیم مستقیم با خود 
او در تماس بود که بتواند علیرضا را راضی کند، اما باشگاه برایتون اجازه 
به  اما گلزنی  بود که علیرضا می توانست جدا شود،  نداد. زمانی  جدایی 
بورنموث و چلسی نظر برایتونی ها را تغییر داد و آنها گفتند علیرضا را 
می خواهند و اجازه جدایی به او نمی دهند. با این حال ما سعی کردیم 
را  تیمی  و  باشیم  داشته  را  انتخاب  بهترین  پیشنهادها،  میان  از  امسال 
انتخاب کنیم که او را با تمام وجود بخواهند و علیرضا انتخاب اول شان 
باشد. به هر حال تمام این مسائل از سمت ما در نظر گرفته می شد و 

طبیعتاً باشگاه نیز درخواست و شرایطی داشت.

وی ادامه داد: خیلی باشگاه ها برای جذب علیرضا پیشنهاد داده بودند. از 
جمله تیم هایی در ترکیه، قطر و روسیه که تیم های خوبی هم بودند، اما 
خودش دوست داشت که در قلب و مرکز اروپا فوتبالش را ادامه دهد که 
هم فوتبال باکیفیت تری دارد و هم بهتر دیده می شود. پیشنهاد فاینورد 
هم در حالی مطرح شد که باید برایتون راضی می شد و حاال علیرضا پا به 

باشگاهی گذاشته است که تاریخچه بزرگی دارد، در اروپا قهرمانی داشته 
و شاید از نظر مالی مانند آژاکس نباشد، اما جزو باشگاه های بزرگ هلند 
است. ما یک نکته را هم در پیشنهادها در نظر داشتیم و آنهم این بود 
که علیرضا با قراردادی قطعی به تیم جدیدش برود و قرضی نباشد، چون 

شخصیت این بازیکن قرضی رفتن به تیمی نیست.
اینکه تجربه خوبی در هلند داشته  با  هاشمی مقدم تأکید کرد: علیرضا 
با  را  خودش  مجدداً  تا  باشد  داشته  زمان  ماه  چهار  سه  باید  اما  است، 
فوتبال هلند تطبق دهد. او باید فوتبال انگلیسی را کنار بگذارد و فوتبال 
بگیرد و خوشبختانه همه چیز دست خودش  به کار  را مجدداً  هلندی 
است و بازیکن قرضی نیست. بازیکنان قرضی تجربه خوبی نیستند و به 
همین دلیل ما نمی خواستیم چنین اتفاقی رخ بدهد که این مسئله باید 
در ذهنیت فاینورد می بود و برایتون هم آن را قبول می کرد. برایتونی ها 
دوست نداشتند این اتفاق رخ بدهد و علیرضا را از دست بدهند. گفتند ما 
به این بازیکن نیاز داریم، اما به آنها گفتم که ما دو سال است این مسائل 

را می شنویم و االن شما باید به نظر علیرضا احترام بگذارید.

سه  دو  بین  فاینورد  اینکه  بیان  با  جهانبخش  علیرضا  برنامه های  مدیر 
پیشنهاد خوب و جدی انتخاب نهایی بوده است، اظهار داشت: فاینورد 
باشگاهی زیبا و بزرگ است که سرمربی اش نقش مهمی در انتقال علیرضا 
به این تیم داشت. حتی وقتی که علیرضا در برایتون بود، رابطه خوبی بین 
آنها وجود داشت. شاید این انتقال یک مقدار زمان برد، اما همه چیز باید 
زیادی  که زحمت  انجام می شد  هم  کنار 
برای آن کشیده شد. جمعه شب قرارداد 
با فاینورد را امضا کردیم و چون باید همه 
می شد،  رسمی  نیز  باشگاه  دو  بین  چیز 
شنبه بعدازظهر باشگاه برایتون این خبر را 
خرید  از  نیز  فاینورد  باشگاه  و  کرد  اعالم 
خوشبختانه  که  کرد  رونمایی  جدیدش 

همه چیز عالی انجام شد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا جهانبخش 
باید در برایتون به بازی گرفته  آنطور که 
نشد در حالی که هر زمان بازی کرد برای 
تیمش مؤثر بود، گفت: کریس هیوتون که 
سال اول مربی برایتون بود، عاشق علیرضا 
بود، اما کیفیت هجومی برایتون باال نبود. 
دلیل  با  که  بود  و خوب  شریف  انسان  او 
درباره چرایی اتفاقات صحبت می کرد، اما 
چون ابزار هجومی کمی داشت، مجبور بود 
دفاعی بازی کند و حتی مواقعی علیرضا را 
در پست دفاع راست بازی می داد. کریس 
دو  علیرضا  کنار  در  اول می خواست  سال 
سه بازیکن خوب در خط حمله بگیرد، اما 
نتوانست و باشگاه نیز توان خرید بازیکن 

را نداشت.
که  دوم  سال  کرد:  اضافه  هاشمی مقدم 
دوستانه  بازی  اولین  از  آمد،  پاتر  گراهام 
مشخص کرد که می خواهد 2-5-3 بازی کند و برای بازیکنان کناری چپ 
و راست هم نه از وینگرها استفاده کرد و نه از هافبک های چپ و راست، 
بلکه مدافعان کناری اش را بازی داد. یعنی عماًل چهار بازیکن اصلی تیمش 
که بازیکنان بلژیکی و آرژانتینی بودند را هم از ترکیب خارج کرد. در این 
شرایط چه زمانی باید به علیرضا فرصت بازی می رسید؟ زمانی که شرایط 
بازی ایجاب کند که آنهم فرصت های بسیار کمی بود، اما علیرضا هر زمان 
که به زمین رفت خوب بود. این دو سال خیلی سخت گذشت، علیرضا به 
چلسی گل زد، به پورتموث و بورنموث گل زد، در بازی با آرسنال بهترین 

بازیکن زمین شد، اما باز هم سه بازی به او فرصت بازی کردن ندادند.
مدیر برنامه های علیرضا جهانبخش تصریح کرد: مسئله برایتون سؤالی بود 
که از علیرضا هم در نشست خبری پرسیدند، اما او گفت گذشته برای او 
گذشته و مثل یک دانشگاه بوده که از آن آموخته و تجربه کسب کرده 
است و همیشه هم قرار به پیروز شدن نیست. علیرضا پنج سال در هلند 
همیشه جایزه گرفت، دو بار بهترین بازیکن لیگ شد، عنوان آقای گلی 

کسب کرد و اکنون هم نگاه او رو به آینده است.

جنگ ۶ تیم برای رسیدن به ۴

حامیان قهرمانی استقالل و مجیدی
بخش ورزش- تنها سه هفته تا پایان لیگ برتر فوتبال ایران باقی مانده و 
رقابت قهرمانی بین دو تیم پرسپولیس و سپاهان به اوج رسیده است. در 
انتهای جدول هم چند تیم برای قرار نگرفتن در رده پانزدهم با یکدیگر 
مبارزه می کنند و البته که ۶ تیم از شانس خوبی برای قرار گرفتن در رتبه 

چهارم برخوردار هستند.
ایستادن در رده چهارم جدول رده بندی در شرایطی خاص بسیار حائز 
اهمیت است. همانطور که می دانید برای فصل بعد لیگ قهرمانان آسیا نیز 
ایران چهار سهمیه دارد. سه سهمیه به سه تیم نخست لیگ اختصاص 
دارد و دیگر سهمیه هم به قهرمان جام حذفی تعلق پیدا می کند. حاال اگر 
قهرمان جام حذفی یکی از سه تیم نخست جدول لیگ باشد، تیم چهارم 

لیگ می تواند دیگر سهمیه آسیایی را به دست بیاورد.
در  است که هنوز  تیمی  تنها  استقالل  نخست جدول  تیم  بین سه  در 
جام حذفی باقیمانده و شانس قهرمانی دارد. شاگردان فرهاد مجیدی در 
صورت قهرمانی، سهمیه آسیایی خود را از جام حذفی کسب می کنند 

پیدا می کند. همین مساله  اختصاص  تیم چهارم  به  لیگشان  و سهمیه 
جذابیت های سه هفته پایانی لیگ را دوچندان می کند.

تبریز)39  تراکتور  امتیاز(،  خوزستان)39  فوالد  تیم   ۶ حاضر  حال  در 
امتیاز(، گل گهر سیرجان)38 امتیاز(، پدیده خراسان)3۷ امتیاز(، آلومینیوم 
اراک)3۷ امتیاز( و پیکان تهران)3۶ امتیاز( از بخت قابل توجهی برای قرار 
گرفتن در رده چهارم برخوردارند. در بین این تیم ها گل گهر و فوالد این 
شانس را دارند تا با قهرمانی در جام حذفی به سهمیه مستقیم آسیا دست 
پیدا کنند و دیگر نیازی به سهمیه لیگ نداشته باشند اما چهار تیم دیگر 
به این امید هفته های آخر را سر می کنند که استقالل در جام حذفی به 
عنوان قهرمانی دست پیدا کند. در سه هفته باقیمانده ۶ تیم مدعی کسب 

مقام چهارم باید این مسابقات را برگزار کنند:
بازی   2 پدیده)میهمان(:  نفت)میزبان(،  صنعت  پیکان)میهمان(،  فوالد: 

میهمان و 2 جدال ۶ امتیازی
تراکتور: آلومینیوم)میهمان(، پرسپولیس)میهمان(، سایپا)میزبان(: 2 بازی 

میهمان و یک جدال ۶ امتیازی
گل گهر: سایپا)میزبان(، نفت مسجدسلیمان)میهمان(، نساجی)میزبان(: 2 

بازی میزبان و صفر جدال ۶ امتیازی
پدیده: سپاهان)میزبان(، مس رفسنجان)میهمان(، فوالد)میزبان(: 2 بازی 

میزبان و یک جدال ۶ امتیازی
آلومینیوم: تراکتور)میزبان(، سایپا)میهمان(، نفت مسجدسلیمان)میزبان(: 

2 بازی میزبان و یک جدال ۶ امتیازی
 2 پرسپولیس)میزبان(:  ماشین سازی)میهمان(،  فوالد)میزبان(،  پیکان: 

بازی میزبان و یک جدال ۶ امتیازی
باید دید در نهایت به غیر از پرسپولیس، سپاهان و استقالل کدام تیم 
موفق به کسب سهمیه چهارِم فوتبال ایران در فصل بعد لیگ قهرمانان 
در صورت  تبریز  تراکتور  که  است  ذکر  به  الزم  البته  آسیا خواهد شد. 
قهرمانی در این فصل از رقابت های لیگ قهرمانان موفق به کسب سهمیه 

فصل بعد خواهد شد.

آشنایی با رقبای والیبال ایران در المپیک

 نبرد با حریفاِن تا دندان مسلح
بخش ورزش- تیم ملی والیبال مردان به رهبری والدیمیر آلکنو روز 
چهارشنبه هفته گذشته از بازیکنان )رضا عابدینی و مجتبی میرزاجانپور(، 
دستیاران مربیگری )عظیم جزیده، کامبیز یعقوبی و داوود مقبلی(، آنالیزور 
جهانگیر سیدعباسی  پیشیاره(،  )علیرضا  ماساژور  تاج الدین(،  )علی  دوم 
)سرپرست کمیته آموزش فدراسیون(، مصطفی الماسپور )مسؤول سالن 
و تدارکات( و سایر همکارانی که در جریان اردو به شکل تمام وقت در 
خدمت تمرینات تیم ملی بودند، سپاسگزاری و خداحافظی کرد و سعید 
علی اصغر  غالمی،  مسعود  موسوی،  سیدمحمد  کریمی،  جواد  معروف، 
مجرد، امیر غفور، صابر کاظمی، میالد عبادی پور، میثم صالحی، مرتضی 
شریفی، مهدی مرندی و آرمان صالحی را به عنوان 12 بازیکن اصلی برای 

حضور در المپیک توکیو 2020 انتخاب کرد.
محمدرضا  اول(،  )دستیار  توتولو  توماسو  )سرمربی(،  آلکنو  والدیمیر 
تندروان )دستیار دوم(، سیامک افروزی )پزشک و تراپیست(، مهدی خباز 
)بدنساز(، نوید مشجری )آنالیزور( و مانلی کسرایی )مترجم( کادر فنی 
تیم ملی را تشکیل می دهند و امیر خوش خبر نیز سرپرستی تیم ملی را 

بر عهده دارد.
پس از کش وقوس های فراوان و با وجود حاشیه های عجیب و غریب کاروان 
توکیو شد. مردان غیرتمند  راهی  برای خلق یک حماسه  ایران  والیبال 
ایرانی در این دوره از مسابقات با تیم های بزرگی همچون لهستان، ایتالیا، 

کانادا، ژاپن و ونزوئال همگروه هستند.
والیبالیست های ایران پیش از حضور در المپیک هیچ بازی دوستانه ای 
اکتفا کردند؛ ضمن  لیگ ملت های 2021  بازی های  به  تنها  و  نداشتند 
اینکه کادر فنی تیم ملی هم به صورت کلی دچار تغییر شده است. ایران 
المپیک  رقابت های  آغاز  از  پیش  را  که سرمربی خود  است  تیمی  تنها 
این موضوع هم جنبه مثبتی خواهد داشت و هم  تغییر داده است که 
منفی؛ نکته مثبت این است که شاید حریفان ایران نتوانند آنالیز درست 
و دقیقی از تفکرات کادر تیم ملی داشته باشند و هم نکته منفی اینکه 

ممکن است کادر فنی هم هنوز نتوانسته باشد به توانایی واقعی بازیکنان 
ایران پی برده باشد.

و  نیست  آزمون و خطا  المپیک جای  نام  به  بزرگی  میدان  به هر حال 
اهالی والیبال امیدوارند که تانک روسی به شناخت کافی از ملی پوشان 
رسیده باشد و بتواند افتخاری که همراه با تیم ملی روسیه در المپیک ریو 
به دست آورد یک بار دیگر با ایران به دست بیاورد. تمام تیم های حاضر 
در المپیک تا دندان مسلح می آیند و فدراسیون ایران هم تالش کرده تا 
بهترین شرایط را برای حضوری موفق در توکیو برای تیم ملی فراهم کند.

شاگردان آلکنو که دومین حضور در المپیک را تجربه می کنند باید روز 
شنبه، دوم مرداد ماه در نخستین دیدار خود مقابل لهستان قرار بگیرند. 
بازی ایران و لهستان به یک دربی جهانی در دنیای والیبال تبدیل شده و 
همیشه از حساسیت های خاصی برخوردار است، حاال تصور کنید که این 

بازی قرار باشد در المپیک انجام شود.
بود.  ایران در روز دوشنبه 4 مرداد ماه، ونزوئال خواهد  حریف دوم تیم 
شاید بسیاری از کارشناسان از حاال ایران را برنده این دیدار بدانند، اما 
در حقیقت اینگونه نیست. تمام حریفان با انگیزه های 100چندان پا به 
المپیک می گذارند و تا آخرین لحظه می جنگند که به پیروزی برسند. 
ونزوئال هم همین شرایط را دارد و وقتی توانسته به جمع 12 تیم المپیکی 

برسد یعنی توانایی باالیی دارد و نباید آن را دست کم گرفت.
سروقامتان ایران در سومین بازی خود روز چهارشنبه، ۶ مرداد ماه باید به 

مصاف شاگردان گلن هوگ بروند.
ای  گونه  به  آنها  اما  شدند،  ایران  مغلوب  ملت ها  لیگ  در  کانادایی ها 
برنامه ریزی کرده بودند که در المپیک در اوج آمادگی باشند. پیروزی ایران 
مقابل کانادا در آخرین رویارویی موجب شد تا روحیه بازیکنان کشورمان 
باالتر باشد، اما به هر حال کانادا تیمی است که می تواند برای هر تیمی 

خطرساز باشد.
روز جمعه، 8 مرداد هم ایران با مقابل ایتالیا قرار بگیرد. الجوردی پوشان 

در دوره گذشته المپیک توانستند با عبور از سد ایران راهی نیمه نهایی 
شوند. هرچند تیم ایران در لیگ ملت ها توانست ایتالیا را مغلوب کند، اما 
همه اهالی والیبال می دانند که هیچکدام از بازیکنان اصلی این تیم در 
لیگ ملت ها حضور نداشتند. حاال مردان سرزمین چکمه با تمام قدرت به 
توکیو سفر کرده اند و طبق برنامه ریزی می خواهند روی سکوی المپیک 

هم قرار بگیرند.
نبرد تمام آسیایی در روز پایانی مرحله مقدماتی المپیک توکیو 2020 
بین تیم های ایران و ژاپن خواهد بود. این بازی روز یک شنبه 10 مرداد 
جنبه  المپیک،  به  مربوط  حساسیت های  از  غیر  و  می شود  برگزار  ماه 
حیثیتی هم برای والیبال ایران دارد. شاگردان آلکنو خود را قدرت اول 
آسیا می دانند و ژاپنی ها هم جدی ترین رقیب آنها محسوب می شوند؛ 
بنابراین پیروزی بر این تیم در خاک خودش از نان شب هم برای والیبال 

ایران واجب تر است.
تیم ایران با میانگین سنی 2۷.5 در المپیک توکیو حضور پیدا کرده است 
که سعید معروف، پاسور تیم ملی  با 35 سال سن مسن ترین بازیکن ایران 
و مرتضی شریفی با 22 سال سن، کم سن و سال ترین محسوب می شوند. 
بازیکنان جوان و آینده دار دیگری همچون جواد کریمی، صابر کاظمی و 
علی اصغر مجرد هم در ترکیب تیم ملی حضور دارند که بعد از المپیک 

باید توجه خاص و ویژه ای به آنها شود.
همه اهالی والیبال با وجود انتقادهایی که به مباحث مختلف دارند، موظف 
هستند تا در مدت برگزاری المپیک نه تنها سکوت کرده، بلکه حامی تیم 
ملی باشند. هر افتخاری که ملی پوشان در المپیک به دست بیاورند برای 
تمام اعضای این رشته است و نباید آن را به نام یک فرد خاص نوشت. 
ملی پوشان کشورمان این توانایی را دارند تا در جنگ با غول های جهان 
برنده باشند و یک بار دیگر پرچم کشورمان را باال ببرند. موفقیت والیبال و 
تحقق آرماِن فدراسیون در واقع خلق یک حماسه است که همه منتظرش 

هستیم؛ پس بجنگید، ببرید و حماسه ساز شوید.


