در کمین نیمکت!
تیمهای لیگ برتری غایبان سرشناسی دارد
هجدهمیــن دوره رقابت های فوتبال لیــگ برتر در
حالی از چهــارم مرداد آغاز میشــود کــه چند مربی
سرشــناس در دوره جدیــد ایــن رقابتهــا در هیــچ تیمــی
سرمربیگری نمیکنند و منتظر لغزش دیگران هستند!
بــه گــزارش مهــر ،فرصــت زیــادی تــا آغــاز هجدهمیــن دوره
مســابقات لیگ برتــر فوتبال باقی نمانده اســت و بــه جز تیم
سپیدرود که وضعیت نامشــخص مالکیتی آن روی انتخاب
کادر فنی هم تاثیر گذاشــته ،ســایر تیم ها کما بیش سرمربی
خود را انتخاب کرده اند .سپیدرود با مالکیت نوین ،خداداد
عزیــزی را در ســمت ســرمربی انتخاب کــرده و ســرمربیگری
سپیدرودبامالکیتتنزادهبرعهدهعلینظرمحمدیاست.
استقالل خوزستان هم بعد از رکوردی که در انتخاب سرمربی
خود در عرض دو ماه زد ،سرانجام داریوش یزدی را در جایگاه
نفــر اول کادر فنــی معرفــی کــرد .بعــد از اتمام فصل گذشــته

08
قاعدتــا ایــن روزهــا بایــد در مســابقات
سهگانه آسیای میانه حضور داشته باشی؟

بله ،در طول یک ســال گذشــته برای حضور در این
مســابقات و نتیجــه گیــری ،تــاش زیــادی کــردم و
تمرینــات خوبی هم داشــتم امــا در بهترین شــرایط
آمادگــی ،فدراســیون اعــام کــرده بــرای مســابقات
آسیای میانه ،ورزشکار خانم اعزام نمی کند.
دلیلش را نگفته بودند؟

دلیــل مشــخصی نــه امــا مــی گفتنــد کــه رئیــس
فدراســیون بــا اعــزام بانــوان ســه گانــه کار موافقــت
نکرده اســت .ما هم باورمان شــده بود که در بخش
بانوان اعزام ندارند اما وقتی مسابقه شروع شد ،نام
شیرین گرامی را در بین شرکت کنندگان دیدیم .من
بابت این موضوع گالیه مند بودم و اعتراضم را نیز به
مسئوالن فدراسیون اعالم کردم.
فـدراسـیـــون سهگـانـــه ،تـنـــها سهمـــیه
بـاز یهـــای آسـیــایـــی را بــه شـیــریـــن گـــرامی
اختصاص داده بود ،ولی گویا تغییری در برنامه
صورت گرفته است؟

کمیته ملی المپیک یک سهمیه برای ورزش سهگانه
در نظر گرفتــه بود و فدراســیون ســه گانه تنها اســم
گرامی را رده کرده بود و از نام سایر ورزشکاران
فعــال ایــن رشــته بــه راحتــی عبــور کرد.
گرامی در انگلیس و در بهترین شــرایط
تمرین می کنــد اما ما کــه در ایــران و با
این حجم از مشکالت تمرین میکنیم
را نادیــده گرفتنــد .توقــع داشــتیم از ما
رکورد مــی گرفتنــد و بعد تصمیــم گیری
مــی کردنــد .بحــث مــن بــر روی گرامــی
نیســت ،بلکه بحــث رقابت اســت و اینکه
بایــد شــرایط یکســانی را بــرای مــا در نظر
می گرفتند.
آن زمان به مــن گفتند
کــه بــرای مســابقات
غــرب آســیا تــو و
ش ـی ــریـ ــن گ ــرام ـــی
را بــه قــرقـیـزسـتـــان
اعــزام مــی کنیــم تــا
رکوردهــا مشــخص
شود اما بدون اینکه
هیــچ دلیلــی را اعــام
کنند ،در این رقابتها
شــرکت نکردیــم .هنــوز
نتوانســتهام ایــن موضوع
را هضــم کنــم کــه چــرا چنیــن
تـصـمـی ــمی گـرفـتـنـــد ،مگــر در
یــک ســال مــا چنــد مســابقه
داریــم کــه همیــن یکــی را هم
لغــو کردنــد .مــن یــک ســال
است به طور رسمی سهگانه
کار میکنــم و بــا تمر یــن
در ســت شــنا ،رکوردهایــم
را بـهـبـــود بـخـشیـــده ام و
ا گــر بــه قرقیزســتان اعزام
میشــدم ،رکوردها یــی
هم سطح گرامی به ثبت
می رســاندم ،آن هم در
شــرایط تمرینــی من که
قابل مقایسه با او نیست.
یکــی دیگــر از س ـهگانهکاران بــه
فدراســیون مراجعــه کــرده و
حتی اعــام آمادگــی داشــته که با
هزینــه شــخصی در ایــن رقابــت ها
شــرکت کنــد امــا فدراســیون قبــول
نکرده است .زمانی که می خواستم
سهگانه را شــروع کنم ،فدراسیون به
من گفت که این رشته آینده بهتری
نســبت بــه دو گانــه دارد ولــی بــرای
مسابقات آســیایی دو گانه هم مرا
اعــزام نکردنــد .حتی بــا اینکــه نفر
دوم ایران هستم ،به تیم ملی هم
دعوت نشدم.
وقتی اعــزام در ســه گانه
بــرای کســب تجربــه اســت و
انتظار مــدال آوری وجود ندارد،
چرا فدراسیون اعتماد نمی کند؟

یکــی از مســئوالن فدراســیون بــه مــن
مـیگـو یـــد رکــورد سهگـــانه نــداری کــه
بخواهیــم بــر مبنــای آن تصمیــم گیــری
کنیم .وقتی مسابقه ای برگزار نمی شود
و مرا اعــزام نمی کننــد ،کجا بایــد رکورد
بزنــم .ایــن حــرف مــن نیســت و حــرف
خیلــی از ورزشــکاران ســه گانــه اســت.
رشته ما اســتقامتی اســت و زحمت زیادی

و برکنــاری عبــداهلل ویســی از هدایــت اســتقالل خوزســتان،
در فاصلــه تعطیــات لیــگ صمــد مرفــاوی و سیدســیروس
نعمتی نژاد به سمت ســرمربی انتخاب شــدند ولی انتخاب
آنها حتی به شــروع لیگ هم نرســید و یزدی هدایت تیم را بر
عهده گرفت.
آبیهای خوزستانی که هنوز لیگ شروع نشده این حجم از
تغییرات را در کادر فنی خود داشــته اند ،مشــخص نیست با
شروع لیگ و کسب نتایج ضعیف احتمالی چند سرمربی را تا
پایان فصل تغییر خواهند داد.
به این ترتیب و با شــرایطی که بر تیم های لیگ برتری حا کم
اســت می توان گفت چند مربی که در ســالهای گذشته در
لیگ برتــر فعالیت می کردند ،امســال از چرخــه مربیان لیگ
دور مانده اند.
حســین فرکی یکی از مربیان سرشناســی اســت کــه همانند

فصل گذشتهدر هیچتیمیفعالیتنمی کندولیگرااز بیرون
دنبال خواهد کرد .ســپاهان آخرین باشــگاهی بود که فرکی
در آن کار کرد و توانســت این تیم را بعد از فوالد خوزستان به
قهرمانیدر لیگبرتربرساندولیبهخاطراتفاقاتحاشیهای،
عطای کار در این تیم را به لقایش بخشید و خانه نشین شد.
پرویــز مظلومــی ،علی کریمــی ،علیرضــا منصوریــان ،حمید
درخشــان ،فــراز کمالونــد ،رضــا مهاجــری ،هومــن افاضلی،
علیرضامرزبان،ا کبرمیثاقیانوصمدمرفاویاز دیگرمربیانی
هســتند که ســابقه کار در لیگ را دارند ولی با شــرایط فعلی،
فرصتی برای هدایت تیمی را پیدا نکرده اند.
علــی کریمی که فصل گذشــته تیــم ســپیدرود را در لیگ برتر
نگه داشــت ،امســال هم قصد داشــت بــه فعالیتــش در این
تیم ادامه بدهد که تن زاده ،مالک باشــگاه جلوی ادامه کار
او را گرفت .البته همانطور که در باال عنوان شد ،سپیدرود در

تنگنایمشکالتمالکیتیواختالفمسئوالناستانیافتاده
و فعالیت موازی دو مالک و دو سرمربی همچنان تداوم دارد.
علیرضا منصوریان دو فصل پیش ســرمربی اســتقالل شــد و
توانســت با این تیــم عنوان نایــب قهرمانی لیــگ برتــر را از آن
خود کند.منصوریانفصل گذشتههمتاهفتههایابتدایی
ســرمربی آبی پوشــان بود ولی از این تیم کنار گذاشــته شد.
هرچنــد در ایــن مــدت خبرهای غیــر رســمی دربــاره مذا کره
دیگر باشگاه ها با منصوریان مطرح می شــد ،ولی این مربی
رقابتهای این فصل از لیگ برتر را بدون تیم دنبال می کند.
فراز کمالوند کهسابقهسرمربیگریدر تیمهایترا کتورسازی،
گســترش و صنعت نفت را دارد این فصل به تیم دســته اولی
ا کسین رفته است .رضا مهاجری هم فصل گذشته سرمربی
پدیده بــود ولــی این فصل به ســمت مدیــر ســازمان فوتبال
ترا کتورسازی انتخاب شده است.

ورزش
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استاندارد دوگانه برای ملیپوش سهگانه
ملیپوش سهگانه کار اصفهانی میگوید مسئوالن مربوطه سنگ اندازی میکنند اما حمایت نه!
 110کیلومتـر تمریـن رکابزنـی ،آن هـم هفتـهای چنـد بـار ،بـه تنهایـی گویـای اراده پوالدیـن دختـر
شـجاع قصـه ماسـت که میخواهـد متفاوت باشـد و حاضر نیسـت دوومیدانی یا دوچرخه سـواری
را انتخـاب کنـد و بـا تمام مشـقتها سـه گانـه را دوسـت دارد و میخواهد در این رشـته کاری کند
کارسـتان .صحبـت از شـکوه طیـاره خواجویـی اسـت .سـه گانـه کار ملـی پـوش اصفهانی کـه اولین
مهری
مـدال بیـن المللـی سـه گانـه بانـوان را در رقابتهـای آسـیای میانـه کسـب کـرده و برای شـرکت در
مصور
بـازی هـای آسـیایی  2018انگیـزه هـای زیـادی داشـت امـا شـرایط طـور دیگری رقـم خـورد .طیاره
خواجویـی کـه در مسـابقات آسـیای میانـه بـرای ورزش بانـوان کشـورمان رکـورد جدیـدی خلق کـرد ،بـه دالیلی که
نمیدانـد ،فرصـت شـرکت در ایـن رقابتهـا و محـک زدن توانمنـدی هایـی که بـه دنبال یک سـال تمریـن مداوم
بـه دسـت آورده را از دسـت داده و ناراحتـی و عصبانیـت بابت ایـن اتفاق را می توان به خوبـی در تک تک جمالت
و کلماتـش حـس کـرد .وی معتقد اسـت مشـکالت پیش روی سـه گانـه بانوان آن قدر زیاد اسـت که سـاعتها هم

گفـت وگـو کنیـم ،بـاز هم حـرف بـرای زدن دارد و البته تاکید مـی کند که دوسـتانش از وی خواسـته اند مصاحبه
نکنـد «:دوسـتانم مـی گوینـد مصاحبـه نکـن .مـی گوینـد حـرف زدی ،حذف می شـوی و باید این رشـته را ببوسـی
و کنـار بگـذاری .صبـر آدم هـم انـدازه ای دارد ،مـن در این یک سـال سـکوت کـردم .حاال هم اگـر مصاحبه می
کنـم ،نـه توهینـی کـردم و نـه حـرف غیر مسـتندی زدم .بـرای همه حـرف هایم سـند دارم .پیگیر حقم هسـتم
و میدانـم اگـر بـه بـازی هـای آسـیایی هـم اعزام شـوم ،نمی توانـم رکـورد خاصی ثبت کنـم اما تلاش میکنم
و بایـد نتیجـه تالشـم را ببینـم .ایـن رشـته را دوسـت دارم و بـا عالقـه کار میکنـم امـا اگر قـرار نیسـت نتیجه ای
نداشته باشد ،بگویند تا تکلیفم را بدانم».
گفـت وگـو بـا شـکوه طیـاره خواجویـی ،روایتـی از تلاش ورزشـکاری اسـت که برای رسـیدن بـه هدف ،هـر چه در
تـوان داشـت انجـام داد امـا گاهـی نمیشـود کـه نمیشـود که نمیشـود*.
*قیصر امین پور

نایب رئیس فدراسیون سه گانه گفتم اجازه ندهید تمام
انگیزه ما در تمرین خالصه شــود و از بین بــرود ،مرا برای
تمرین نساخته اند ،میخواهم مسابقه بدهم.

موضوع در بین مردم جا بیفتد که وقتی دختری را سوار
بر دوچرخــه در جاده مــی بیننــد ،متوجه شــوند که وی
با هدفــی ایــن کار را دنبال میکنــد و قصد تفریــح ندارد.
متاســفانه گاهی افراد بیمــار ذهنی پیدا میشــوند که با
سرعت لب به لب دوچرخه من حرکت میکنند و یکهویی
فرمان داده و مســیر را عــوض میکنند ،بــدون اینکه فکر
کنند شــاید مانعی پیش روی من باشــد .ترمــز دوچرخه
 ABSنیست و باالخره ممکن است در این حین تعادلم
را از دست بدهم.

بایــد متحمل شــویم امــا با مــا این طــور برخــورد کردند.
یک ســال زحمت مرا هدر دادند .دوستم به فدراسیون
مراجعــه کــرده و بــه او گفتــه انــد در بــازی های آســیایی
حضور بــرای ما مهم نیســت و رقابت اهمیت
دارد .این حرف غیر منطقی اســت ،وقتی
در طــول ســال یــک مســابقه ســه گانــه
هم نداشــته ام ،چه طــور انتظــار دارند با
ورزشکارانی رقابت کنیم که در طول سال
در بیش از  20مسابقه شرکت می کنند .ا گر
بنا به این استدالل است ،پس تیم پسران
را هــم اعــزام نکننــد زیــرا آنهــا هــم شانســی
برای کســب مــدال ندارنــد .ما در طــول یک
ســال گذشــته حتی اردوی تیم ملی درست و
حسابی هم نداشته ایم.
یعنــی تیــم ملی ســه گانه
بانوان داریم اما اردوی تیم
ملی نه؟

قــرار بــود اردوی تیــم
ملــی برگــزار کنند که
اول  13روز بــود،
بعد شد هفت روز
و در نهایــت هــم
ســه روز .آن هم
چ ــه اردو یــی.
ک ـســـی بـــاالی
ســر مــا نبــود و
برنامــه ای بــرای
تـمر یـنـــات و جـــود
نداشــت .آن هــم در حالی
کــه تمــام هزینههــای مــا بر
عهــده خودمــان ا ســت،
ب ـ ــر خـــاف ورز شـک ـــاران
ســایر شهرســتان هــا کــه
ه ـیـئـته ـــای ا سـت ـــانی
از آنهــا حـمـــایت کــرده
و هــز یـنـههـا ی ـــشان را
پرداخت می کنند.
در شرایطی که شاید
شانســی بــرای اعــزام بــه
بازی های آسیایی داشته
باشــی ،هیئــت ســه گانــه
اصــفــهـــان از ورزشـکـــارش
حمایت نمی کند؟

متـا سـفـــانه نــه .مــن گال یــه و
حرفهای زیادی برای گفتن دارم
اما ســکوت کردم تا حــرف زدن من
خللــی در روند پیشــرفتم ایجاد نکند
اما حــاال دیگــر چیــزی بــرای از دســت
دادن وجود نــدارد .هیئــت اصفهان نه
تنهــا از مــن حمایــت نمیکنــد ،بلکــه به
دالیلی که نمی دانم چرا ،ســنگ اندازی
هم می کند .برای رکوردگیری رشته شنا،
هیئت اصفهان به مــن خبر نــداده بود و از
طریق فدراسیون مطلع شدم.
بههرحــال ســه گانــه را بــا علــم بــه ایــن
سختیها انتخاب کردی؟

درست اســت اما قبول کنید ســه ساعت صبح
تمرین و دو ساعت عصر کار ساده ای نیست .در
این شرایط انگیزه رسیدن به هدف است که
مرا سرپا نگه داشته است .من از فوتبال،
فوق العاده متنفرم؛ چون هزینه زیادی
در ایــن رشــته میکننــد و آخــرش هــم
چیــزی از آن در نمیآید.زندگــی مــن
مثل زندگی یک کارمند شــده ،هر روز
م ـیروم تمریــن ،هفتــه ای  12جلســه
تمرین شــوخی نیســت .مدتــی قبــل هم به

از بحث مســابقات اخیر فاصله بگیریم ،برای
خیلــی هــا جــذاب اســت بداننــد چــه طــور جــذب
دوگانه شدید؟

خیلی اتفاقی .به صورت تفریحی ،شنا و دوچرخه سواری
انجام مــی دادم امــا یک آ گهــی دیدم کــه بــرای برگزاری
مســابقه دو و دوچرخــه ســواری فراخــوان داده بــود امــا
اســمی از دوگانه در میــان نبود .مــن هم با خــودم گفتم
وقتی هم دو و هم دوچرخه سواری تفریحی کار میکنم،
در این مسابقه شرکت کنم .وقتی به محل برگزاری رفتم،
متوجه شــدم که همایشــی بــرای معرفــی رشــته دوگانه
است و مســابقهای در حد آماتوری نیز برگزار شد .در این
مسابقه نتیجه خوبی گرفتم و تشویق شدم که به سراغ
این رشته بروم.
در دنیا هم دوگانه مرسوم است یا در ایران به
خاطر محدودیتی که برای رشــته شــنا وجــود دارد،
این رشته باب شده است؟

در دنیا هم ســه گانه وجود داشــته و رقابتهای جهانی
نیز دارد اما ســه گانه المپیکی اســت .ســه گانه ،دوگانه،
دوگانه آبی ،سه گانه زمستانی ،دوگانه و سه گانه کراس
رشتههای زیر مجموعه فدراسیون جهانی هستند.
در جایــگاه فــردی کــه بــا هیــچ کــدام از ایــن
رشتهها آشنایی حرفه ای نداشتی ،ورود به دوگانه
و سپس سه گانه سخت نبود؟

چــرا خــب .مــن تمریــن درســتی در دوچرخــه ســواری
نداشــتم و دوچرخــه و دو را بــه صــورت تفریحــی دنبــال
میکردم ،حاال که به چهار سال قبل نگاه میکنم ،شرایط
از لحــاظ تمرینــات و تجهیزات بــا قبل فرق کرده اســت.
اولین بار که در مســابقات قهرمانی کشــور شرکت کردم،
به مــن گفتند همین کــه از خط پایــان عبور کنــی ،کافی
است و انتظار مقام نداریم .به مرور با مداومت در تمرین
توانستم پیشرفت کنم اما حاال که به چند سال قبل نگاه
میکنم ،تازه میفهمم چه قدر افتضاح بودم (.با خنده).
چطور؟

معموال چون مســابقات دوگانه و ســه گانه زیاد نیست،
بیشتر ورزشکاران این رشته ها ،در مسابقات دوومیدانی
و دوچرخــه ســواری هم شــرکت مــی کنند .مــن در دوی
اســتقامت و صحرانــوردی ،جــزو  10نفــر برتــر کشــوری
هســتم امــا بههرحــال ورزشــکار تخصصــی یــک رشــته
تفاوت دارد زیرا در رشته ای مانند دو ،ورزشکار در حین
تمرینات،عضالت مناسب را درگیر میکند اما در رشتهای
مثل سه گانه ناچارید عضالت را تقسیم بر سه کنید.
اشاره داشتید که در دوی استقامت ،رکوردی
در سطح  10نفر برتر کشوری دارید .بهتر نیست این
رشته را دنبال کنید ،با توجه به اینکه دوومیدانی در
ایران موقعیت ممتازتری نسبت به سه گانه دارد؟

واقعا تصور تمرین در این شرایط سخت است،
برنامــه تمرینــی ثابــت شــکوه طیــاره خواجویــی در
طول هفته به چه صورت است؟

اتفاقــا مربیــان نیــز به مــن پیشــنهاد کردنــد کــه فقط به
دوومیدانی تمرکز کنم و رکورددار این ماده شــوم اما من
کارهایــی را دوســت دارم کــه دیگــران کمتــر به ســراغ آن
میروند و میخواهم متفاوت باشــم .سه گانه ترکیبی از
دو ،دوچرخه و شناست و کمتر ورزشکاری پیدا می شود
که این ســه رشــته را با هم دنبال کند .به جــای اینکه به
رشته دیگری بروم ،دوســت دارم آن قدر در رشته خودم
قوی شوم که هر رکوردی را ثبت کنم.

من با علــم به تمــام خطــرات جانی کــه ممکن اســت در
کمینــم باشــد ،ایــن کار را میکنــم .دو ســال قبــل یکی از
دوچرخه سوارانی که میشناختم ،در این مسیر تصادف
کرد و مرگ مغزی شد .تنهایی و قرار گرفتن در مسیرهایی
که نمیشناسم هم ترس آور اســت .معموال ا گر در مسیر
ناشــناخته ای قرار بگیرم ،به یکــی از آشــنایانم زنگ زده
و مــی گویم ا گر تــا نیم ســاعت دیگــر زنگ نــزدم ،در فالن
منطقه برایم خطری رخ داده است.

در رشـتــــه سـهگـانـــه ،ایــن طــور اســـت کــه
ورزشــکاری مثــا در دو و دوچرخــه ســواری خــوب
باشــد امــا در شــنا ضعیــف و بــا رکــورد آن دو رشــته،
بتواند نتیجــه بگیرد یــا باید هر ســه رشــته را در یک
سطح دنبال کند؟

با چند ساعت دوچرخه سواری در جاده ،آن
هم تنها حوصله ات سر نمیرود؟

این مورد برای من پیش آمده است .در مسابقات آسیای
میانه قزاقستان من در شنا تمرین خاصی نداشتم اما در
دو و دوچرخه توانســتم تا حدودی جبران کنم .البته در
مسابقاتی مانند آسیایی میانه چنین فرضیهای جواب
میدهد اما برای رویدادهای مهم باید در هر سه رشته،
یک ســطح باشــی .در پیج جهانی ســه گانه ،نفرات برتر
مواد مختلــف معرفی شــدند که فردی در هر ســه رشــته
انتخاب شــده بود که نمره متوســط رو به باالیی کســب
کرده بــود؛ یعنی ســه نمره متوســط در ســه رشــته بهتر از
دو نمره خــوب در دو رشــته و یک نمره ضعیف در رشــته
دیگر است.

مثال نمیدانســتم تمرینات دوچرخه سواری را کجا باید
انجام بدهــم اما کم کم راه و چاه دســتم آمد و حاال دیگر
بــرای تمریناتم نیازی به کســی نــدارم .مثــا  110کیلومتر
تمرین رکاب زنی دارم که در طول مسیر تنها هستم.

خیلی سخت است اما امیدوارم با تمرین مداوم و انگیزه
باال به این خواسته برسم.

 110کیلومتــر رکابزنــی بــرای تمریــن دوچرخــه
سواری؟ واقعا؟!

تمریــن دوچرخــه ســواری آن هــم در اتوبــان
خطرنا ک نیست؟

ســوالی ا ســت کــه خیلیهــا از مــن میپرســند .بقیــه
ورزشکاران شاید یکی دو هفته که تنهایی تمرین کنند،
خســته شــوند اما ماندهام واقعا چــه انگیزه ای مــرا برای
ادامه این مســیر یاری میکنــد .البته در مواقعی خســته
میشــوم و شــدت تمرینــات باعــث میشــود تــا حوصله
کســی را نداشــته باشــم .بارهــا پیــش آمــده کــه در حین
دوچر خــه ســواری ،ا فــرادی نزد یــک مــن مــی آینــد و
میخواهند خــوش و بش کنند اما درســت جوابشــان را
نمیدهم و انگار با آنها دعوا دارم.

خطر که همیشه جلوی چشم ماست و اتفاقات بسیاری
را تا کنون شاهد بوده ام و خوش شانس بوده ام که برای
مــن رخ نــداده اســت .اوایل کــه بــرای تمرین بــه اتوبان
ذوبآهن میرفتم ،پلیس راهنمایی و رانندگی ،جلویم را
میگرفت که البته حق با آنها بود زیرا اتوبان جای تمرین
نیست اما وقتی جایی را برای تمرین ندارم ،مجبورم .من
روزی سه ساعت تمرین دوچرخه سواری دارم که از خانه
مان در اصفهان تا نجف آباد را رکاب میزنم ،بعد مسیر را
بر میگردم و از اصفهان تا فوالدشهر دوباره رکاب میزنم.

باالخره این تمرینات که بی نتیجه نبوده است
که بخواهی نا امید شوی؟

رکابزنی بــرای یک دختر در این مســیر ســخت
نیست؟

درست است .اصال نمی توانم خود را با قبل مقایسه کنم
و هر سال بهتر از گذشته می شوم.

بههرحــال ســختی خــودش را دارد زیــرا در جــاده تنهــا
هســتم .اوایــل بــا مشــکالت زیــادی درگیــر بــودم کــه
خوشبختانه کمتر شــده اما هنوز هم هست .موتوریها
یا افــراد ســوار بر ماشــین کــه نزدیــک میشــوند و متلک
میاندازند ،وقتی وا کنشی نشــان نمیدهم ،راهشان را
میگیرند و می روند اما برخی دیگر شــاید تا حدود  5تا 10
کیلومتر همراه من می آیند .واقعا رفتار پلیس راهنمایی و
رانندگی با من خوب است و حتی مرا تشویق میکنند ،در
صورتی که به آنها حق میدهم مانع از دوچرخه سواری
من در اتوبان و جاده شوند یا دوچرخه ام را توقیف کنند.
مــواردی هــم رخ داده کــه افــرادی بــرای مــن مزاحمتی
ایجاد کرده انــد و مامور پلیس راهنمایــی ،بین من و فرد
مزاحم فاصله ای ایجاد میکنند .امیدوارم فرهنگ این

مربی تخصصی ســهگانه دارید یا هر رشته را با
مربی خودش آموزش می بینید؟

نمی دانم گفتنش درست است یا نه ،ولی در ایران مربی
تخصصی ســه گانه نداریم .مربیانی هســتند کــه مثال در
این رشــته تجربه عملــی دارند امــا تئــوری نمیدانند .یا
برخی مربیان در دو و دوچرخه خوب هستند اما تخصص
چندانــی در شــنا ندارنــد .من هــم به ایــن خاطر بــا چند
مربی همــکاری دارم ،یعنی هر رشــته با مربــی تخصصی
خودش.
وسوسه نمی شوی در رشته های دوومیدانی
و دوچرخه سواری هم شانست را امتحان کنی؟

رســیدن به ســطح رو به باال در این سه رشته
چه قدر شدنی و امکان پذیر است؟

برای هدفــی کــه دارم ،بایــد این شــرایط را تحمــل کنم.
معموال در تمام طول مســیر هدفون توی گوشم است و
آهنگ گوش مــی کنم .البتــه آهنگ ها شــاید  10بار تکرار
شــوند و بــرای اینکــه حوصلــه ام کمتر ســر بــرود ،آهنگ
خارجــی و داخلــی و فایــل هــای صوتی پــرورش افــکار را
گوش میکنم.
با این شــرایط خانواده مخالف ادامه فعالیت
در سه گانه نیستند؟

خیلیمخالفهستندامااز پسمنبرنمیآیند(باخنده).
اوایل کــه می خواســتم برای تمریــن بــروم ،میگفتم ا گر
بعد از دو ،سه ساعت برنگشتم بدانید یا مرده ام یا اتفاقی
برایم رخ داده است .از بس این حرفها را گفتهام ،دیگر
برایشــان تکراری شــده اســت .اما در کل همیشــه سعی
میکنم خانواده ام را برای هر رویداد احتمالی آماده کنم
و از آنها خواسته ام ،هر اتفاقی برایم رخ داد ،خودشان را
ناراحت نکنند.
خب برسیم به دعوت شکوه طیاره خواجویی
به تیم ملی .اولین بار کی دعوت شدید؟

چه ســاده که گــول خودشــیرینی آنها را خــوردم (.با
خنده) .قبل از اینکه مسابقه را شروع کنیم ،رئیس
فدراســیون بــه من گفــت ،فقــط از تــو مــی خواهیم
به خــط پایان برســی و مــن هم کــه از بابت خــودم و
آمادگــی بدنــی ام ،مطئمــن بــودم ،گفتــم خیالتان
راحت!
اولیــن تجربه رســمی ســه گانــه آن هم در
یک مسابقه بین المللی چه طور بود؟

خیلی خوب بود .شــرکت کنندگان ســایر کشــورها،
بــا دیدن پوششــی کــه من داشــتم ،بــا مــن مهربان
بودنــد .آنهــا خبــر نداشــتند کــه بــا چــه تمرینــی در
این مســابقات شــرکت کرده انــد و من اصــا تمرین
نداشــتهاند ،من رتبه چهارم این رقابت ها را کسب
کردم و باید به من مــدال افتخار می دادند! مربی ام
به من میگفت ،شکوه فکر نمیکنم کم کاری کرده
باشی اما متاسفانه رتبه چهارمی من هیچ بازتابی در
رسانهها نداشــت .البته از یک بابت دلم می سوزد،
من ا گر در دو گانه شــرکت کرده بودم ،حداقل سوم
می شــدم و جایزه نقدی اش را می گرفتم اما با این
وجــود در ســه گانــه مســابقه دادم و توقع بیشــتری
داشتم.
در فاصلــه بین مســابقات غرب آســیا در
اردن و آســیای مرکزی در قزاقســتان ،پوشش
بانــوان ســه گانــه کار تاییــد شــد؛ ایــن طــور
نیست؟

بلــه ،تاییــد پوشــش اســامی بانــوان ســه گانــه کار
اتفاق بزرگی بود که رخ داد و حاال می توان در ایران
نیز این رقابــت هــا را برگزار کــرد ،البته نیاز اســت که
فدراســیون همت کند و برگزاری مســابقه سه گانه
در داخل کشــور را به تاخیر نیندازد ،چون به اندازه
کافی عقب هستیم.
و مسابقات آســیایی قزاقســتان و اولین
مدال بین المللی سه گانه بانوان.

از قبل اعالم شده بود که به طور حتم به قزاقستان
اعزام می شــویم اما دو هفته مانده بــه اعزام گفتند
کــه وزارتخانه با پوشــش ســه گانــه بانــوان موافقت
نکرده و اعزام منتفی شــده اســت .ملی پوشانی که
خودشــان را آمــاده مــی کردنــد ،حســابی افســرده
شــدند تا اینکه چند روز بعد گفتند موافقت شــده.
واقعــا خیلــی خوشــحال شــده بودیــم .مــن بــرای
مســابقات قزاقســتان ،چنــد ماهــی تمریــن شــنا
داشــتم که البته برای رقابت در ســطح بین المللی
کافی نیســت امــا بههرحال بهتــر از مســابقات غرب
آسیا بود .ضمن اینکه تمرین در استخر با تمرین در
آب های آزاد تفاوت دارد .ملی پوشان سه گانه تیم
مردان در پشت سد تمرین می کنند اما من جرئتش
را ندارم! البته مــی دانم که ا گر دو ســه باری تمرین
کنم ،ترسم خواهد ریخت.
اما با همین سطح تمرین توانستی مدال
بگیری؟

اتفاقا حاال با تمرینات فعلــی ام ،میتوانم در همان
موقعیت مدال نقــره بگیرم .من بــرای اینکه عادت
کنم ،تمرینات در استخر را با لباس سه گانه میرفتم
و تقریبــا به شــرایط عــادت کــرده ام .در قزاقســتان
در بخش شــنا صفــر کیلومتــر بــودم .از ایــن رو به ما
تا کید زیادی برای طی درســت مســیر کــرده بودند
که حداقل زمانی را از دســت ندهیم .خوشــبختانه
مــن مســیر را درســت رفتــم امــا از حریفــان عقــب
افتادم .سطح ما با رقیبان در شنا زیاد است و فقط
میتوانیم در دو و دوچرخــه عقب ماندگی را جبران
کنیم.

ســال  ،92البته هنــوز ورزشــکار آماتــوری بــودم و دعوتم
بیشتر جنبه تشریفاتی داشــت .تیم دوگانه در آن مقطع
برای مســابقات فیلیپین اعزام شــد اما من از اردوی تیم
زمانــی که مدال برنــز قطعی شــد ،از اینکه
ملی خــط خورده بــودم .بعــد ســال  95برای مســابقات
اولیــن مــدال آور ســه گانــه بانــوان ایــران لقب
دوگانه غرب آسیا که در اردن برگزار می شد ،دعوت شدم.
گرفتید ،چه احساسی داشتی؟
تمرینــات مــا در اردوی تیــم ملــی در رشــتههای دو و
آن قدر خوشحال بودم که نمی توانم توصیف کنم.
دوچرخه ســواری بــود و در دوگانه می توانســتم جز ســه
من در دوچرخه به رقیــب اصلی ام رســیدم و در دو
نفــر اول باشــم .از قبــل اعــزام بــه مســئوالن تیــم گفتــه
از او عبــور کــردم .پنج دقیقــه مانــده به خــط پایان
بــودم کــه دوســت دارم در ســه گانــه مســابقه بدهم که
میدانســتم و خوشــحالی اصلــیام آنجا بــود .بارها
در جــواب گفتند شــرایط فراهم نیســت تــا اینکــه دو روز
از قهرمانــان مختلف شــنیدم بودم که خوشــحالی
مانده بــه اعــزام ،اعالم کردنــد که مــی توانم در ســه گانه
بــرای مقــام آنــی اســت و در ایــن موقعیت
شــرکت کنم که من هم از خدا خواســته قبول
این حرف را درک کــردم .مرحله به مرحله
کردم.
هم که هــدف ورزشــکار بزرگتر میشــود،
من هیــچ تمرینــی در شــنا نداشــتم و ســه روز
کمتر بــرای قبلــی هــا خوشــحالی میکند.
قبل از مســابقات ،ســه نوبت تمرینــی در دریا
البته افرادی که خودشان ورزش میکنند،
تمرین کردم.
بــرای کاری کــه مــن کــردم ،ارزش زیــادی
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هـمـــان ت ـمـر ی ـنـــات
زیادی برای
تمرین ،بــدون مقام هــم قهرمان هســتم
هــم نـدا ش ـتـــم .د فـع ــه اولــی کــه وارد دریــا
گفتن دارم اما
و برخــی هــم تعجــب میکننــد چطــور بــا
شـــدم ،نـفـــسم مــی خواســت از شــدت ترس
سکوت کردم تا
این تمریناتــی که مــن دارم ،مقــام مهمی
بـنـــد بیایــد امــا ملــی پوشــان تیــم ســه گانــه،
حرف زدن من
بــه دســت نیــاورده ام .در مقابــل برخــی
دلــداری م ـیداد نـــد و مـیگــفــتـنـــد کـــاری
خللی در روند
انــگار درک درســتی از زحمــات ورزشــکار
نـــدارد .از توهم ســقوط در دریا می ترســیدم.
بعــد مســابقه ،ملــی پوشــان ســه گانــه مــی پیشرفتم ایجاد ندارند و ا گر تعریف هــم بکنند ،زیاد به دل
نمینشیند.
گفتند ،دلداری می دادیم تا نترســی .من هم
نکند

