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پــس از جــام جهانــی 1978 
آرژانتین، وقتی مهدیاســداللهی، 

نویســنده و كارشــناس هفته نامــۀ »كیهان 
ورزشی«، به عنوان یكی از 10 نویسندۀ برتر فوتبال 

دنیا در این مســابقات برگزیده شــد، بســیاری متعجب 
شدند. زیرا در آن زمان فوتبال ایران بین قدرت های بزرگ 

جهان جایی نداشت و برای خیلی ها عجیب بود كه نویسنده ای 
از ایران به درجه ای از مهارت برســد كــه یكی از بهترین های 

دنیا شود. اما كسانی كه این نویسنده را می شناختند، تعجب نكردند.
اســداللهی در سال 1310 متولد شــد و در همان دوران كودكی شاهنامۀ 

فردوســی و گلستان و بوستانسعدی را حفظ كرد. كتاب هایی با ارزش كه 
بعدها در نوشتن مقاله كمك فراوانی به وی كردند. مهدی از دوران دبیرستان 

به فوتبال روی آورد، ولی خیلی زود مصدوم شــد و فوتبال را كنار گذاشت. اما 

برای درمان مصدومیت خود به فرانسه سفر كرد و با تسلطی كه روی زبان فرانسه 
داشت، در فرانسه با سیستم های روز فوتبال دنیا آشنا شد و در بازگشت به ایران، 
به مربی آگاهی تبدیل شــده بود. او و فریدونصادقی با كمك یكدیگر باشــگاه 
»پاس تهران« را تأسیس كردند كه به مدت چند دهه از بهترین تیم های فوتبال 
ایران بود و شاگردان آن ها در پاس، تا سال ها بهترین مربیان فوتبال ایران شدند.

اســداللهی هنگام حضور در فرانســه، هــر روز در روزنامۀ »اكیــپ پاریس« در 
ســتون مخصوص خود به نام »رواق شرقی« مطلب می نوشت. بعدها در ایران 
نیز به مدت چهار دهه مطالب فراوانی دربارۀ تحلیل و تفســیر مسابقات فوتبال 
و همچنیــن آیین و راه و رســم جوانمردی در ورزش و زندگی می نوشــت. 
وی همچنین در دهۀ 1350 قوانین »لیگ تخت جمشــید« را نوشــت؛ 
مسابقاتی كه بین تیم های باشــگاهی ایران برگزار می شد و در آن 

زمان در آسیا هیچ كشوری نظیر آن را نداشت.
نویســنده و كارشــناس مجلــۀ كیهان ورزشــی، از 
مسابقات جام جهانی 1958 سوئد )1337 ش( 
در تمام دوره های جام جهانی حضور داشــت 
و با دیدن مســابقات از نزدیك و تفسیرها 
و پیش بینی های دقیق خود از رقابت ها، 
شــهرتی جهانی پیدا كرد. تا جایی كه 
در فدراســیون جهانــی فوتبال به 
»ســرهنگ اسد« مشــهور شد. 
وی در سال 1387 از دنیا رفت. 
كتاب »تاریــخ فوتبال و جام 
مشــهورترین كتاب  جهانی« 

اوست.

یادداشت های پاریس
مهدیاسداللهیچگونهبانوشتنازفوتبالبهشهرت
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هر چند برگزاری مســابقات ورزشــی به شــكل امروزی قدمت چندان 
زیادی ندارد و اندكی بیش از یك قرن اســت كه این مســابقات به شكل 
كنونی برگزار می شوند، اما تاریخ نوشتن و چاپ كتاب های ورزشی بسیار 
قدیمی تر از آن اســت و در بسیاری از رشــته ها قدمت آن نزدیك به 500 
سال است. برای مثال، اولین كسی كه دربارۀ فایده های شنا كتاب نوشت، 
معلمی آلمانی به نام نیكالسواینمن بود. كتاب او در ســال 1538 چاپ 
شــد. ادوارددیگیدر سال 1587 كتابی دربارۀ آموزش شنا به زبان التین 
نوشت كه هشت سال بعد به زبان انگلیسی ترجمه شد. »هنر شنا« كتاب 
دیگری بود كه در ســال 1969 به زبان فرانســه به چاپ رســید. در رشتۀ 
فوتبال هم در قرن شانزدهم در ایتالیا كتابی با عنوان »قوانین بازی كالچو 

)فوتبال(« منتشر شد.
با گذشــت زمان قوانین رشــته های گوناگون به صورت كتاب در دسترس 
عموم قرار گرفتند. اما هرچه مســابقات ورزشی و قهرمانان این رقابت ها 
بیشــتر مورد توجه مردم قرار گرفتند، شــاخۀ دیگری نیــز از كتاب های 
ورزشی تألیف و منتشر شدند. »ادبیات ورزشی« نام این دسته از كتاب ها 
بود كه به زندگی نامۀ ورزشكاران می پرداخت. امروزه در كشورمان نیز مانند 
سایر نقاط جهان، به راحتی می توان به كتاب های ورزشی دست یافت؛ چه 
در زمینۀ قوانین و مقررات ورزشی و چه در بخش ادبیات ورزشی، از جمله 
زندگی نامۀ ورزشكارانی چوناستیوجرارد،زالتانابراهیمووچ،آندرهآپیرلو،
آلكسفرگوســن،پیرلوییجیكولینا،دیویدبكهام)همگی فوتبالیست(، 
سوزیاونیل )شناگر(، محمدعلی )بوكسور(، آرنولدشوارتزنگر )پرورش 
اندام(، لنسآرمســترانگ )دوچرخه سوار( و .... در این كتاب ها قهرمانان 
راه های رسیدن به موفقیت و همچنین روبه رو شدن با سختی های پیش 

روی خود را توضیح داده اند.

منابع
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ورزشدرهوایآلوده؛مفیدیامضر؟
وقتیهواگرممیشــود،دراســتانهاییمثل
خوزســتان،عمومًابامعضــلریزگردهامواجه
هســتیم.هنگامســرمایهوانیزتقریبًاتمام
استانهایكشورمانازآلودگیهوارنجمیبرند.
بهنظرشمادراینشــرایطورزشكردنبیشتر
فایدهداردیاضرر؟!بهتراستبهتوصیههایزیر

عملكنید:
  از آنجــا كه ورزش فایده هــای فراوانی دارد، 
هیــچ گاه به طور كامــل تمرینات خــود را كنار 
نگذارید، مگر اینكه پزشــك شما به شما دستور 
توقــف داده باشــد. تحقیقات نشــان داده اند، 
مزایای طوالنــی مدت ورزش منظــم، خطرات 

ناشی از آلودگی هوا را كاهش می دهد.
  از فعالیت فیزیكی در فضای باز اجتناب كنید 
و فعالیت هــای روزانۀ خــود را به محیط داخلی 
انتقال دهید؛ مخصوصًا در روزهای آلودگی بیش 

از حد هوا.
   آلودگــی هوا هنگام ظهر و بعدازظهر )تقریبًا 
بین ساعت 11 تا 6 بعدازظهر( در باالترین سطح 
قرار دارد. بنابراین ســعی كنید در طول این گونه 
روزها، زمان دیگری را برای ورزش در فضای باز 

انتخاب كنید.
   اگر شــما آســم، دیابت یا بیماری دیگری 
دارید، با پزشــك خود در مــورد اینكه چه زمانی 
برای ورزش كردن مناسب است، مشورت كنید. بخشی از یك كتاب

»می خواهم زمانی كه از فوتبال كنار رفتم، از من بیشــتر به عنوان یك آدم 
خوب یاد شود تا یك فوتبالیست خوب ...« داستانلیونلمسی داستانی 
تخیلی فوتبالی اســت كه زندگی این فوتبالیست مشهور را از خیابان های 
آرژانتین تا تبدیل شــدنش به بهترین بازیكن جهــان دنبال می كند. این 
داستان ثابت می كند كه مهم نیست چقدر قوی هستی یا والدینت چقدر 
ثروت دارند، اگر خوب باشی و سخت كار كنی، به هر آنچه كه می خواهی، 

می رسی.
لیونل مسی، نشر ورزش، نوشتۀ مایك پرز
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