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رؤیاهای سفید شب کریسمس
در تجلیل از تمام افتخارآفرینان مسیحی تاریخ ورزش ایران
که طی این صد سال برای پرچم سهرنگ جنگیدهاند...

ابراهیم افشار
Ebrahim Afshar

در میــان تمــام آن ملیپوشــان زن و مــرد مســیحی -ارمنی و
آســوری -که در یکصد ســال اخیر ورزش ایران چهره شدهاند
نام ســه مســیحی محترم در میــان بنیانگــذاران ورزش ایران
میدرخشد.
آندره گوالویچ بنیانگذار کشــتیفرنگی نوین در ایران .پطرس
نظربیگیــان بوکســور نســل اول ایــران و امــان پادگورنــی پــدر
وزنهبرداری کشور.
امان مسیحی دوآتشهای بود اهل گرجستان که وقتی به ایران

آمد در تبریز و تهران به تراشکارها دستور داد که از دیفرانسیل
اتولها ،هالتر درســت کنند و خود آنقدر عرق ریخت و نقشــه
کشــید که نتیجهاش را با پرورش نســل اول وزنهبرداران ایران
چشید.
مردانی که در منزل برادران هفتصندوقی تمرین میکردند
و عین نقل و نبات رکورد میشکستند و میرفتند پی کارشان.
آنــدره مربــی مســیحی نســل اول تیــم ملــی کشــتیفرنگی
گ روغــن و
ایــران نقــاش و عکاســی بــزرگ بــود کــه آثــار رنــ 
پرترههایــش در ســبک امپرسیونیســم وجهــهای بینالمللــی
داشت.
مردی به شــدت درســتکار کــه در عمرش یک بــار هم لب به
دروغ بــاز نکــرد .پطرس هم به عنوان مشــتزن بزرگ وزن 60
کیلوی نســل اول مشــتزنان ایران حتی در پســت نایبرئیسی
فدراسیون جهانی نیز یک ایرانی پیوسته مانده بود.

از اسپورتارامنه تا آندرانیکها:
اما در حــوزه فوتبال ،اولین توپچیهایی که
در میان ارامنه ایران درخشــیدند بچههای
کلــوپ اســپورت ارامنــه بودند کــه از قبل از
تاجگــذاری رضا شــاه حضــوری پررنگ در
صحنه رقابتهای پایتخت داشتند .تیم اسپورتارامنه اولین
تیــم مســیحیان تهران بود که در میدان مشــق ،در مســابقات
هفــتلشــکر در ســال  1302بــه میــدان رفــت و بــا تیمهــای
کلوپهــای ایــران ،کوهســتان ،طوفــان ،شــعاع ،رویینتــن و
اجتماعیــون بــر ســر قهرمانــی جنگیــد .ارمنیها و آســوریها
آن روزها اســتعداد غریبی در فوتبال نشــان میدادند اما درد
این بود که اولین تماشــاگران تیفوســی که در فوتبال ایران رخ
عیــان کردنــد در ضدیــت با آنهــا و به خاطــر توهین بــه زنان
ارمنی در ســکوهای تماشــاگران توســط کمیســری بــه نظمیه
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جلب شــدند .آنها شــاگرد آهنگرهایی بودند که در طرفداری
تیم مســلمانها در مقابل همین اســپورتارامنه به بازیکنان
مســیحی فحشهــای ناجــور ناموســی میدادنــد و نظیمــه با
نســق کشــیدن از آنهــا و شــاق زدنشــان نظــم و حرمتــی به
بازیها بخشید و سکوها را پاکسازی کرد.
بعد از اســپورتارامنه ،این کلوپ «ارامنه اسپرت» تهران بود
که در میان نسل اول توپچیان ایران همیشه از مدعیان درجه
یــک قهرمانی به شــمار میرفت .البتــه در ترکیب این تیم دو
بازیکن مســلمان نیز وجود داشت که نشانگر همزیستی اقوام
و مذاهــب در کشــور بــود -مخصوصــاً بلورفروشــان کــه نخبه
ملیپــوش هم بــود -تا بدیــن ترتیب شــکاف مذهبی موجود
در دیــدگاه ســنتی برخی تهرانیان رادیکال را که از همزیســتی
مســلمین با مســیحیان در میدان فوتبال دلناگــران بودند پر
کننــد .فوتبال از اولــش بازی الادری نبود و خواهان این بود که

