16

ورزش

سهشنبه  8آذر 1390

سال نهم شماره 1405

خبر

خبر

حسين رضازاده:

گفتوگو با سجاد انوشيرواني
دارنده مدال نقره سنگين وزن جهان

بعضي وزنهبرداران
راضيكنندهنبودند

مدال او براي بعضيها از مدال طالي سليمي بيشتر
چسبيد .سجاد انوشيرواني در مسابقات قهرماني جهاني
پاريس نش�ان داد كه ميتواند تمام معادالت وزن +105
كيلوگرم را بههم بزند ،او با زانوي آسيبديده وزنهاي را
بلند كرد كه در تمرينات هم نتوانس�ته بود آن را بزند.
انوش�یروانی كه اهل اردبيل است و همشهري رضازاده
با  27س�ال ميخواهد در المپي�ك لندن در كنار بهداد
سليمي روي سكو قرار گيرد و ايران را صاحب دومدال
در س�نگين وزن كن�د .او اين روزها تمرين�ات خود را
شروع كرده اس�ت و ميخواهد در طول ماههاي آينده
ركوردهاي خ�ود را باال ببرد .با او در مورد مش�كالت و
موانعي كه براي كس�ب مدال او وج�ود دارد ،گفتوگو
كرديم:
Á Áمدت زيادي از اردويه�اي تيمملي دور بودي،
علت آن چه بود؟

عکس :جامجم

حس��ين رضازاده اين روزها روي ابرها س��ير ميكند
و با نتايج درخش��اني كه وزنهبرداري كس��ب كرده است،
جواب منتقدان را ميدهد ،او در گفتوگو با ايسنا به نتايج
كسبش��ده تيمملي وزنهبرداري و برنامههاي فدراسيون
براي المپيك لندن را كسب كردند .رضازاده در مورد اينكه
فكر ميكرد چنين نتايجي كسب كند ،ميگويد :من هم
همينطور فكر ميكنم .هشت نفر به مسابقه آوردهايم و
چهار نفرشان مدال گرفتند .شما فكر ميكنيد اين نتيجه
ت خود بچههاس��ت.
خوبي نيس��ت .ام��ا همه اينها زحم 
زحمتهاي كوروش باقري اس��ت و زحمتهاي كساني
اس��ت كه آنها را حمايت كردند تا اردوهاي آمادهس��ازي
خوبي داشته باش��ند .بايد از وزارت ورزش و كميته ملي
المپيك كه تاكنون ب��ه ما كمك كردهاند ،بخواهم از اين
پس بيش��تر هواي ما را داشته باش��ند .اينها تواناييهاي
بااليي دارند و اگر ميخواهند كه به مدالهاي خوشرنگ
المپيك برس��يم بايد بيش��تر به ما كمك ش��ود.رييس
فدراس��يون وزنهبرداري معتقد است تعداد مدالهايي كه
ايران كسب كرده با پيشبينيهاي او نزديك بوده است:
پيشبيني ما سه مدال بود و ما براي سه مدال حساب باز
كرده بوديم كه خوشبختانه عدد آنها به چهار رسيد .حدس
ما بهداد سليمي بود كه مدال طال بياورد .كيانوش رستمي
و س��عيد محمدپور هم از ديگر گزينههاي مدالآوري ما
در اين رقابتها بودند اما سجاد انوشيرواني واقعا غيرت به
خرج داد و توانست به يك مدال ارزشمند برسد .او در دو
ضرب وزنهاي را زد كه در تمرينها كمتر زده بود و شايد
حتي در اين چند ماه اين وزن ه را بلند نكرده بود .من بايد
از همه آنها تشكر كنم چه آنهايي كه مدال آوردند و چه
آنهايي كه نياوردند .او در مورد وزنهبرداراني كه نتوانستند
مدال بگيرند ،مانند سجاد بهروزي ،اصغر ابراهيمي و براري
ميگويد :در مورد اصغ��ر بايد بگويم كه او آن چيزي كه
ما ميخواس��تيم نبود .البته سنش باالست و زانويش هم
درد ميكند ولي انتظار داشتيم كه در يك ضرب به مدال
برس��د .در مورد او كادر فني تصميمگيري ميكند كه آيا
باز هم در اردو خواهد ماند يا نه .در مورد س��جاد بهروزي
هم درست كه توقع بيش��تري داشتيم اما از وزن ه زدنش
چندان ناراحت نبوديم .ما سعي ميكرديم در اين رقابت،
مانند يك شطرنجباز كار كنيم و بايد دقت ميكرديم كه
وزنهبرداري اوت نكند و وزنههاي خوبي را بزند .سجاد پس
از دو سال دوري از رقابتها دوباره بازگشته و اگر وزنههايي
كه ما انتخاب ميكردي��م را مهار ميكرد ،اكنون يكي از
مداليس��تها بود .من از نواب نصير شالل هم راضيام .او
توانست به ركوردهاي خوبي برسد و در آينده هم ميتواند
ركوردهايش بهتر باشد .اينها بايد خودشان را باور كنند.
رقابتهاي جهاني و بازيهاي المپيك جاي كسب تجربه
نيست .درست اس��ت كه ما نميتوانيم بگوييم هر شش
وزنهبردارم��ان بايد در المپيك مدال بگيرند اما بايد براي
آن تالش كند .بهداد سليمي يكي ديگر از مسايلي بود كه
رضازاده به آن اش��اره كرد :من وقتي ركورد دنيا را زدم و
قهرمان المپيك شدم 20سالم بود اما بهداد اكنون 23ساله
اس��ت .ما تالش كرديم كه از لحاظ فكري و روحي روي
بهداد فكر كنيم .من آن زمان يادم اس��ت كه يكس��ري
مشكالت تكنيكي داشتم كه نميگذاشت وزنههايم بيشتر
شود اما بايد بدانيد كه امروز بهداد سليمي با راهنماييهاي
ما آن مشكالت را ندارد و ديديم كه چگونه بهراحتي 214
كيلوگرم را باالي سر برد .مدال فوقسنگين براي ما خيلي
مهم اس��ت .همان طور كه براي خيلي از كشورهاي دنيا
مهم است .اين مدال يا اين ركورد براي بهداد نيست براي
ايران اس��ت و من اميدوارم كه او بتواند باز هم ركوردهاي
بهتري بزند .من اولين نفري هستم كه از اين بابت احساس
غ��رور ميكنم .باور كنيد آرزويم اي��ن بود كه ركورد دنيا
شكسته شود .قبول كنيد كه شرايط امروز بهداد از شرايط
آن روزهاي من بهتر اس��ت و باز هم ميتواند ركورد بزند.
بهداد يكضربش خيلي خوب است اما براي دوضرب بايد
بيش��تر تالش كند .فكر ميكنم اگر تا بازيهاي المپيك
آس��يب نبيند بتواند به ركورد دوض��رب  260كيلوگرم
برس��د .رييس فدراس��يون وزنهبرداري در م��ورد آينده
تيمملي وزنهبرداري اي��ران ميگويد :بعد از اين رقابتها
چند هفته بچهها اس��تراحت ميكنند و ش��ايد در جام
رياستجمهوري روسيه هم شركت كنيم .ما امروز شش
س��هميه المپيك را گرفتهايم و بايد فكرمان روي ش��ش
نفري باش��د كه به المپيك ميروند .باي��د به وزنهبرداري
اطمينان كرد و بدانند كه م��ا باز هم ميتوانيم در آينده
افتخارهاي بيشتري به دست آوريم .ما توانايي گرفتن پنج
يا شش مدال در المپيك را داريم كه اگر بتوانيم اين كار را
بكنيم ،شگفتيساز خواهيم بود .اما تالشمان را ميكنيم
كه در بدترين ش��رايط ب��ه دو تا چهار مدال برس��يم .از
خ��دا ميخواهم كه در اين زمين��ه به ما كمك كند چرا
كه المپيك خيلي س��خت است .در مورد كساني هم كه
فكر ميكنند ميتوانند از وزنهبرداران حاضر در اردو بهتر
باش��ند بايد بگويم كه درهاي تيمملي باز است .هر كس
فكر ميكند كه پاك اس��ت و ميتواند به ما كمك كند،
وارد ش��ود ،كورش باقري هم از او استفاده ميكند .اما ما
در تيمملي يكسري قوانين و معيارها داريم كه آنها بايد
آن را رعايت كنند در غير اين صورت ما با مشكل مواجه
ميشويم .او در مورد موفقيت ورزشكاران در مديريت هم
حرفهاي جالبي ميزند :هر قهرماني هم نميتواند مدير
خوبي شود .بايد ويژگيهاي مديريتي را داشته باشد .من
31سالم بود كه رييس فدراسيون شدم .هر انتقادي كه به
من كردند گوش كردم و سعيدلو هم به من اعتماد كرد.
اين لطف خدا و حمايت مسووالن بوده كه توانستم موفق
شوم .ببينيد در همين دوران ما اردوهاي بسيار پرهزينهاي
داش��تيم كه برخي از آنها را تنها دوستانم به خاطر عالقه
به من تقبل كردند .من دوستان خيلي خوبي دارم كه در
اين مدت واقعا به ما كمك كردند به انتقادها چندان كاري
نداشتم و كار خودم را ميكردم و چون توكلم به خدا بوده،
خدا هم به من كمك كرده است.

مدال طال و نقره المپيك
براي ايران است

گفتوگو با بهداد سليمي:

اتفاقي وزنهبردار شدم
پویان امیری
ديگر زير س�ايه رض�ازاده قرار ن�دارد و ح�اال بهعنوان
يكركوردش�كن در جه�ان مع�روف اس�ت ،خيل�ي از
وزنهب�رداران جوان از او بهعنوان الگو نام ميبرند .بهداد
ب�ا آرامش و اطمينان حرف ميزن�د .او قول قهرماني در
مس�ابقات المپيك نميدهد و تنه�ا ميگويد ميخواهد
موفق ش�ود ،ش�ايد هم نميخواهد توقعات را باال ببرد.
س�ليمي از مردم ميخواهد به حاشيهها گوش ندهند و
تنه�ا با حمايت خود ضامن موفقیت در المپيك ش�وند.
سلیمي بهخوبي ميداند شانس اول كسب مدال طال براي
ايران است.
ÁÁچه اتفاقي باعث شد به سمت وزنهبرداري كشيده
شويد؟

شايد باورتان نشود ،اما من به صورت اتفاقي وزنهبردار
شدم ،سال  82براي گذراندن اوقات فراغت به كالسهاي
آموزشي وزنهبرداري رفتم .در كالسهاي آموزشي يكي
از مربي��ان گفت تو اس��تعداد خوب��يداري ،به صورت
حرفهاي كار را روي وزنهبرداري ش��روع كن .من هم بعد
از آن ش��روع كردم به كار ج��دي ،البته قهرماني آقايان
رضازاده و توكلي و همچنين كوروش باقري در مسابقات
قهرماني جهان تاثير زيادي روي كار من داشت و باعث
شد با انگيزه شروع به كار كنم.
ÁÁدرست است كه مادرتان مخالف بودند؟

بل��ه .مادرم با حس��ي ك��ه همه مادرها ب��ه فرزندان
دارند ،نگران بود از اينكه آسيب ببينم ،البته االن راضي
هس��تند به خصوص زماني كه محبت مردم را نس��بت
به من و خودش��ان ديدند .ش��بي كه من قهرمان شدم،
بس��ياري از اهالي قائمش��هر به خانه ما آمده بودند كه
اين باعث خوش��حالي مادر و پدرم ش��ده بود .وقتي به
قائمش��هر برگشتم ،شهر تقريبا تعطيل شده بود و تمام
همش��هريهايم به استقبالم آمده بودند .به مردم شهرم
و تمام هموطنانم افتخار ميكنم و هميشه فكر ميكنم
همين مسايل وظيفهام را دشوارتر ميكند.
ÁÁلحظه قهرماني شيرين است ،آن لحظه چه حسي
داشتي؟

به زحماتي كه طي 10ماه گذشته كشيده بودم ،فكر
ميك��ردم 10 .ماه بود به طور ش��بانهروزي در اردوهاي
مختلف تيمملي حضور داش��تم و روزي  30تن وزنه را
جابهجا ميكردم .ما وزنهبردارها براي سر نخوردن ميله
هالتر و باالي س��ر بردن وزنه به كف دستهايمان پودر
منيزيم ميزنيم .طي 10ماه گذش��ته در اردوهاي شبانه
روزي تيمملي به حدي از پودر منيزيم اس��تفاده كردم
كه كف هر دو دس��تم به شدت ترك خورده بود .با اين
حال ،هيچوقت دست از تالش برنداشتم و دايما به هدفي
كه از قبل براي خودم ترسيم كرده بودم ،فكر ميكردم.
براي مدال طالي مسابقات جهاني خيلي زحمت كشيده
بودم .پشت سر گذاشتن اردوهاي مستمر و شبانه روزي
يك بخش ماجرا بود اما دوري از خانواده و عقب افتادن
كارهاي شخصي مسالهاي مهمتر بود .به خاطر رسيدن
به هدفم با تمام اين شرايط كنار آمدم و هنگام ايستادن
روي سكوي قهرماني جهان از خودم راضي بودم .خيلي
مهم است كه آدمها از خودشان راضي باشند.
ÁÁخودت فكر ميكردي در مسابقات جهاني بتواني
ركورد حسين رضازاده را بشكني؟

در تمرينات بارها و بارها وزنههاي حتي سنگينتر از
 214كيلوگرم را به راحتي باالي سرم برده بودم .حتي در

يكضرب  216كيلوگرم را به راحتي زده بودم اما چندروز
قبل از آغاز مسابقات دسته فوق سنگين در پاريس دچار
س��رماخوردگي شديد شدم و بدنم تا حدودي افت كرد.
براي همين ترجيح دادم اول به مدال طال فكر كنم و بعد
از مسلم شدن قهرمانيام به سراغ ركوردشكني بروم .از
يك طرف همس��رم از من خواس��ته بود تا اين وزنهها را
بزنم و ركود دنيا را بش��كنم و از طرف ديگر ميخواستم
خ��ودم را ثابت كنم .فضاي فعلي وزنهب��رداري ايران به
شكلي است كه اگر نميتوانستم اين وزنهها را بزنم حرف
و حديثها زياد ميشد.
ÁÁفکر میکردی حاشیهای به وجود بیاید؟

اگر در پاريس ركورد نميزدم عدهاي ميگفتند چون
بهداد س��ليمي در تمرين ركوردها را زده و در مسابقات
جهان��ي نتوانس��ته اين اتف��اق را تكرار كن��د ،پس يك
خبرهايي هست .خودتان ميدانيد كه بعد اتفاقات چند
س��ال گذش��ته ،اين روزها خيلي راحت انگ دوپينگ را
به پيشاني وزنهبرداران ميچسبانند .من دوست نداشتم
اين حرف و حديثها پش��ت سرم باشد و بگويند بهداد
سليمي ،مرد تمرين است ،نه مسابقه .براي همين خيلي
تحت فشار بودم اما خدا را شكر به خواستهام رسيدم.
ÁÁخودت فكر ميكني اس�رار
موفقي�ت ت�و در چه مس�ايلي
نهفته است؟

انگار دنيا روي س��رم خراب ميش��د .االن ميدانم مردم
همين احساس را نسبت به خودم دارند .ميدانم خيليها
برايم دعا كردند و بعد از مدال طالي من اشك ريختند
و خوشحالي كردند .خب من هم بايد جواب محبتهاي
مردم را ميدادم و براي همين مدالم را به آنها پيشكش
كردم.

ÁÁدر پاري�س خيل�ي م�ورد توج�ه ورزش�كاران و
رسانههاي خارجي بودي ،دليلش چه بود؟

من در س��ال گذش��ته هم توانس��تم به مدال طالي
س��نگين وزن برسم ،يكي از داليلش اين بود كه بيشتر
از ورزش��كاران ديگر به من توجه ميش��د ،يكي ديگر از
داليلش وزنههاي سنگيني بود كه در تمريناتم ميزدم،
اين حركت موجب ميشد تا تمام ورزشكاران كشورهاي
ديگر تمرينات خود را رها و به وزنه زدن من توجه كنند.
ÁÁفك�ر ميكني بتوان�ي از آزمون س�خت المپيك
هم س�ربلند بيروي بيايي و در لن�دن ركورد حركت
دوضرب و مجموع دسته فوق سنگين را هم بشكني؟

به هيچكس قول م��دال طالي المپيك را نميدهم.
فق��ط ميتوانم اي��ن قول را بدهم با تم��ام وجودم براي
ايس��تادن روي س��كوي قهرماني بجنگم و براي مردمم
كم نگذارم .هدف اولم كسب مدال
طالي المپيك است و بعد از آن به
من به صورت اتفاقي وزنهبردار
ركوردشكني فكر ميكنم .اگر هم از
شدم ،سال  82براي گذراندن
عهده هردو كار بربيايم كه چه بهتر.
اوقات فراغت به كالسهاي

لط��ف خ��دا ،دع��اي م��ردم،
دلسوزيهاي همسرم و كار كردن
با يك گروه خوب و حرفهاي .وقتي
نوجوان بودم يك روز آقاي غزاليان
كه يكي از بهترين استعداديابهاي
ايران محسوب ميشود به مسابقات
آموزش��گاهي آم��د و م��ن را ديد.
بعده��ا هم كه ب��ه تيمملي جوانان
راه پيدا كردم زير نظر حس��ين توكلي ،قهرمان المپيك
س��يدني تمرين كردم و حاال هم در تيمملي بزرگساالن
اين شانس را دارم تا زير نظر كوروش باقري ،يكي ديگر
از بزرگان تاريخ وزنهبرداري ايران كار كنم .ش��ايد اين از
خوششانسي من بوده كه از آموزههاي بهترين اساتيد و
اس��طورههاي وزنهبرداري ايران بهره بردم .خود حسين
رضازاده كه رييس فدراس��يون وزنهبرداري است ،خيلي
وقته��ا ب��ه اردوي تيمملي ميآيد و م��ن را راهنمايي
ميكند.

آموزشي وزنهبرداري رفتم.
در كالسهاي آموزشي
يكي از مربيان گفت تو استعداد
خوبيداري ،به صورت
حرفهاي كار وزنهبرداري را
شروع كن

ÁÁنظر شما در مورد زوج رضازاده و باقري چيست؟

به نظر ميرس��د ب��ا اضافه ش��دن باق��ري تيمملي
ج��ان تازهاي گرفت .باقري و رض��ازاده هر دو از بزرگان
وزنهبرداري كش��ور و حتي جهان هستند .با تركيب اين
دو ميتوانيم در المپيك لندن هم موفق ظاهر ش��ويم،
همانگونه كه در مس��ابقات آتي موفق ش��ديم .باقري
مربي خوب و با علمي اس��ت ،او ب��راي همه وزنهبرداران
برنامه داشت و حمايتهاي رضازاده نيز باعث شد تمام
برنامههاي باقري به ثمر بنشيند.
ÁÁبعد از قهرماني رضازاده چيزي نگفت؟

تنها تبريك و در رس��انهها هم كه گفت از اينكه يك
ايراني ركورد من را زده خوشحال است .اين پهلواني يك
ورزش��كار و پيشكسوت را ميرس��اند .رضازاده بهعنوان
رييس فدراس��يون هم زحمات زيادي كشيد و بايد از او
هم تقدير شود.
ÁÁچرا مدالت را به مردم تقديم كردي؟

وقتي نوجوان بودم ،هر بار كه حسين رضازاده پشت
وزنه ميايس��تاد دل توي دلم نبود و ب��راي موفقيت او
دست به دعا برميداشتم .با موفقيت رضازاده اشك شوق
ميريختم و وقتي نميتوانست وزنهاي را باالي سر ببرد،

Á Áآي�ا از حريفانت در پاريس
شناخت داشتي؟

قب��ل از برگزاري مس��ابقات با
تعدادي از رقيبانم آش��نايي داشتم
و ب��ه همراه ك��وروش باق��ري اين
ورزشكاران را به خوبي آناليز كرديم
در كل در سنگين وزن وزنهبرداران
خيل��ي خوبي حضور دارند و رقابت در اين وزن بس��يار
سختتر از وزنهاي ديگر است.
ÁÁرقباي ش�ما در مس�ابقات المپيك چه كس�اني
هستند؟

به غير از سجاد انوشيرواني كه واقعا حريف سرسختي
اس��ت ،حريفاني از كش��ورهاي روس��يه و آلمان بسيار
خطرناك هستند .بهخصوص وزنهبردار آلماني كه در اين
دوره از مسابقات به دليل آسيبديدگي نتوانست با تمام
قوا در مسابقات ظاهر شود.
ÁÁرابطهات با سجاد چطور است؟

او فوقالعاده همتيمي خوبي است ،ما در اكثر اردوها و
مسابقات با هم هستيم .در مسابقات جهاني هم رشادت
به خرج داد و موفق شد مدال نقره مسابقات جهاني را به
دست آورد .اگر او زانوي خود را درست كند ،ميتواند در
المپيك دست به كارهاي بزرگي بزند.
ÁÁس�عيد عليحس�يني مدتهاي زيادي است كه
محروم است ،اگر او بود رقيب شما ميتوانست باشد؟

من براي سعيد بينهايت ناراحت هستم ،او وزنهبردار
بسيار خوبي است و قهرمان جوانان جهان ولي نميدانم
ب��راي او چ��را زندگ��ي اينگونه رقم خورده اس��ت .من
امي��دوارم او به وزنهبرداري برگ��ردد ،ميدانم كه روحيه
خوبي ندارد ،اما من براي او دعا ميكنم.
ÁÁدر مسابقات ليگ شركت نميكني؟

نه ميخواهم تنها به فكر مس��ابقات المپيك باش��م.
در اين فصل عضور تيم س��يمان ش��يراز هستم ،اما در
مسابقات ليگ شركت نكردم.
ÁÁوضعيت درآمدتان چطور است؟

ليگ تنها منبع درآمد من است ،اما واقعا درآمد ليگ
ناچيز است و با خرجهاي اين روزهاي زندگي نميخواند.

اميدوارم مس��ووالن به فكر ما باش��ند ،چ��ون اينگونه
وزنهبرداري آسيب ميبيند.
ÁÁپاداش قهرماني به موقع بود؟

بله ،خيلي به موقع بود ،ما بهعنوان اولين مدالآوران
ورزش��ي در جلسه هيات دولت ش��ركت كرديم و از ما
تقدير شد .مس��ووالن شهري قائمشهر هم نهايت لطف
را داشتند .آقاي عباسي ،وزير محترم ورزش هم گفتند
پاداشهاي ديگر را به زودي ميدهند .ما شنيديم كه در
دهه فجر اين پاداشها داده ميشود.
ÁÁمشكلي در دو ضرب داري؟

ضعف ندارم ،شما در المپيك خواهيد ديد كه حركت
دو ض��رب را با چه وزنهاي ش��روع ميكنم .وقتي مدال
طاليم حتمي ش��د ،ترجيح دادم به رك��ورد دو ضرب و
مجموع حمله نكنم .ركورد زدن با احتمال آسيبديدگي
ش��ديد همراه اس��ت و دوست نداش��تم در فاصله چند
ماه مانده به بازيهاي المپيك مصدوم ش��وم و زحمات
يكس��الهام بر باد برود .خودم احساس ميكنم رقيبانم
در دو ض��رب به من نزديك هس��تند اما ركودهاي يك
ضربم به حدي خوب اس��ت كه ب��راي مجموع دغدغه
نداش��ته باش��م .در همين مس��ابقات جهاني با ركورد
464كيلوگ��رم در مجموع طال گرفت��م و نزديك رقيبم
س��جاد انوش��يرواني بود كه در مجم��وع 439كيلوگرم
زد.
ÁÁبراي پيش از المپيك برنامه خاصي داري؟

بعضي از وزنهب��رداران كش��ورمان ميخواهند در جام
رياس��تجمهوري ش��ركت كنند ،اما من با مشورتي كه
با آقايان رضازاده و باقري داش��تم ،قرار بر اين ش��د در اين
مسابقات شركت نكنم و تنها براي مسابقات المپيك تمرين
كنم تا آماده آن شوم.
ÁÁاسپانسر مخصوص خودت را داشتي؟

بل��ه ،اين اسپانس��ر ب��ا من قرارداد بس��ته اس��ت و
تنه��ا مخصوص من اس��ت ،باالخره زندگ��ي خرج دارد
(ميخندد) اميدوارم تمام وزنهبردارهاي ديگر هم بتوانند
با اسپانسر كار كنند ،چون واقعا به آن نياز دارند.
 ÁÁهمسر شما هم ورزشكار است؟

بله .او قايقران بود كه فعال به دليل آسيبديدگي آن
را كنار گذاشته است .او زحمات زيادي براي من كشيده
است .من مدت زيادي در اردوهاي مختلف شركت كردم
و دور از خانه بودم ،اما او همه اينها را تحمل كرده است
و بايد از او تشكر كنم.
 ÁÁدوست داش�تي براي تو در روزنامهها چه تيتري
بزنند؟

ستاره پارسي در پاريس درخشيد.

ÁÁوضعي�ت كاروان اي�ران در المپي�ك را چگون�ه
ميبيني؟

ما در رش��تههاي وزنهبرداري ،كش��تي آزاد و فرنگي
و تكواندو ش��انس م��دال داريم .آقاي احس��ان حدادي
در دوميدان��ي هم اگر مدال جهاني خ��ود را تكرار كند،
فوقالعاده است .البته اگر در رشتههاي تيمي هم حضور
داش��ته باشيم بهتر اس��ت ،چون هم تعداد افراد كاروان
زياد ميش��ود و هم در رژه آغاز مسابقات ،بسيار باشكوه
ميشود.
ÁÁفكر ميكني تا چه موقع ميتواني ادامه دهي؟

فع�لا كه در خدمت مردم هس��تم و اميدوارم بتوانم
حداقل در دو المپيك حضور داشته باشم .البته بستگي
دارد ب��ه اينكه ب��ا آس��يبديدگي روبهرو نش��وم چون
آسيبديدگي ورزشكار را نابود ميكند.
ÁÁتولد شما نزديك است ،به شما تبريك ميگويم.

متش��كرم ،اميدوارم دعاي خير م��ردم را در المپيك
جبران كنم.

من در سال  2008در اردوي تيمملي حضور داشتم،
اما به دليل آسيبديدگي كه در اردوهاي مختلف برايم
پيش آمد ،مجبور ش��دم از مس��ابقات دور باشم .براي
مسابقات قهرماني جهان و بازيهاي آسيايي گوانگجو
با توجه به نتايجي كه كسب كردم به اردوي تيم دعوت
ش��دم .آقاي باقري در مدتي كه من به اردو پيوستم به
من روحيه بااليي داد و باعث شد بعد از مسابقات جهاني
كه با بدشانسي نتوانستم مدال بگيريم با روحيه خوب
به مسابقات آسيايي بروم و توانستم مدال برنز را كسب
كنم .البته در هر دو مسابقه رقيب كرهاي نگذاشت نتايج
بهتري كسب كنم.
Á Áبع�د از گوانگج�و با آق�اي باقري به مش�كل
خورديد؟

نه .بعد از مس��ابقات گوانگج��و آقاي باقري به من
گفت كه در هيچ مسابقهاي شركت نكن و تنها خودت
را براي مس��ابقات جهاني آماده كن چون ممكن است
آس��يبديدگي تو بيشتر ش��ود ،اما من به خاطر اينكه
به باشگاه ملي حفاري تعهد داشتم ،در مسابقات ليگ
شركت كردم كه اين باعث ناراحتي باقري شد .به همين
دليل ،دو ماه ديرتر به اردوي تيمملي پيوستم.
Á Áدر مس�ابقات جهان�ي ،وزن�هاي زدي�د ك�ه در
تمرين�ات آن را نزده بوديد ،فك�ر ميكرديد از پس
آنبربياييد؟

من قبل از آس��يبديدگي وزنههاي س��نگينتري را
بلند ميكردم ،اما بعد از آن به خاطر مشكالتي كه وجود
داشت ،نتوانس��تم وزنههاي آن زمان را بلند كنم .من به
فكر ركورد  245كيلوگرم در دو ضرب بودم اما ش��رايط
به گونهاي شد كه همان  241كيلوگرم كافي باشد .خدا
را شكر ميكنم كه هم توانستم يك نتيجه ارزشمند براي
خودم بگي��رم و هم اينكه به اعتمادي كه مربيان به من
كرده بودند ،پاس��خ بدهم .ما بايد در المپيك ركوردهاي
بهتري داشته باش��يم تا اين نتيجه را در المپيك لندن
نيز تكرار كنيم .باور كنيد اگر مش��كل زانو نداشته باشم،
اي��ن توان را در خودم ميبين��م كه با زدن  215كيلو در
يكضرب و 252كيلو در دو ضرب در كنار بهداد سليمي
براي كسب مدالهاي طال و نقره جهان و المپيك رقابت
كني��م .اميدوارم بعد از رقابته��اي جهاني پاريس روند
درمان��ي خوبي پيشروي��م قرار گيرد تا ب��ه وزنهبرداري
تبديل شوم كه مورد نظر خودم و كادر فني تيمملي است.
Á Áچه كسي تاثير بيش�تري روي وزنهبرداري شما
داشت؟

موفقيت حال حاضر خود را مديون كوروش باقري
هستم ،چرا كه او مرا بعد از سالها بيتوجهي به اردوي
تيممل��ي دعوت و زمينهاي را فراهم ك��رد تا در اردوي
تيمملي رش��د كنم و ركوردهايم را افزايش دهم .وقتي
دو س��ال پيش در اردوي تيمملي حاضر شدم با ركورد
170كيل��و يكض��رب كارم را آغاز كردم ام��ا امروز در
س��ايه هدايت خوب كوروش باقري سرمربي تيمملي،
ركوردهايم را افزايش داده و ميتوانم در دنيا با حريفان
مطرح در راه كسب مدال رقابت كنم .خيلي خوشحالم
كه در رقابتهاي جهاني پاريس موفق شدم و توانستم
جواب اعتماد كوروش باقري و زحمات بيش��ايبه او را
بدهم .اكنون پنج ماه ميشود كه يكسره در اردو بهسر
ميب��رم و از خانوادهام دور بودم ،بنابراين از اين بابت كه
نتيجه زحمات خود را گرفتم بسيار خوشحالم.
Á Áدر المپيك فكر ميكني چه نتايجي كسب كني؟

من به دنبال آن هستم كه در المپيك مدال كسب
كنم و اميدوارم در كنار بهداد سليمي مدال طال و نقره را
براي كشورمان به دست بياوريم .چند ماهي وقت داريم
تا خودمان را براي مس��ابقات آماده كنيم و اگر از دست
اين مصدوميت راحت بش��وم ،بهطور قط��ع مدال را به
دست ميآورم.
Á Áدرآمد ليگ براي شما كافي است؟

س��قف قرارداد در ليگ  18ميليون اس��ت كه 10
درصد آن هم بهعنوان ماليات كم ميشود ،واقعا انگيزهاي
كه بچهها دارند با اين وضعيت مالي فوقالعاده است.
Á Áوضعيت مصدوميت در چه حال است؟

براي معالجه زانوي آسيبديدهام دو ماه فرصت دارم،
اردوي تيممل��ي وزنهبرداري از اواخ��ر ديماه در تهران
آغاز ميشود و س��عي دارم هر طور شده با زانوي مداوا
شده به اردوي تيمملي قدم بگذارم.در اولين فرصت به
تهران خواهم آمد تا زانوي مصدومم را به پزشك معالج
نشان بدهم .تمام فكر و ذكرم فقط مداواي زانويم است
و امي��دوارم به زودي به تيمملي بازگردم .از اواخر هفته
گذش��ته بدنسازي خود را آغاز كردم تا از آمادگي بدني
دور نباشم هم اكنون در شرايط ايدهآل جسماني هستم
و بايد هرچ��ه زودتر با م��داواي مصدوميت كهنه زانو،
خ��ود را براي المپيك لندن آماده كنم و از فرصتهاي
باقيمانده به بهترين وجه استفاده كنم.

