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ســاله   14-15 پســربچه های  زرگــری|  راضیــه 
گذاشــته اند،  پشت ســر  را  بچگــی  حال وهــوای 
بازیگوشــی های قبل را دیگر ندارند، رفتارهایشان 
بالغ شــده و نگاه شــان به همه چیز دقیق تر. دارند 
کم کم راه زندگی شان را پیدا می کنند. تحقق آرزوها 
و تالش برای رســیدن به پررنگ ترین هدف ذهنی 
در این سال هاســت که برایشــان جدی می شــود؛ 
در ایــن میــان عــده ای امکانــات و حمایت هــای 
اطرافیــان را بــرای رســیدن بــه آرزوهــا دارنــد و عده 
زیــادی هــم نــه. رســیدن بــه آن هــدف مشــخص 
و  اراده  امــا  اســت،  نشــدنی  برایشــان  ظاهــر  در 
سختکوشی، سدها را می شکند. پس می جنگند تا 

آینده را از امروز بسازند. 

آمده اند تا آرزویشان را از امروز بسازند
احمدرضــا از گیــالن آمــده، افشــین از گلســتان. 
ســلیمان بچــه شــهریار اســت و ایمــان از قلــب 
خوزســتان  از  مجتبــی  و  سیستان وبلوچســتان 
خودشان را به پایتخت رسانده اند، پوریا اهل فارس 
است، حســین آقا هم از آذربایجان غربی. فراخوان 
کادمی طــور بــرای اســتعدادیابی  یــک مســابقه آ
در رشــته فوتبال کافی بود تــا هزاران پســر نوجوان 
فوتبالی شانس خود را برای دیده شــدن و پرروش 
استعداد امتحان کنند. آنها امروز در سومین دوره 
مسابقه استعدادیابی ستاره ساز کنار هم هستند تا 

آرزویشان را برآورده کنند.
فضا کامال پرانرژی اســت. رختکن شــلوغ است و 
هر کسی دارد برای تمرین و مسابقه آماده می شود، 
در نگاه هــای خیــره به مربی هــا، هم تمرکــز و دقت 
هســت، هــم غــرور و اســتقالل طلبی. یک نیــم روز 
را بــا یــک بهانــه زیبــا ســر ضبــط برنامــه تلویزیونی 
ستاره ساز حاضر شدیم؛ دعوت از تیم های فوتبال 
کم برخــوردار منطقــه 12  خیابانــی از محله هــای 

تهران؛ هرندی و دروازه غار. 

نخبه های فوتبالی اینجا هستند
کارگــردان مســابقه ستاره ســاز  ســعید شــمس، 
ســرش امــروز خیلــی شــلوغ اســت؛ برنامــه عــالوه 
بــر عوامــل و شــرکت کنندگان و مربی هــا و داوران 
دارد.  هــم  دیگــری  عزیــز  میهمان هــای  ثابــت، 
»برنامه ستاره ســاز با هدف استعدادیابی و کشف 
نخبه هــای فوتبالــی تقریبــا ســه دوره و ســه فصل 
اســت کــه فعالیــت می کنــد. امــروز در فصــل ســوم 

هستیم.«
گذشــته بــا هــدف اینکــه بچه هــای  دو فصــل 
عالقه مند به فوتبال از سراسر ایران شناسایی و به 
جامعه فوتبال معرفی شوند، برگزار شد. اتفاق های 
خوبی هم رقم زد. »در فصل سوم هم همان مسیر 

را می رویم؛ با یک تفاوت انــدک. یک مربی جدید؛ 
وحید شمسایی هم در این فصل به تیم ما اضافه 
شده. ســعی کردیم از فضای فوتسال هم استفاده 

کنیم.«
شمس به اینکه فوتسال کشور ما سوم دنیاست 
و در رنکینگ رتبه های برتر قرار دارد، اشاره می کند 
و اســتفاده از ایــن ظرفیــت بــرای اســتعدادیابی را 

غنیمت می داند.

عالقــه بچه هــای ستاره ســاز بــرای حضــور در 
محله های کم برخوردار

 ستاره ساز با هدف کشف و پرورش استعدادهای 
فوتبالی حــاال در روزهــای پایانی اش قــرار دارد: »در 
ایــن دوره بــرای تغییــر حال وهــوای بچه ها گفتیم 
خودشان پیشنهاد بدهند با توجه به اینکه شرایط 
کرونا هســت دوســت دارند کجــا بروند که خــارج از 
چارچــوب مســابقه و صرفا بــرای ســرگرمی و تفریح 

باشد.«
 هر کدام مکان هایی را گفتند که مورد توجه شان 
بــود. رأی گیــری کردنــد. پــارک ارم، پــارک آبــی و ... 
»خیلی برایم جالب بود، کوره پزخونه و محله های 
کم برخــوردار جــزو چهار انتخــاب اول بچه هــا بود. 
دوست داشتند به این محله ها بروند و با بچه های 
آن محله ها بازی کنند. متأســفانه به دلیل شرایط 
کرونا نتوانستیم آنجا حضور پیدا کنیم، اما یک کار 

دیگر کردیم.« 
»فوتبال خیابانی« تیم های متشکل از بچه های 
کــه توســط شــهرداری  محله هــای پاییــن شــهر 
منطقــه ســاماندهی شــدند. تیم هایــی کــه بــرای 
خودشان حرفه ای شده اند و لیگ برگزار می کنند. 
»وقتــی فهمیدیــم در ایــن قالــب اســتعدادهای 
زیادی شناخته شــده اند، آن بچه ها را با افتخار به 
ستاره ســاز دعــوت کردیــم. آنها امــروز با منتخبین 

ستاره ساز بازی می کنند.«

از محله هــای  اغلــب  قهرمان هــای جامعــه 
پایین شهر بوده اند

علی محمــد ســعادتی، ســه ســالی می شــود کــه 
شــهردار منطقــه 12 تهــران شــده؛ قبــل از آن هــم 
یعنی از سال 94 در منطقه 12 تهران به شهروندان 
خدمت رسانی می کند. شهردار یک منطقه از شهر 
چرا باید به برنامه اســتعدادیابی ستاره ساز بیاید؟ 
او به همراه بچه هایی آمده که فوتبال را در خیابان 
یــاد گرفته اند و تمریــن می کننــد. »مناطق جنوب 
شهر و مناطق مرکزی شهر همیشــه محل پرورش 
قهرمان ها و اســتعدادهای بزرگــی در تاریخ ورزش 
و تاریــخ اجتماعــی پایتخــت بــوده اســت. جهــان 
پهلوان تختی یکــی از بارزترین افرادی اســت که ما 

در منطقه همیشه به نیکی از او یاد می کنیم.«
مناطق جنوب شهر و حاشــیه ای که از امکانات 
آموزشــی و تربیتــی خاصــی برخــوردار نبوده انــد، 
همیشه در کشور ما خاستگاه کشف استعدادهای 
نــاب هــم بوده انــد. »دروازه غــار و محلــه شــهید 
کــه در آن  هرنــدی هــم یکــی از محالتــی اســت 
استعدادهای بی نظیر عملی، فرهنگی، سیاسی، 

اجتماعی و ورزشی داشتیم.«
در محله هرندی و دروازه غار چند سالی است که 
برای رفع آســیب های اجتماعی در آنها کمر همت 
بسته شــده. »ما همه تالش مان را می کنیم نسلی 
را که آینده ســاز این محدوده جغرافیایی هستند، 
حمایت کنیم. برای همین هم بستری فراهم شده 

برای پرورش استعدادهای آنها.«

کشــف  بــرای  محلــی  رویدادهــای  برگــزاری 
استعدادهای منطقه 12

بچه های پایین شهر و مناطق کم برخوردار، مملو 
از اســتعداد، انگیــزه، تــالش و اســتقامت اند بــرای 
اینکه بتوانند حق خودشان را در جامعه به دست 
بیاورنــد و بــه آن جایگاهــی کــه هدف ذهنی شــان 
است، نزدیک شوند. »این کار از طریق رویدادهای 
محلــی و مســابقات دوره ای محــالت منطقــه 12 
پیگیری می شــود. از جمله فوتبال محــالت. امروز 
بــه دعــوت برنامــه ســتاره تیم هــای محله هــای 
منطقه 12 آمده اند تا ارزش ها و توانمندی هایشان 

را به رخ بکشند.«
ســعادتی دربــاره فرآینــد انتخاب تیم هــا توضیح 
می دهد: »مــا در لیگ های محلــه ای در هر محله 
حداقــل بــا 10 تیــم مســابقات محلــی داریــم؛ بعــد 
برگزیــدگان ایــن تیم ها با هــم مســابقه می دهند و 
در ادامــه تیم هــای منتخب منطقــه ای با مناطق 
مجاور. همین ایده خوشبختانه در منطقه 15 و 16 
تهران هم پیاده می شود تا استعدادهای فوتبالی 
فرصتــی بــرای نشــان دادن مهارت هــا و پــرورش 
قابلیت هایشان داشته باشند. البته امیدوارم این 

طرح ها تسری پیدا کند به همه تهران.«
شــهرداری منطقه 12 دو سال است لیگ فوتبال 
کودکان آینده ساز را برگزار می کند و با انرژی خاصی 
بر پــرورش اســتعدادهای ورزشــی در دختــران نیز 
متمرکز است. »مطمئن هستیم با توجه به ورزش 
و نوجوانــان، ظرفیت هــای بی نظیــری در آینــده 

قهرمان سازی شهر و کشور داشته باشیم.« 

ســرکارگرم قبول کرد کــه به خاطر باشــگاه فعال 
سرکار نروم

امیرحســین آهنگر یکی از بازیکنانی اســت که در 
تیم های محلــه ای منطقــه 12 شــوت می زنــد؛ 16 

سالش است. »از بچگی با برادر بزرگم فوتبال بازی 
می کــردم که او به مــن گفت برو در یــک تیمی بازی 

کن. حاال هم توانستم بیایم ستاره ساز.«
از محله هرندی آمده. »فوتبال برایم جدی است 
و انگیــزه زیــادی دارم کــه بــه آرزوهام برســم و مثل 

مربی هایی که اینجا هستند، بشوم.« 
کم وبیــش کار هــم می کنــد. »خیاطی می کــردم. 
دوردوزی و اینا... االن یک ماهی است که نمی روم. 
ســرکارگرم قبــول کرد بــه خاطر باشــگاه فعال ســرکار 

نروم.« 

بــه خاطــر مــادرم کــه شــده فوتبالــم را ادامــه 
می دهم

ابوالفضــل قربانــی حرف هایش را بــا معتادهایی 
کــه در محلــه نمی گذاشــتند بچه هــا فوتبــال بازی 
کننــد، شــروع می کنــد. »معتــاد زیــاد در محلــه مــا 
هســت؛ دوســت دارم بــه آرزوهای قشــنگم برســم 
و مثــل خــداداد عزیزی و وحید شمســایی شــوم. 
دوست دارم با رســیدن به آرزوهام مامان و بابام رو 

خوشحال کنم.«
چهــارده ســاله اســت، از شــش ســالگی فوتبــال 
بازی کرده: »در خیابــون با بچه های محل... یادم 
هست همیشــه معتاد کنارمان بود و نمی گذاشت 
بازی کنیــم. خیلــی دوســت دارم فوتبــال را جدی 
دنبــال کنــم. چــون آرزوی مامانم این اســت که در 
این ورزش به یک جایی برسم. به خاطر مامانم که 

شده فوتبالم را ادامه می دهم.« 

دیده شدن کسانی که دیده نمی شوند
رضــا شــاهرودی، از داوران ستاره ســاز اســت. در 
کنــار خــداداد عزیــزی، ســیروس دین محمــدی و 
وحیــد شمســایی. »اینجــا اســتعدادیابی فوتبال 
انجام می شــود. فلســفه ایجاد برنامه دیده شــدن 
بازیکنــان و عالقه منــدان بــه فوتبــال اســت، بــه 
خصوص کسانی که دیده نمی شــوند. تنها در این 
فصل ستاره ســاز حــدود 50هــزار ویدیــوی کمتر از 
یک دقیقه ای از فوتبال پسربچه های سراسر کشور 
دیدیم و از بین آنها 500 -400 نفر دعوت شدند و در 
زمین فوتبال، مهارت و استعداد آنها محک خورد 
تا نهایتا رسیدیم به 30 برگزیده. بچه ها اینجا با هم 

مسابقه دادند و مرحله به مرحله جلو رفتند.«

ستاره ســاز ایســتگاه آخر بــرای اســتعدادیابی 
است؟

 شــاهرودی، ســتاره پیشکســوت امــروز فوتبــال 
کــی امامــزاده حســن،  کــه  زمین هــای خا کشــور 
خاطرات فوتبال خیابانی و گل کوچیــک را برایش 
زنده می کند، می گوید: »قطعا نه! ستاره ساز شروع 

کار این بچه هاست. بعد از این باید بروند و زحمت 
بکشند تا بیشــتر دیده شــوند. من هم در خانواده 
پولدار بزرگ نشــدم؛ مثل خیلی ها از قشــر ضعیف 
جامعه بودم، اما عشقم فوتبال بودم و همه تالشم 
را کــردم که در فوتبال دیده شــوم و به تیم محبوبم 
پرســپولیس و تیم ملی برســم. نوجوانــان هم باید 
بازیکنان دیگر را ببینند؛ کسانی مثل خود من که از 

محله های محروم شروع به فوتبال کردیم.«  
او معتقــد اســت ناامیــدی معنــا نــدارد و بــرای 
رســیدن به هدف بایــد تالش کــرد. »البتــه به قول 
ما فوتبالی هــا بازیکن بایــد دســتکم 50-60درصد 
فوتبال در خونش باشد، یعنی در ذاتش استعداد 
فوتبال بازی کردن داشــته باشد و در کنارش تالش 
را هم فراموش نکند؛ تا بتواند جا پای بزرگان فوتبال 

کشور بگذارد.« 

دوپینگ من همین پسرهای خوب هستند
»خیلــی حــال خوبــی دارم در کنــار ایــن بچه هــا 
در مســابقه بــزرگ ستاره ســاز.« حســین اســدی، 
مجری ستاره ســاز همه بچه هــای ستاره ســاز را به 
غ از  اســم و اســتان محل زندگی می شناســد. »فــار
جنبــه کاری، بچه هایی که ممکن بــود هیچ وقت 
دیــده نشــوند، ایــن فرصــت را بــرای نشــان دادن 
استعدادشــان دارند. خدا را شــکر می کنــم که این 
برنامــه بهانه ای شــد کــه این بچه هــا خودشــان را 

نشان دهند.« 
برنامه بــه صورت طبیعی انرژی زیــادی از مجری 
ســاعت های  طــول  در  اســدی  ولــی  می گیــرد، 
ضبط آیتم هــای ستاره ســاز، انرژی اش را از دســت 
نمی دهد. »یکی از مهم ترین دالیلش بودن در کنار 
همین بچه هاســت. دوپینگ من در واقع همین 
پســرهای خوب از سراســر ایران هستند که با امید 
به آینده تالش می کنند و قطعا در آینده اتفاق های 

خوبی برایشان خواهد افتاد.« 
از فصــل قبــل ستاره ســاز می گویــد؛ از بچه هایی 
از  کبــری،  ا آمــده بودنــد. »مهــدی  از روســتا  کــه 
کادمی  روستای دو تپه سوفالی استان زنجان به آ
اســتعدادیابی ستاره ســاز آمــده بود. بچــه ای که از 
هر فرصت و از حداقل امکانات استفاده و در زمین 

کشاورزی فوتبال بازی می کرد.« 
او می آید و با این همه ســتاره از همــه جای ایران 
و در حضور کارشــناس داوران حرفــه ای، رتبه دوم 
را مال خــود می کند. »این اتفاق بزرگی اســت. یکی 
از انگیزه هــای بــزرگ مــن و یکــی از دلخوشــی های 
مــن در ایــن برنامــه بچه هایی هســتند که ممکن 
بود هیچ وقت دیده نشــوند. ولی این برنامه باعث 
شــد بتوانند استعدادشــان را نشــان دهند و دیده 

شوند.« 
یکــی از بهتریــن خاطراتــش را بــا اشــاره بــه پســر 
نوجوانی که کنار دستش نشسته، تعریف می کند؛ 
ایمــان بلوچ زهی برایــش یکی از بهتریــن خاطرات 
ستاره ســاز اســت. »نــه اینکــه بچه هــا بخواهنــد 
بــه او توهیــن کننــد، ولی بــه هــر حــال در رقابت ها 
پیش می آید که می گویند مثال مــا این تیم را راحت 
می بریم یا این بازیکن را می بریــم. ایمان بلوج زهی 
کــه بچه هــا پیش بینــی  از شــرکت کنندگانی بــود 
کثر آنها حذف  می کردند راحــت او را می برند. حاال ا

شدند، ایمان تا مرحله ماقبل فینال باال آمده.« 
ایمان اســمی برازنده برای این پســر است، چون 
به خــودش ایمــان دارد  و اراده بســیار قــوی. »آمد 
اینجــا و خــودش را بهتــر و بیشــتر پیدا کــرد، ایمان 
جمله معروفی داشــت که می گفت فکــر نمی کردم 
ایــن همه توانمندی داشــته باشــم. ایمــان یکی از 

بهترین خاطره های زندگی ام شده.«

می شود یک قدم کوچک اما اثرگذار برداشت
هر قدمی در راستای توسعه اجتماعی ارزشمند 
اســت؛ حمایــت از ســرمایه های آینــده این کشــور 
بــه مراتب ارزشــمندتر. ســعید شــمس، کارگــردان 
ستاره ســاز بــه »شــهروند« می گویــد: »ستاره ســاز 
یعنــی می شــود حتــی کار کوچکــی کــرد کــه اثرگذار 
باشد. همین قدم های کوچک از هر کسی به سهم 

خودش می تواند اثرگذار باشد.«
بعــد از تمــام شــدن ستاره ســاز چــه اتفاقــی قــرار 
اســت برای این ســتاره ها بیفتد؟ »متأســفانه من 
کادمی  متولی بعد از این مســابقه نیســتم. اینجا آ
نیســت، یک برنامــه و شــو تلویزیونی اســت. البته 
خیلی دوست داشتم که این اتفاق بیفتد و فضای 
کادمــی داشــته باشــد و ایــن اســتعدادها بعــد از  آ
کشــف رهســپار تیم های بزرگ بشــوند. اما ما صرفا 
معرفی می کنیم و مابقی راه به امید خدا و شرایط و 

تالش خود بچه ها بستگی دارد.«

گزارش »شهروند« از روزی که مسابقه استعدادیابی ستاره ساز میزبان تیم های فوتبال خیابانی مناطق کم برخوردار تهران بود

ایستگاه کشف نخبگان پا به توپ


