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جوان پهلوان

المپیک سفید! المپیک سفید! المپیک سفید! 
از بازی های المپيك زمستانی چه می دانيد؟

تا چند روز دیگر یک دوره رقابت جذاب به میزبانی کشور چین برگزار خواهد شد و ورزشکاران کشورهای جهان با یکدیگر به 
رقابت خواهند پرداخت. حتمًا تابستان و بازی های المپیک توکیو را به خاطر دارید. رقابت هایی که منتظر آن هستیم، بازی های 
المپیک زمستانـی است. یک دوره رقابت در رشته های گوناگون؛ رشته هایی که برای برگزاری همة آن ها به برف و یخ نیاز است. 

اما این رقابت ها از چه زمانی شکل گرفتند؟

حدود یک قرن قبل و زمانی که بازی های المپیک تابستانی به رقابت هایی مهم و محبوب در تمام جهان تبدیل شده بودند، گروهی 
از عالقه مندان به این بازی ها تصمیم گرفتند که مسابقه هایی را نیز در فصل زمستان برگزار کنند. اولین بار که در سال 1924 این 
رقابت ها در »شامونی« فرانسه برگزار شد، هنوز بحث بین موافقان و مخالفان برگزاری این بازی ها جریان داشت. به همین خاطر در 
آن سال، این رقابت ها را »جشنوارة ورزش های زمستانی« نامیدند. دو سال گذشت و سرانجام مسئوالن »کمیتة بین المللی المپیک« 
به این نتیجه رسیدند که از این به بعد رقابت های زمستانی هم به شکلی منظم و هر چهار سال یک بار برگزار شود. به این ترتیب در 
حالی که دو سال از جشنوارة ورزش های زمستانی گذشته بود، اعالم کردند آن رقابت ها »اولین دورة بازی های المپیک زمستانی« 

بوده اند و دومین دوره این مسابقه ها هم در سال 1928 برگزار خواهد شد!

المپیک زمستانی تازه متولد شده بود و کشورها می خواستند آماده حضور در پنجمین دوره این رقابت ها شوند که اتفاقی ناگوار 
رخ داد. جنگ جهانی دوم در سال 1939 آغاز شد و با ادامه یافتن این جنگ، مسابقه های ورزشی تعطیل شدند. اولین رقابتی 
هم که قرار بود در سال 1940 برگزار شود، بازی های المپیک زمستانی بود که تعطیل شد. جنگ جهانی شش سال ادامه یافت 
و به این ترتیب این مسابقه ها در سال 1944 نیز برگزار نشدند. همین بال به سر المپیک تابستانی در سال های 1940 و 1944 
هم آمد. پس از آن المپیک دوباره به راه خود ادامه داد و هرگز وقفه ای در برگزاری آن به وجود نیامد. نمادهای المپیک زمستانی 
درست مثل المپیک تابستانی است تا ثابت شود هیچ تفاوتی بین هدف های این بازی ها و بازی های المپیک تابستانی نیست و 
آنچه مهم است، »حضور« در این بازی هاست، نه کسب افتخار. پرچمی سفید با پنج حلقة رنگین و به هم پیوسته نشان دهندة 
اتحاد مردم جهان در قاره های متفاوت است. درست مثل بازی های المپیک تابستانی، این مسابقه ها هم با روشن شدن مشعل 
بازی ها آغاز می شود و مشعل فروزان بازی ها در تمام مدت برگزاری المپیک روشن می ماند تا اینکه سرانجام در روز پایانی 
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خاموش می شود. هرچند تنها ورزشکارانی می توانند در این بازی ها شرکت کنند که در مسابقه های انتخابی المپیک به 
امتیازهای الزم رسیده باشند، اما درست مثل المپیک تابستانی، اگر کشوری نتواند جواز حضور در بازی ها را به دست آورد، 
کمیتة بین المللی المپیک جواز حضور در بازی ها را به یک نفر از ورزشکاران آن کشور می دهد تا هیچ کشوری در بازی ها 
غایب نباشد و ورزشکاران تمام دنیا در بازی ها حضور داشته باشند؛ حتی با یک ورزشکار! به این ترتیب در رژة روز آغاز 
بازی ها، تمام کشورها حضور دارند تا ثابت کنند المپیک، محل گردآمدن ورزشکاران و جایی است برای دوستی ها.پس از آنکه 
بازی های المپیک زمستانی 1992 برگزار شد، مسئوالن کمیتة بین المللی المپیک تصمیم گرفتند زمان برگزاری بازی های 
زمستانی را تغییر دهند. به این ترتیب بازی های دورة بعد در سال 1994 برگزار شدند و از آن به بعد المپیک زمستانی، در 
فاصلة بین دو المپیک تابستانی برگزار می شود. به این ترتیب همه می توانیم دو سال بعد از بازی های زمستانی 2022 پکن، 
در انتظار المپیک تابستانی باشیم که در پاریس برگزار خواهد شد.کشور ایران هم به خاطر آب وهوای خود و کوهستان های 
فراوانی که در دل خود جای داده است، همواره در زمستان ها جمعیت زیادی را در پیست های اسکی خود می بیند. اسکی 
در کشورمان قدمتی صدساله  دارد، اما پیش از ورود وسایل و ابزارهای به روز و جدید اسکی نیز عالقه مندان به شکل های 
متفاوت و با وسایل گوناگون دست ساز به ُسرخوردن روی برف می پرداختند تا از این تفریح جذاب بی نصیب نباشند. آخرین 
رشتة زمستانی که در کشورمان شروع به کار کرده، هاکی روی یخ است که به تازگی شکل گرفته است. در طول این سال ها 
ورزشکاران کشورمان بدون افتخار نیز نبوده اند و مثاًل در بازی های آسیایی 2011 موفق به کسب یک نقره و دو برنز شدند. 
ورزشکاران ایران از 76 سال قبل حضور در بازی های المپیک زمستانی را تجربه کرده اند و در بازی های 2022 المپیک پکن 
برای دوازدهمین بار در این بازی ها شرکت کرده اند. با توجه به امکانات کشورمان، بیشتر ورزشکارانی که در بازی های المپیک 
برای ایران به میدان رفته اند، ورزشکارانی بوده اند که در رشته هایی مثل مارپیچ کوچک و مارپیچ بزرگ برای ایران رقابت 
کرده اند. مثاًل چهار سال قبل و در بازی های سوچی )کره جنوبی(، محمدکیادربندسری،حسینساوهشمشکی و فروغ
عباسی در اسکی مارپیچ برای ایران مسابقه دادند و سیدستارصید و فرزانهرضاسلطانی نیز در اسکی صحرانوردی 

نمایندگان ایران بودند.
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منبع: سایت کمیتة ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران.


