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کرونا و دیوار کوتاه ورزش

هوای  و  حال  روزها  این   : قهرماانن 
کشور با وجود ادامه خطر کرونا بی 
بحران  درگیر  جامعه ای  به  شباهت 
است. همه چیز طبق روال گذشته 
یکی  محدودیت ها  و  دارد  جریان 
نظر  به  اما  می شود  برداشته  یکی 
باز هم کوتاه ترین  می رسد ورزش 
در  مثبت،  اتفاق  دارد.  را  دیوارها 
نظر گرفتن تمهیداتی برای حمایت 
است  مربیان  و  داران  باشگاه  از 
گرچه این تمهیدات شامل حال همه 
دارند  را  آن  استحقاق  که  کسانی 
نمی شود. مسئله دیگر این است که 
ورزشکاران همچنان در خانه حبس 
اند و از تمرین دور. سوالی که باید 
از تصمیم گیرندگان در ستاد مقابله 
با کرونا پرسید این است که چطور 
قابل  ورزشی  سالن  در یک  کرونا 
انتشار است و در شلوغی های شهر، 
و  بازار  و  اداری  ساختمان های  در 
ندارد؟  خطری  شهرها  تقاطع های 
از روز روشن تر است که با تدوین 
اماکن  در  بهداشتی  پروتکل  یک 
این  می توان  خطر،  کم  ورزشی 
اماکن را بازگشایی کرد. شاید این 
اجرا  قابل  استخر  پروتکل در یک 
باشگاه  یا  سالن  یک  در  اما  نباشد 
ورزشی غیر ممکن نیست. تردیدی 
جامعه  آحاد  سالمت  که  نیست 
این  اما  است  بزرگ  اولویت  یک 
محدودیت زمانی معنا پیدا می کند 
یکپارچه  و  عادالنه  صورت  به  که 
اجرا شود در حالی که در سطح شهر 
شباهتی به این محدودیت ها وجود 
ندارد. در همین حال ورزشکار ملی 
ما برای تمرین باید به دنبال استفاده 
بام و پارکینگ منزل اش  از پشت 
مسابقات  برگزاری  که  البته  باشد. 
ورزشی باقی مانده در لیگ ها بدون 
حضور تماشاگر و با تست سالمت 
از ورزشکاران درگیر آن، امکانپذیر 
همه  ظاهراً  شرایط  این  در  است. 
چیز ایمن است جز اماکن ورزشی.

حامـد اسماعیلی
سردبیر

نیـما  اکـرمی
نور چشمی نداریم ؛ نباید فشار نتیجه گرایی بر آرتمیس وارد شودخبرنگار

افتخاری  عبدی  سید   : قهرماانن  
اخیراً  اسکی  فدراسیون  رییس 
اسکی  درباره  گفتگویی  در 
او  است.  کرده  صحبت  ایران 
درباره سمیرا زرگری و موضوع 
نتایج تیم ملی در المپیک جوانان 
گفتگو  این  است.  داده  توضیح 
توسط خبرگزاری مهر انجام شده 
است که بخش هایی از آن را از 

نظر می گذرانید: 
سال  در  )البته  اسکی  نتایج   *
المپیک  در  ویژه  به  گذشته 
کننده  راضی  جوانان(  زمستانی 

بود؟
در  نیز  جوانان  المپیک  برای 
کردیم.  برگزار  انتخابی  توچال 
حال  در  تازگی  به  جوانان  این 
هستند.  قهرمانی  اسکی  تجربه 
ما می دانیم که خیلی نباید روی 
به  بازی که  نتیجه گیری اسکی 
تازگی پوئن فیز )امتیاز جهانی( 
مختلف  رقابتهای  در  و  گرفته 
به  شرکت می کند تمرکز کرد. 
ما  جوان  باز  اسکی  مثال  عنوان 
مثل آرتمیس حسینی تازه وارد 
اجازه  ما  و  است  شده  فضا  این 
نتیجه خواهی  تا فشار  نمی دهیم 
شرایط  شود.المپیک  وارد  او  بر 
استرس  دارد.  را  خاص خودش 
و  است  زیاد  خیلی  ورزشکاران 
این  عملکردشان متفاوت است. 
معطوف به جوان ترها نمی شود. 
پیونگ  زمستانی  المپیک  در 
چانگ نیز فروغ عباسی اسکی باز 
خوب و باتجربه تیم ملی در ابتدا 
بعد از عبور از ۵ دروازه ادامه کار 
برایش سخت می شد اما در انتها 
رکورد  هم  ثانیه   ۱۱ که  دیدیم 

خودش را جابه جا کرد.

گفته  فنی،  کادر  مورد  در   *
ای  ویژه  حمایت  شما  می شود 
و  می کنید  خاص  مربی  یک  از 
این موضوع اعتراضاتی را در پی 

داشته است.
نداریم.  خاصی  مربی  هیچ  ما 
اگر منظور سمیرا زرگری است 
وی یک مربی مثل سایر مربیان 
مدرسه  او  اگر  است.  ملی  تیم 
می کنیم  استقبال  ما  دارد  اسکی 
تا چندین نفر مدرسه اسکی راه 
بیاندازند و رقابت بیشتر هم شود. 
نیست.  ما  نورچشمی  هیچکس 
ما باید تالش کنیم تا مربیان تیم 
من  کنیم.  تقویت  را  مان  ملی 
حتی چند مربی جوان را مختص 
مستعد  ورزشکاران  از  حمایت 
دغدغه  تنها  و  گذاشته ام  استانی 
ما پیشرفت اسکی است. اگر ما 
راه  اسکی  تهران ۲۰ مدرسه  در 
بیندازیم همه می آیند. هیچ کسی 
نورچشمی  ما  فدراسیون  در 
کنیم  تالش  باید  ما  نیست. 
زرگری را تقویت کنیم، بقیه را 
اسکی  مدارس  تا  همینطور  هم 

تقویت شود.
فاطمه  که  شد  چه   *
نایب  عنوان  به  کیادربندسری 
رئیس انتخاب شد؟ آیا او از تیم 

ملی برداشته شد؟
 من به نایب رئیس احتیاج داشتم 
گزینه  بهترین  کیادربندسری  و 
و  برنداشتم  را  کسی  من  بود. 
فقط پست ها تغییر کرد. من ۲۰ 
جماعت  این  با  که  است  سال 
و  عاشق  اگر  می کنم.  زندگی 
دیوانه اسکی نبودم این کاله سرم 
نمی رفت. االن آمده ام و آبرویم 
به  را  باید اسکی  را گذاشته ام و 

جایی برسانم.

این باور در برخی به وجود آمده 
کمیته  با  فنی  کادر  که  است 
شده  گرفته  اشتباه  اقتصادی 
سوی  از  مالی  حمایت  و  است 
کادر فنی نسبت به ملی پوشان 
و تیم ملی باعث بقای آنها شده 

است؟
زرگری  که  خورم  می  قسم   
هزینه  فدراسیون  برای  ریالی 
فدراسیون  مگر  است.  نکرده 
لنگ چند دست کاپشن است؟ 
ما سالی ۵ میلیارد پول به اسکی 
اسکی  کمیته  رئیس  می آوریم. 
اینکه در  مهرآیین  فرهاد  آلپاین 
طی دو سال کاًل ۴۰۰ میلیون به 
پس  است،  کرده  تزریق  اسکی 
نیست.  درست  صحبت ها  این 
هدف ما این است که دروازه ها 
را به سمت اسپانسرها باز کنیم و 

همه بیایند.
مدرسه  یک  اسم  چرا  پس   *
تیم  کاپشن  روی  خاص  اسکی 

ملی است؟
 ما از حضور همه مدارس اسکی 
مدرسه  کدام  می کنیم.  حمایت 
اسکی  مدرسه  این  مثل  اسکی 

موفق شده است قهرمان بسازد و 
مجوز رسمی این چنینی بگیرد؟ 
مبنای  بر  حاضر  حال  در  دنیا 
کدام  می چرخد.  داری  باشگاه 
مدرسه اسکی را می شناسید که 
و  جامع  چنین  این  دربندسر  در 
من  است  سال  سه  باشد.  کامل 
که  هستم  موضوع  این  درگیر 
اسکی  مدرسه  یک  دیزین  در 
راه بیفتد. کدام مدرسه اسکی از 
ابتدا تا انتهای فصل هفته ای ۴ روز 
با مربیانش کار می کند؟ مربیان 
تقویت  باید  ما  دلسوز  و  جوان 

شوند.
در زمینه مالی،  من اسکی را با دو 
میلیارد و صد میلیون تومان بدهی 
تسویه  را  آن  و  گرفتم  تحویل 
فدراسیون  ساالنه  بودجه  کردم. 
اعتبار  است.  بوده  میلیون   ۷۰۰
ورزش  وزارت  میلیونی   ۷۰۰
و  میلیارد رسید  دو  به  و جوانان 
ملی  کمیته  میلیونی   ۱۵۰ اعتبار 
المپیک نیز به یک میلیارد رسید. 
میلیون بود که آن را به سه میلیارد 

و نیم رساندیم.

قهرماانن : پیش از آنکه ورزشکار شود و افتخار کسب کند سال ها با 
لباس سفید پرستاری به ما خدمت کرده است. از سال ۸۸ در رشته ی 
پاراگالیدر هنر نمایی می کند اما به دلیل نبود امکانات کافی و هزینه  
بسیار باالی امکانات باعث شد حادثه ای تلخ در سال ۹۶ شکل گیرد 
تا فیروزه سلطان محمدی ستاره ی پاراگالیدر کار ایران دچار آسیب 
دیدگی شدیدی شود و از این پس پای خود را در مسیر پا را دو و 
میدانی بگذارد. البته او معتقد است اگر به او امکانات و وسایل کافی و 
مناسب را بدهند می تواند باز هم به رشته پاراگالیدر برگردد هر چند 
هنگامی که معلولیت به سراغ او آمد، جا نزد و با وورد به عرصه دو و 
میدانی کم توانان با رشته پرتاب وزنه کالس F۴3 کار خود را شروع 

کرد و سپس مقام سوم پا را دو و میدانی کشور را به دست آورد.
فیروزه سلطان محمدی تا پیش از آغاز سال ۹۹ در خانه تمرین و 

خود را برای کسب سهمیه مسابقات جهانی آماده می کرد که کرونا، 
مهمان بی دعوت، تمام رشته هایش را پنبه کرد. او که دیگر میدانی 
برای مسابقه و جدال نمی دید و با سابقه ای که در پرستاری و خدمات 
پزشکی داشت، این بار میدان رقابت خود را در بیمارستان می دید و 
حریف خود را کرونا. لباس سفید پرستاری را به صورت داوطلبانه 
بر تن کرد و وارد میدان جنگ با کرونا شد. او در پاسخ به اینکه 
شیفت های کاری باعث خستگی او می شود یا نه می گوید: »خسته 
نه  می شوم  خسته  جسمی  لحاظ  به  فقط  هرگز.  دلزده  اما  می شوم 
روحی«. سختی ندیدن مادر این روزها او را ناراحت کرده است زیرا 
خودش مادر است و حس این دوری را می داند و درک می کند که 
اگر مادری، پسرش را نبیند یا بالعکس چه دردی را تحمل می کند اما 
او همه ی سختی ها را به جان خریده است و حاال در خط مقدم مبارزه 
با ویروس می جنگد. بانوی خستگی ناپذیر ورزش ایران این روزها 
بر خالف دیگر ورزشکاران که در خانه به تمرین می پردازند در 
بیمارستان حضرت ولی عصر )عج( واقع در زنجان برای خالص شدن 
از بیماری تالش می کند هر چند که او قباًل بارها به عنوان داوطلب در 
مناطقی از ایران خدمت کرده است. فیروزه سلطان محمدی امروز به 
منوال گذشته پا به پای مردم قدم می گذارد. امیدوار است به فرداهای 

بهتر و دست نکشیدن از آرزوها و ما هم امیدوار.
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رئیس فدراسیون اسکی درباره اسکی زنان ایران توضیح می دهد فیروزه سطان محمدی ؛ ایستاده در برابر کرونا

نیزه ، پرواز و عشق
صفحه 4
پرونده ای برای پرش با نیزه زنان ایران که 5 ساله شد

قهرمانان سالمت

مورد   عجیب
   سارا  شیربیگی

 ملی پوش سابق  
راگبی امروز  بهترین 
فوتسالیست آسیا است

2
یادداشت سردبیر

آنچه درباره او نمی دانید



مربی تیم ملی کبدی
  یک ایرانی یا شایال جین

قهرماانن : فدراسیون کبدی برای انتخاب مربی تیم 
باید پیش از این دست به کار  ملی کبدی زنان 
می شد اما شیوع کرونا و موضوع تعویق مسابقات 
این  در  شده  سبب  جهان  دختر  جوانان  کبدی 
موضوع تاخیر ایجاد شود. عباس اورسجی رئیس 
فدراسیون کبدی مواضع گذشته خود را در مورد 
استفاده از مربی ایرانی برای تیم ملی کبدی زنان 
فکر  به  باید  هم  حاال  که  او  است.  کرده  حفظ 
هم  و  باشد  ژو  هانگ  آسیایی ۲۰۲۲  بازی های 
مسابقات قهرمانی جهان، می خواهد اولویت را به 
مربیان ایرانی بدهد البته قرار است انتخاب مربی 
تیم ملی کبدی سلیقه ای نباشد. موضوع از این قرار 
است که فدراسیون کبدی فهرستی از شرایط الزم 
برای مربیگری تیم ملی را در نظر می گیرد و بر 
اساس آن مربی انتخاب می کند. بر همین اساس 
نام شایال جین مربی هندی که ایران با حضور او 
در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا قهرمان شد 
کبدی  فدراسیون  است.  شده  مطرح  دیگر  بار 
بندی  جمع  به  ایرانی  مربی  انتصاب  سر  بر  اگر 
نرسد دوباره شایال جین را به ایران باز می گرداند. 
قهرمانی در جاکارتا انتظار را از تیم ملی باال می برد 
و همین موضوع، حساسیت اقدامات اورسجی را 

فزایش می دهد.
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کبـدی

مهدی علی نژاد معاون ورزش قهرمانی وزیر 
پوپک  با  تلفنی  تماس  در  جوانان  و  ورزش 
به  که  ایران  زنان  برداری  وزنه  قهرمان  بسامی 
عنوان یک پرستار در خط مقدم مبارزه با کرونا 
مشغول به خدمت است، گفت: "به نمایندگی 
از دکتر سلطانی فر به شما خدا قوت می گوییم 
و تالش شما را ارج می نهیم. من خودم یک 
پزشک هستم و متوجه زحمات و فداکاری شما 
هستم. شما به عنوان نماینده جامعه ورزش باعث 
 ۲۸ بردار  وزنه  بسامی  پوپک  هستید."  افتخار 
ساله کرمانشاهی در مسابقات قهرمانی آسیا رتبه 
چهارم در گروه  وزن 55 کیلو را کسب کرد 
و همچنین عضو تیم ملی اعزامی به مسابقات 

قهرمانی وزنه برداری جهان ۲۰۱9 بود.

پیام انگیزه بخش معاون وزیر به پوپک

آنچه درباره بهترین بازیکن فوتسال آسیا  نمی دانید

کشتی  برای   ۹۸ سال   : قهرماانن 
بر  در  خوشی  اتفاقات  زنان 
از  بخش  مهم ترین  داشت. 
این اتفاقات، قهرمانی تیم ملی 
کشتی آلیش زنان در مسابقات 
قزاقستان  در  رشته  این  جهانی 
بود جایی که ایران با یک نقره 
با  پایانی  روز  در  برنز،  و یک 
طالی هانیه عاشوری موفق شد 

قهرمان جهان شود.
رشته  آلیش  کشتی  شاید 
بهانه  امروز  اما  نباشد  مطرحی 
توان  درک  برای  ای  تازه 
دختران ایران است آن هم در 
شرایطی که به طور کلی، رشته 
کشتی هنوز نزد دختران ایرانی 
پرمخاطبی  و  جذاب  رشته 
نیست و نوپا محسوب می شود.

باره  این  در  عاشوری  هانیه 
می گوید: " سال ۹۸ برایم سال 
ماه   ۴ تنها  از  پس  بود.  خوبی 

توانستم  رشته،  این  در  تمرین 
قهرمان جهان شوم. واقعیت این 
است که پیش از آن، چیزی از 
کشتی نمی دانستم و از فنون آن 
سرنوشت  اما  نداشتم  اطالعی 
من را به سمتی برد که آن را 

پیش بینی نکرده بودم. "
حضور در قزاقستان برای هانیه، 
آلیش  کشتی  طالی  از  غیر 
از  دیدگی  جهان یک آسیب 
ناحیه کتف نیز به همراه داشته 
است و پس از ماه ها، او هنوز 
هم درگیر رفع آسیب دیدگی 
است و پس از آن و البته بعد 
از  کرونا  شر  شدن  کم  از 
باز  تمرینات  به  او  جهان،  سر 

می گردد.
هانیه  مورد  در  جالب  نکته 
عاشوری این است که او یک 
فوتسالیست بوده است آن هم 
که  مقطعی  بازه  یک  برای  نه 
فیزیک  متوالی.  سال   ۸ برای 

داده  را  امکان  این  او  به  هانیه 
است که در بازی های بومی و 
محلی در رشته ای به نام چوب 
بین  سومی  عنوان  یک  کشی 

المللی نیز داشته باشد.
این سوال پیش  میان،  این  در 
فوتسالیست  یک  که  می آید 
از  سر  سال   ۸ از  پس  چطور 
هانیه  است.  درآورده  کشتی 
پیشنهاد  "این  می دهد:  پاسخ 
یکی از دوستانم بود. صادقانه 
باید بگویم که کشتی را اصاًل 
اصرار  او  اما  نداشتم  دوست 
تمرین  جلسه  یک  که  کرد 
کشتی را از نزدیک ببینم. قبول 
فقط  اول  جلسه  در  و  کردم 

تماشاگر بودم. "
از  می گیرد  تصمیم  هانیه 
دومین جلسه، تمرین کند. نظر 
او راجع به کشتی تغییر کرده 
سپیده  که  شد  چنین  این  بود. 
گلمنصوری مربی کشتی زنان 

می  پیشنهاد  او  به  کرمانشاه 
در  استانی  مسابقات  در  کند 
دسته سنگین وزن مسابقه دهد. 
هانیه می پذیرد و در مسابقات 

کرمانشاه، قهرمان می شود.
چهره طالیی مسابقات جهانی 
"همه چیز  می گوید:  قزاقستان 
به سرعت پیش رفت. قهرمانی 
در استان و سپس قهرمانی در 
ملی.  تیم  به  دعوت  و  کشور 
در مسابقات جهانی هم رقبایی 
داشتم که نفرات اول تا چهارم 
چیز خوب  همه  بودند.  جهان 
پیش رفت و ما یک تیم بودیم. 
و  بودیم  کشیده  زحمت  همه 

مزد تالشمان را گرفتیم. "
هانیه عاشوری، دختر قهرمان 
تا جایی  کرمانشاه می خواهد 
در  او  ادامه دهد.  می تواند  که 
جمع ستاره های جدیدی است 
که ممکن است در آینده از او 
بیشتر بشنویم. او بابت قهرمانی 

ای  العاده  فوق  پاداش  اش 
مثل  درست  نکرده  دریافت 
اغلب مدال آوران ما اما امروز 
گذشته  از  معتبرتر  چهره ای 
چیزی  قهرمانی،  تداوم  است. 
است که او را در موقعیت فعلی 

اش ماندگار می کند.

هانیه عاشوری؛ دالور طالیی کشتی کرمانشاه

نجمه خدمتی به کمک نیازمندان شتافته

مسئولیت اجتماعی ستاره 

قهرماانن : نجمه خدمتی تیرانداز المپیکی ایران این 

روزها در سنگر جدیدی در صحنه ورزش ایران 
حضور دارد. در روزهایی که کرونا، ورزش را 
تعطیل کرده و البته به اقتصاد ایران آسیب وارد 
کرده نجمه خدمتی پیش قدم شده تا به حمایت 
از خانواده های نیازمند و بدسرپرست که در اثر 
شیوع کرونا آسیب بیشتری دیده اند کمک کند.
نجمه خدمتی در این باره به قهرمانان می گوید: "
خداوند برای اولین بار خدا این توفیق را به من 
داد که بتوانم به عنوان عضوی کوچک از خانواده 
بزرگ ورزش ایران در ماه مبارک رمضان برای 
افراد نیازمند و بدسرپرست کمکی باشم و همه 
دانم." می  شریک  خیر  کار  این  در  را  کشورم 

تیرانداز پرافتخار از طریق صفحه شخصی اش در 
اینستاگرام از مردم خواسته است کمک هایشان 
را هر چند محدود به حساب مشخصی که برای 
تصویر  و  کنند  واریز  است  کرده  باز  کار  این 
منتشر  شفافیت  برای  نیز  را  عمومی  کمک های 
می کند. حاال قرار است این کمک ها قطره قطره 
جمع گردد و در نهایت به دست کسانی برسد که 
این کمک برای آنها مرهم است. نجمه خدمتی در 
شرایطی مسئولیت اجتماعی خود را درک کرده و 
انجام می دهد که چنین اقدامی از سوی یک چهره 
ورزشی زنان به طور مستقل، سابقه ندارد. نجمه 
خدمتی و امثال او بر قلب ها حکومت می کنند. او 
حسی پایدارتر از آنچه به واسطه افتخار آفرینی های 
می کند. ایجاد  آورده،  پدید  اش  ورزشی 

حامد اسماعیلی
سردبیر

از  بیگی  شیر  سارا    : قهرماانن 
ورزش  نشدنی  تمام  دختران 
بیشتر  هرچه  که  است  ایران 
می گذرد جادوی او همه را به 

حیرت وا می دارد. او با فاصله، 
زنان  فوتسال  نوابغ  صدر  در 

ایران قرار گرفته است.
دختر  گذشت،  که  سالی  در 
اهل اسالم آباد غرب با عملکرد 
فوق العاده ای که از خود به 
توانست  گذاشت  نمایش 
در صدر گلزنان لیگ برتر 
فوتسال قرار گیرد و به تیم 
رضوی  خراسان  هیئت 
جمع  در  تا  کرد  کمک 
حضور  قهرمانی  مدعیان 

یابد.
شماره  این  مطلب  اما 
سارا  درخصوص  قهرمانان 
تمام  از  متفاوت تر  کمی 

اید.  خوانده  او  درباره  تاکنون 
سارا  بداند  کسی  کمتر  شاید 
شیربیگی عضو تیم ملی راگبی 
حضور  سابقه  و  بوده  ایران 
ایتالیا  المللی  بین  تورنمنت  در 
راگبی  ملی  تیم  با  همراه  را 

کشورمان را در کارنامه دارد.
درخصوص  بیگی   شیر  سارا 
کسب  که  موفقیتی  آخرین 
کودکی  از  کرد:  اظهار  کرده 
همیشه  و  داشتم  بزرگی  افکار 
به دنبال بهترشدن در هر دو بعد 
با تالشی  بودم،  فنی و اخالقی 
نتیجه  به  می دانستم  داشتم  که 
همچنان  را  راه  این  و  می رسم 

ادامه خواهم داد.
ایران  زنان  فوتسال  پوش  ملی 
در  ایران  دختران   " داد:  ادامه 
توانمند  خیلی  زمینه ها  همه 
هستند اما باید فرصت آن پیش 
احساس  شوند.  دیده  تا  آید 
می کنم در سال های آینده بیشتر 
ورزش  جامعه  حضور  شاهد 
بین  عرصه های  در  ایران  زنان 

المللی باشیم."
پنهان  و  عجیب  نکات  از 
زندگی سارا شیربیگی این است 
بازی  او در مقطعی راگبی  که 
این  در  سارا  است.  کرده  می 

نبود  طور  این  می گوید:"  باره 
که از ابتدا راگبی باز باشم. من 
بازی می کردم  فوتسال  ابتدا  از 
راگبی  تیم  دعوت  به  بنا  اما 
کرمانشاه وارد این رشته شدم، 
این موضوع زمانی رخ داد که 
تازه راگبی زنان در ایران شکل 
در  حضور  تجربه  بود؛  گرفته 
راگبی بسیار خوب بود و برای 
من درس های بزرگی داشت."

کرد:  تصریح  شیربیگی 
دشواری  بسیار  رشته  "راگبی 
نظر  به  خشن  ظاهر  به  و  است 
می رسد که در واقع آن قدر هم 
خشن نیست. راگبی را دوست 
ورزش  می کنم  فکر  و  دارم 
حرفه ای را در راگبی آموختم، 
این رشته شده  تازه وارد  چون 
سنگینی  تمرینات  باید  بودم 
اما  می گذاشتم  سر  پشت  را 
هیچگاه کم نیاوردم. راگبی در 
عین اینکه رشته سختی است و 
در حین مسابقه درگیری زیادی 
دوستانه  رابطه  بازیکنان  دارد 
داشتند،  بایکدیگر  صمیمی  و 
همه به هم کمک می کردند که 

بخوبی نکات را یاد بگیریم."
نخستین  به  اشاره  با  سارا 
راگبی  در  حضورش  روزهای 

همه  از  من  کرد:"  خاطرنشان 
مسابقات  و  بودم  تجربه تر  بی 
نزدیک بود، باید در یک هفته 
رشته ای سخت را می آموختم و 
در مسابقاتی شرکت می کردم 
نمی دانستم  آن  از  چیزی  که 
اما می دیدم در کنار مربی همه 
من  به  جان  و  دل  با  بازیکنان 
درس  این  می کردند.  کمک 
را از آنها آموختم که باید این 
به عقب  اگر  رفتار کنم،  گونه 
بازگردم و به راگبی نگاه کنم 
ذهنم  در  آن  از  زیبایی  تصویر 

تداعی می شود."
تیم های  نبود  علت  شیربیگی 
لیگ  در  کرمانشاه  از  ورزشی 
نبود حامی مالی و کم  برتر را 
این  ورزشی  مسئوالن  توجهی 
در  که  مشکلی  می داند.  استان 
کمابیش  استان ها  از  بسیاری 

وجود دارد.
او در پاسخ به این سوال که در 
بوده  بهتر  ورزشی  رشته  کدام 
گفت: "هم در راگبی و هم در 
فوتسال نتایج قابل قبولی کسب 
کردم، در راگبی مرسوم است 
که در پایان لیگ ۷ بازیکن برتر 
کشور معرفی می شوند سال ۹۲ 
در لیگ راگبی برای آخرین بار 

شرکت کردم و به عنوان یکی 
برتر  لیگ  بازیکنان  برترین  از 
معرفی شدم و همیشه در جمع 
زمین  داخل  فیکس  بازیکنان 
بودم درحال حاضر هم دوست 
باشم  داشته  وقت  اگر  دارم 

راگبی بازی کنم."
را  سارا  امروز  حال  این  با 
او  می شناسیم.  فوتسال  با 
حال  بازیکن  ارزشمندترین 
و  است  ایران  فوتسال  حاضر 
از هدف های آینده اش دست 
نکشیده است::" فعاًل به آسیا و 
ادامه لیگ برتر فکر می کنم و 
لیگ  از سر گیری  با  امیدوارم 
برتر، بتوانم همراه با تیم هیئت 
را  قهرمانی  رضوی  خراسان 
کسب کنم. دو تجربه متفاوت 
به طوری که  داشتم  مشهد  در 
در سال ۹۲ برای تیم این شهر 
بدی  شرایط  که  می زدم  توپ 
را سپری کردم و در مقابل سال 
۹۸ فصلی بی نظیر در مشهد بود. 
توقع این همه تفاوت را نداشتم. 
بودم،  راضی  امسالم  شرایط  از 
از  که  کسانی  با  کردن  کار 
جنس ورزش هستند و اهمیت 
کار را به خوبی درک می کنند 

لذت بخش است."

قهرماانن : مریم کرمی قایقرانی تیم ملی رویینگ 
همچنان  جاکارتا  آسیایی  بازی های  در  ایران 
تصمیم دارد از تیم ملی رویینگ دور باشد. او 
در گفتگو با قهرمانان گفت:" ۸ ماه است که از 
ورزش قهرمانی دور هستم و در حال حاضر هم 
تصمیمی برای بازگشت به رویینگ و تیم ملی 
هر  آرزوی  ملی  تیم  برای  دادن  مسابقه  ندارم. 
ورزشکاری است اما مجموعه ای از عوامل دست 

به دست هم داده که چنین تصمیمی بگیرم. "
کرمی که در بازی های آسیایی جاکارتا موفق به 
کسب دو مدال نقره و برنز شد و از نظر تعداد مدال 
کسب شده در جمع پرافتخار ترین ورزشکاران 
کاروان اعزامی به بازی های آسیایی نیز بود در 
پاسخ به این سوال که آیا این خداحافظی موقت 
است یا دائمی می گوید: "بازگشت؟ چرا که نه. 
اگر شرایط تغییر کند باز می گردم. " مریم کرمی 
چیست  او  نظر  مد  شرایط  اینکه  به  اشاره  البته 
از  پس  آسیا  در  ایران  است.مدالیست  نکرده 
بازی های آسیایی جاکارتا در جمع منتقدان شیوه 
پرداخت پاداش ها بود. او در آن زمان از اینکه 
در قایق گروهی مدال گرفته و مقرر شده نیمی 
از جایزه مدال به او پرداخت شود گالیه کرده 

و گفته بود:" فکر می کنم زحمتی که می کشیم 
نادیده گرفته شده و این باعث ناراحتی خیلی از 
ورزشکاران شده است. این در حالی است که 
ما نه بیمه درست و حسابی داریم و نه حقوقی 
دریافت می کنیم." مریم کرمی در جاکارتا در 
در  و  نقره  مدال  دوپارو  چهارنفره  سبک وزن 

دونفره دوپارو برنز کسب کرده بود.

قهرماانن : مسابقات قهرمانی آسیا قرار بود از اول 
این  و  برگزار شود  جنوبی  در کره  اردیبهشت 
قرار  بود.  نیز  مسابقات در حکم کسب سهمیه 
بود ۴ دختر شمشیرباز اسلحه سابر ایران با هم در 
یک مسابقه انتخابی شرکت کنند و یک نفر در 

مسابقات کسب سهمیه شرکت کند.
آن  تکلیف  حاال  که   ۹۹ سال  دیگر  رویداد 
است.  گرندپری  مسابقات  است  نامشخص 
پریماه برزگر شمشیرباز ملی پوش در گفتگو با 
قهرمانان می گوید: با توجه به اینکه المپیک لغو 
شده ممکن است مسابقات جهانی شمشیربازی به 
امسال منتقل شود و در این صورت ما در ماه های 
درگیر  کرونا،  بحران  حل  درصورت  و  آینده 
مسابقات زیادی خواهیم شد اما در حال حاضر 
مشکل ما این است که تمرینات محدودی داریم.

شمشیربازی به تجهیزات و فضای تمرینی خاص 
خود نیاز دارد اما این شرایط برای شمشیربازها 
ورزشکاران  سایر  همانند  نیز  آنها  نیست.  مهیا 
مجبور به تمرین در منزل یا استفاده حداقلی از 
محیط های باز هستند که پاسخگوی نیاز تمرینی 
آنها نیست. پریماه برزگر در این باره می گوید: 
تنها نقش  انجام می دهیم  آنچه در حال حاضر 

جلوگیری از افت بدن را دارد و تمرین فنی و 
تکنیکی نیست. پریماه یکی از اعضای تیم ملی 
کیانا  بود.   بازی های آسیایی جاکارتا  در  سابر 
باقرزاده از تهران، نجمه سازنچیان از یزد، فائزه 
رفیعی از گیالن و پریماه برزگر از البرز تیم ۴ 
ستاره شمشیربازی سابر ایران را تشکیل می دهند. 

غیبت مدالیست جاکارتا 8 ماهه شد

مریم کرمی: به تیم ملی؟ فعال برنامه ای ندارم
مشکل حاد تمرین برای سابریست ها

دختران شمشمیرباز در تنگنا

مهتا قره داشی
خبرنگار

طالی کشتی آلیش جهان پس از ۸ سال حضور در فوتسال

تیراندازی
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قهرماانن: ورزش زنان در خراسان رضوی 
بر  ادعا  این  دارد.  ای  ویژه  جایگاه 
ورزشکاران  نفری  هزار  آمار ۸۴  پایه 
در  می شود.  مطرح  یافته  سازمان  زن 
خراسان رضوی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار 
نفر در ۲۸ شهرستان زندگی می کنند 
و این تراکم جمعیتی، اهمیت توسعه 
افزایش  را  استان  این  در  زنان  ورزش 

می دهد.
وجود  دهستان   ۱۶۴ که  استانی  در 
روستایی  زن  ورزشکار   ۳۱۰۰ دارد 
ثبت شده اند و نسبت کل ورزشکاران 
سازمان یافته زن این استان نسبت به تمام 
ورزشکاران حدود ۴۱ درصد است که 

آماری قابل قبول ارزیابی می شود.
در استان خراسان رضوی، ۳۸۳ باشگاه 
زنان  ورزش  در  اختصاصی  طور  به 
فعالیت می کنند و ۱۱۹۵ باشگاه نیز به 
طور مشترک به مردان و زنان خدمات 

ورزشی ارائه می دهند.
حدود  در  نیز  همگانی  حوزه  در 
۹۶۳ هزار زن در رویدادهای مختلف 
همگانی در سال ۹۸ در خراسان رضوی 
به  این آمار نسبت  فعالیت داشته اند و 
به  مردان  کننده  مشارکت  جمعیت 
بیشتر  محسوسی  و  چشمگیر  شکل 
است و نشان می دهد برنامه های توسعه 
همگانی در خراسان رضوی با قوت در 
است. شده  ریزی  برنامه  زنان  ورزش 
 ۱۸۸۰۰ جمعیت  با  همگانی  ورزش 
جذب  آمار  بیشترین  زن  ورزشکار 
ورزشکار را در استان خراسان رضوی 
دارد.. دومین هیئت ورزشی پرمخاطب 
خراسان  ورزشکار  دختران  بین  در 
با  اندام  پرورش  و  بدنسازی  رضوی، 
۸ هزار نفر جمعیت است. ژیمناستیک 

با جذب ۷ هزار نفری در جایگاه سوم 
که  ورزشکارانی  از  عبور  با  و  است 
کمتر به دنبال قهرمانی هستند، به والیبال 
می رسیم که ۶ هزار دختر عالقمند را 
در خود جای داده است. تکواندو با ۵ 
هزار و کاراته با ۳۸۰۰ دختر ورزشکار 
بعدی  یافته رشته های جذاب  سازمان 
استان  دوست  ورزش  دختران  برای 

خراسان رضوی هستند.
جغرافیایی،  پراکندگی  بخش  در 
هزار  تنهایی ۵۹  به  مشهد که  از  پس 
را جذب  یافته  سازمان  زن  ورزشکار 
کرده نیشابور با ۶۲۰۰ ورزشکار زن، 
زنان  ورزش  بزرگ  پایگاه  دومین 
حساب  به  رضوی  خراسان  استان 
می آید. سبزوار با ۲۸۰۰ و تربت جام با 
۲۷۰۰ نفر در رتبه های بعدی شهرهای 
دارای بیشترین جمعیت زنان ورزشکار 

در خراسان رضوی قرار گرفته اند.
ستاره ها و قهرمان ها

استان  قهرمانی،  ورزش  حوزه  در 
لیگ ها  برخی  در  رضوی  خراسان 
شاخص  دارد.  ای  برجسته  تیم های 
ترین تیم لیگی ورزش این استان، تیم 
هیئت فوتبال خراسان رضوی در لیگ 
برتر فوتسال است که در لیگ ناتمام 
به جمع  شریف  فاطمه  هدایت  با   ۹۸
۴ تیم پایانی مسابقات رسید و اگر این 
رقابت ها پس از پایان بحران کرونا ادامه 
یابد برای فینالیست شدن می جنگد. در 
بسکتبال، آویژه صنعت پارسا در سال 
شرکت  بسکتبال  لیگ  سوپر  در   ۹۸
نماینده  کبدی،  لیگ  در  و  داشت 
جوان ترین  از  یکی  رضوی  خراسان 
شمار  به  لیگ  تیم های  پرامیدترین  و 
اشتادسازه  تیم  هندبال،  در  می رفت. 
قهرمان   ۹۸ لیگ  در  توانست  مشهد 
اشتاد  گرچه  شود  هندبال  برتر  لیگ 

نمی توان  و  بود  غیربومی  تیمی  سازه 
انسانی  نیروی  توان  به  را  موفقیت آن 
خراسان رضوی در هندبال زنان تعمیم 
روی  تنیس  در  رضوی  خراسان  داد. 
رنکینگ  اول  نفر  اشتری  مهشید  میز، 
دیگر  در  و  بیند  می  خود  در  را  ملی 
رشته فعال راکتی خود یعنی بدمینتون، 
حضور مستمر تیم آکادمی پونا مشهد 
در  را  مشهد  تدریج  به  برتر  لیگ  در 
زمره یکی از قطب های بدمینتون زنان 
رضوی  خراسان  می دهد.  قرار  ایران 

ای  ویژه  جایگاه  نیز  میدانی  و  دو  در 
دارد به طوری که در لیگ ۹۸ حضور 
داشت و قهرمانان شاخصی چون تکتم 
دستاربندان، سمیرا خداترس و حدیثه 
حمیده  چون  موفقی  مربی  و  رئوف 
جوان را در خود می بیند با این وجود، 
اول  سطح  در  رضوی  خراسان  جای 
برخی از رشته های مهم، پرمخاطب یا 
است.  خالی  زنان  ورزش  در  پرمدال 
در حالی که ۱۶ تیم در لیگ تکواندو 
نماینده  از  خبری  داشتند  حضور 

استان  این  و  نبود  رضوی  خراسان 
در  ندارد.  نیز  شاخصی  تکواندوکار 
کاراته نیز اوضاع بهتر نیست و خراسان 
در  ارزشمند  رشته   ۲ این  در  رضوی 
ایران،  زنان  ورزش  در  قهرمانی  بعد 
دچار ضعف است. اتفاق تلخ ورزش 
نیز  در سال ۹۸  زنان خراسان رضوی 
قلبی راضیه شیرمحمدی مدال  ایست 
برای  که  بود  لندن  پارالمپیک  آور 
پارالمپیک توکیو در تیراندازی با کمان 

کسب سهمیه کرده بود.

دروازه  همدان،  استان   : قهرماانن 
ورود به استان های غربی کشور 
و ۸۰۰  میلیون  یک  با جمعیت 
در  شهرستان   ۹ در  نفری  هزار 
سالی که گذشت ۳۵۴۰۰ بانوی 
ورزشکار را به عنوان ورزشکار 
کارت  دارای  و  یافته  سازمان 
است.  کرده  ثبت  ورزشی  بیمه 
سهم  نفر   ۱۲۷۰۰ تعداد  این  از 
ورزشکاران رشته های همگانی 
و  بدنسازی  بخش  در  و  است 
در  نفر  هزار   ۳ اندام،  پرورش 
یعنی  گرفته اند  قرار  آمار  این 
دختران  جمعیت  درصد   ۴۰
 ۲ این  در  همدان  ورزشکار 
فعالیت های  حیطه  در  و  بخش 

غیر قهرمانی فعالیت می کنند.
سهم ژیمناستیک به عنوان یک 
رشته پایه برای دختران خردسال 
حدود  همدان،  استان  نونهال  و 
حوزه  در  اما  است  نفر   ۲۸۰۰
به  والیبال  قهرمانی،  رشته های 
در  ورزشکار   ۲۶۰۰ تنهایی 
میان  در  دارد.  همدان  استان 
رشته های توپی، پس از والیبال، 
 ۷۰۰ تقریبی  آمار  با  بسکتبال 
نفری دومین رشته مورد عالقه 
توپی نزد دختران همدانی است 
و فوتبال، فوتسال و هندبال در 

رده های بعدی ایستاده اند.
رزمی،  ورزش های  رده  در 
تکواندو با آمار تقریبی ۱۳۰۰ و 
کاراته با ۱۲۰۰ دختر ورزشکار 
ترین  استان همدان، جذاب  در 
برای  محور  رزم  رشته های 

بخش  در  هستند.  دختران 
بدمینتون  راکتی،  رشته های 
صدر  در  نفر   ۵۵۰ حدودد  با 
و  است  رشته ها  ترین  جذاب 
زمینه  وجود  با  میز  روی  تنیس 
دختر   ۱۳۰ قهرمانی،  مناسب 

ورزشکار در تمام استان دارد.
مدال های  شاخص  در  همدان 
 ۱۲ صاحب  جهانی  و  آسیایی 
طال، ۴ نقره و ۵ برنز شده است 
 ۲۱ مجموع  از  مدال   ۱۱ که 
شاخص  این  در  همدان  مدال 
بیمارات  جهانی  مسابقات  در 
خاص و پیوند اعضا در انگلیس 

به دست آمده است.
لیگ ها و ملی پوشان

بخش  در  همدان  ورزش 
در  تیم   ۲۱ مجموعاً  لیگ ها، 
دسته  برتر،  مختلف  سطوح 
لیگ های  و  سه  و  دو  یک، 
متمرکز  و  پایه  و  سازان  آینده 
باشگاهی دارد که ۴ تیم از این 
رشته  در  برتر  سطح  در  تیم ها 
خود فعالیت می کنند.در حوزه 
 ۴۰۰ همدان  همگانی،  ورزش 
در  کننده  مشارکت  زن  هزار 
همگانی  برنامه های  مجموع 
این استان دارد و در روستاهای 
استان همدان نزدیک به ۸۰۰ زن 
به طور سازمان یافته و مشخص، 
همدان  می کنند.  ورزش 
 ۱۶۰۰ و  مربی   ۵۷۰۰ همچنین 
زن  داور  که ۸۰  دارد  زن  داور 
از این استان به رویدادهای برون 

مرزی اعزام شده اند.
 ۱۳۷ پوشان،  ملی  بخش  در 

همدانی  دختر 
در   ۹۸ سال  در 
دعوت  فهرست 
به  شدگان 
ملی  تیم  اردوی 
که  گرفتند  قرار 
 ۳۹ جمع  این  از 
به  توانستند  نفر 
نهایی  ترکیب 
ملی  تیم های 
راه  خود  رشته 

پیدا کنند.
ورزش  سهم 
زنان استان همدان 
اعتبارات  از 
یافته  تخصیص 
ی  مه ها نا بر
ورزش  گسترش 
قهرمانی،  بانوان، 
نی  همگا
 ۳۰ ودرآمدها 

درصد است. 
215 باشگاه در همدان

دختران  باشگاه ها،  زمینه  در 
 ۲۱۵ از  می توانند  همدان  استان 
استان  این  سراسر  در  باشگاه 
استفاده کنند البته ۷۷ باشگاه از 
هستند  باشگاه هایی  تعداد،  این 
که به طور تخصصی به ورزش 
سایر  و  می دهند  خدمات  زنان 

باشگاه ها، دو منظوره هستند.
بخش دیگر بررسی فعالیت های 
این  عملکرد  با  همدان  استان 
استعدادهای  المپیاد  در  استان 
که  جایی  دارد  اختصاص  برتر 
همدان توانست ۱۳ مدال کسب 

کند و از این ۱۳ مدال، ،۴ مدال 
در جودو،  و  بود  طال  رنگ  به 
به  گلف  مینی  و  میدانی  و  دو 
دست آمد. خروجی این حضور 
دعوت  همدان،  برای  پررنگ 
از ۳۲ نفر از این استان به عنوان 
مستعدین  اردوی  برگزیدگان 
بود. نفراتی که ظرفیت خود را 
نشان  آینده  در  موفقیت  برای 
سرمایه  به  راه  باقی  و  داده اند 

گذاری روی آنها بستگی دارد.
قهرمانان؛ از راحیل تا شیما

قهرمان،  پرورش  بخش  در 
از ورزش  چهره های خوشنامی 
ملی  تیم های  در  همدان  زنان 

مساعد  زمینه  دارند.  حضور 
رشد دختران ورزشکار همدان 
امروز  شده  سبب  قایقرانی  در 
چون  آوری  مدال  چهره های 
کیمیا  مقدم،  حکیمی  آرزو 
ایران  جوان  قایقران  زارعی 
و  آسیا  رویینگ  مسابقات  در 
مریم  و  کرمی  مریم  همچنین 
امیدی پارسا در زمره افتخارات 
همدان محسوب شوند. همدان 
یک پینگ پنگ باز فوق العاده 
مستعد به نام شیما صفایی دارد 
کسی که در ۵ دور از ۶ دور تور 
بزرگساالن  و  جوانان  مجزای 
سالگی   ۱۷ در  و  شد  قهرمان 

آینده  برای  ارزشمند  الماسی 
ایران  میز  روی  تنیس  ملی  تیم 
به شمار می رود.در جودو مریم 
بربط و شیوا جهانگیری اعضای 
تیم ملی هستند و راحیل رمضانی 
سنگ نورد همدانی در سال ۹۸ 
نوجوانان آسیا در  در مسابقات 
هند درخشید. مه لقا جام بزرگ 
گرچه در سال ۹۸ با مصدومیت 
مواجه بود اما از نام او به عنوان 
همدان  تیراندازی  افتخار 
نمی توان به سادگی گذر کرد. 
دختران  از  بخشی  نفرات،  این 
همدان  استان  آفرین  افتخار 

هستند.

خراسان رضوی ؛ اثربخش در حال و  آینده

همدان  ؛  خانه مدال آوران آسیایی
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معجزه "پازاردژیک" 3

در  جوانان   بدمینتون  المللی  بین  مسابقات 
رسید.  پایان  نقطه  به  بلغارستان  پازاردژیک 
مسابقاتی که به اندازه سال ها تالش و آموزش، 
الگوی  یک  و  داشت  همراه  به  تجربه  برایم 
پیروزی  است.  ورزشکاری  هر  برای  مناسب 
سوئد،  از  جهان   ۳۵ رنک  برابر  دراماتیک 
پیروزی  شکست،  از  آن  در  که  مسابقه ای 
بزرگ  پیروزی های  از  یکی  شاید  و  ساختم 
در ورزش ایران باشد و در ادامه شکستی تلخ 
و حسرت بار از حریفی فرانسوی در شرایطی 
برود. پیش  بهتر  می توانست  چیز  همه   که 
دلیل  روزها،  آن  مرور  و  امروزم  تجربه ی  با 
کامل  طور  به  نهایی  در یک چهارم  شکستم 
برایم روشن شده است: تجربه ی کم و رضایت 
در  قبل.  روز  موقت  پیروزی  از  حد  از  بیش 
به  او  بر  پیروزی  از  سوئدی،  حریف  با  بازی 
تمام  که  بودم  حال  خوش  و  راضی  اندازه ای 
ذهن و حواسم را درگیر کرده بود. این، اتفاقی 
با  جنگیدن  از  را  من  اما  بود  یگانه  و  جدید 
تمام توان برای بازی بعد منع کرده بود. شاید 
بزرگ تر  اتفاقی  می شد  بیشتر  تجربه  کمی  با 
رنک ۲۲۰  با  جوان  بازیکن  پیروزی  ساخت. 
تجربه  بی  جوانی  من  جهان.  رنک ۱۶  مقابل 
بودم و تازه وارد این مسیر شده بودم و همان 
هیچ  از  دیگر  امروز  که  داد  یاد  من  به  تجربه 
فرصتی در زمین مسابقه غافل نشوم. شادی ها و 
غم ها گذراست اما، تجربه هایی که مسبب این 
می مانند. ماندگار  همیشه  تا  بوده،   احساسات 
موفقیت های  برای  باشید  داشته  خاطر  به 
خوشحال  و  مغرور  حد  از  بیش  گذشته 
چنان  آن  نیز  را  دیروز  شکست  و  نباشید 
شوید. خرد  اندوه  باز  زیر  که  نبینید   بزرگ 

شما  کردن  غافلگیر  برای  لحظه  هر  زندگی، 
ناامید  همه چیز،  لحظاتی که  در  است.  آماده 
می رسد  راه  از  معجزه  می رسد  نظر  به  کننده 
و اوضاع را روبراه می کند و در سوی مقابل، 
بیرحم است زمانی که پیروزی را تضمین شده 
می بینید یا احساس می کنید قلعه دیگری برای 

فتح وجود ندارد.

یادداشت های ثمین )9(

ثمین عابد خجسته
قهرمان  بدمینتون

With Samin

میخواهید نسخه های قبلی
 قهرمانان را ببینید؟

https://www.jaaar.com/kiosk/archives/ghahremanan
https://www.jaaar.com/kiosk/archives/ghahremanan


این صدای دختران ورزشکار ایران است

قهرماانن

قهرماانن : پرش با نیزه زنان ایران 
در  قبل  سال   5 شد.  ساله   5
بهار 94 تعدادی از عالقمندان 
از  جمعی  و  نیزه  با  پرش  به 
پیست  در  داوران  و  مربیان 
اولین  تهران  انقالب  آفتاب 
پرش  رسمی  گیری  رکورد 
دادند..  انجام  را  ایران  نیزه  با 
این، سرآغاز پرواز پرنده های 
نیزه دار ایران بود. از آن زمان 
تغییر  چیزها  برخی  تاکنون 
کرده و برخی نه. پرش با نیزه 
نزد دختران، شناخته شده تر از 
قبل است و عالقمندان خاص 
خود را دارد حتی پررنگ تر 
مشکالت  گرچه  پسرها.  از 
بنادینی  تغییر  افزاری  سخت 
نداشته است. درد، همان است 
که بود. اینجا البته بیشتر سخت 
عقل.برای  تا  است  عشق  از 
این پنج سالگی محسن ربانی 

فراتر از یک قهرمان برای دو 
و میدانی ایران بوده است. در 
زمانی که نیزه به دست داشت 
افتخار ایران بود و امروز پس 
خداحافظی  از  ها  مدت  از 
اش، برکت وجود او در کالبد 
جاری  ایران  میدانی  و  دو 
است. او پرش با نیزه زنان را 
در ایران را با حضور نسل اول 
عالقمندان به این ماده بنا نهاد. 
او احتماال زمانی که مهسا در 
اولین   ، قطر  در   2019 سال 
دختر ایرانی شد که در پرش 
مسابقه  آسیا  قهرمانی  نیزه  با 
العاده  فوق  احساسی  داده، 
داشته است. خدمات او به دو 
و میدانی ایران ادامه دارد و در 
آینده بیشتر قدردان این میزان 
از احساس مسئولیت خواهیم 
بود. خداوند او را برای ایران 

حفظ کند.

عاشق ها ؛ 5 سال بعد

we are the

Champions

مهسا میرزا طبیبی
قهرمان پرش با نیزه
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از دریچه دوربین

لیگ دو و میدانی 98 / تصاویر : مهدیه صادقی

قهرماانن : پرنده های تازه کار، 
آینده پرش با نیزه ایران را 
که  میدانی  در  می سازند. 
مهسا میرزا طبیبی نفر اول 
بود حاال بتدریج چهره های 
تازه وارد پدیدار می شوند.  
در ماده ای که عمرش در 
ایران 5 سال است فاطمه 
نسل  از  یکی  نیز  خدایی 
است.  ماده  این  های  اولی 
او  رکورددار پرش با نیزه 
نوجوانان کشور، ۱۷ ساله و 
اهل اردکان در استان یزد 
است. استانی که حاال  یه 
یکی از پایگاه های پرورش 
جوان  کاران  میدانی  و  دو 
پرش  در  بخصوص  کشور 
است. شده  تبدیل  نیزه  با 

توانسته  بار   ۲ تاکنون  او 
را جابجا  ماده  این  رکورد 
رکورد  با  بار  یک  کند. 
مهسا  رکورد  متر   ۳.۲۰
بهبود  را  طبیبی  میرزا 

 ۳.۳۰ با  سپس  و  بخشید 
را  خودش  رکورد  پرش، 
عنوان  فاطمه  داد.  افزایش 
در  بار  "اولین  می کند: 
میدانی  و  دو  در  سال 9۶ 
که  موادی  اما  شدم  ظاهر 
کار  آنها  در  زمان  آن  در 
صد  و  متر  صد  می کردم، 
متر با مانع بود. از سال 9۷ 
عالقمند  نیزه  با  پرش  به 
ام  بدنی  آمادگی  و  شدم 
در  فعالیت  زمان  از  که 
وجود  من  در  ژیمناستیک 
در  تا  کرد  کمک  داشت، 

پرش با نیزه موفق شوم."
مهدی حیدری مربی او بود 
که پس از تست از فاطمه 
استعدادش  متوجه  خدایی 
در این ماده شد. در ادامه 
او زیر نظر مهدی حیدری 
و الهه عباسی و با حمایت 
هیئت دو و میدانی اردکان 
سرعت  به  و  کرد  تمرین 

رشته  این  در  توانست 
جایگاه خود را پیدا کند.

روزهای  این  در  البته  او 
است  مجبور  کرونایی 
حفظ  تمرینات  از  بخشی 
را  اش  جسمانی  آمادگی 
در منزل انجام دهد. فاطمه 
با  اردکان،  "در  می گوید: 
تشکی تمرین می کنم که 

با تشک موجود در تهران 
تفاوت زیادی دارد و کاماًل 
البته  است.  استاندارد  غیر 
تشک موجود در یزد کمی 
باکیفیت تر است اما تشک 
استاندارد همانی است که 
در مجموعه آفتاب انقالب 
با داشته  باید  وجود دارد. 

ها کنار بیاییم".

قهرماانن :  محسن ربانی مربی 
سازنده پرش با نیزه ایران 
را به نوعی می توان بنیان 
گذار پرش با نیزه دختران 
در  ربانی  دانست.  ایران 
می  قهرمانان  با  گفتگو 
کار  این  استارت  گوید: 
از  رسمی  غیر  صورت  به 
بیش از 5 سال قبل خورده 

داشتم  دوست  خیلی  بود. 
زنان  نیزه  با  پرش  که 
و  بگیرد  شکل  ایران  در 
کار  این  مقدمات  همسرم 
سپس  و  کرد  فراهم  را 
وارد  آموزش  برای  من 
آن  در  سپس   و   شدم.  
رئیس  هیئت  رییس  زمان 
استان  میدانی  و  دو  هیئت 

اسم  به  دختر  یک  هم 
دوست  که  داشت  مهسا 
نیزه  با  پرش  در  داشت 
را  کار  این  و  کند  فعالیت 
انجام داد گرچه بعدها به 
دلیل آسیب دیدگی از این 
رشته دور شد.  قسمت بود 
دیگر  مهسای  یک  با  کار 
میرزاطبیبی  مهسا  نام  به 
به  عالقمند  دختر  یک  و 
شکل  پورنجار  مینا  نام 
سال  این  طی  در  بگیرد. 
ایران  نیزه  با  پرش  به  ها 
کمک شده اما نقش اصلی 
را  خود بچه ها و حمایت 
خانواده هایشان ایفا کرده 
است. چهره های مستعدی 
داریم و در خارج از تهران، 
استان یزد در پرش با نیزه 
کند.  می  کار  خوب  واقعا 
جان  به  را  سختی  این  ما 
خریدیدم  و خوشحالم که 
به تدریج ثمر این 5 سال 
مسابقات  در  بینیم.  می  را 

قهرمانی آسیا در قطر برای 
من زیبا بود زمانی که پس 
از پرش مهسا میرزا طبیبی، 
ویتالی  و  بوبکا  سرگنی 
پتروف برای ما دست زدند 
و پرش او را با این شرایط 
کردند.  تحسین  سخت، 
ما  از  چین  ملی  تیم  مربی 
آن  تشویق  و  کرد  تمجید 
ها برای ما انرژی و انگیزه 
توانم  می  جرات  به  بود. 
طبیبی  میرزا  مهسا  بگویم 
یکی از بهترین ها است و 
چهره های مستعدی نیز در 
آینده خواهیم داشت. پرش 
مشکل  همیشه  نیزه،  با 
و  تمرین  برای  نیزه  تهیه 
یک  در  اما  داشته  مسابقه 
مالی  با حمایت  اخیر  سال 
حمایت  و   پلیمر  شرکت 
ایم  توانسته  ورزشکاران 
نیزه بخریم و فکر می کنم 
بخش  در  خوبی  اتفاقات 

زنان خواهد افتاد.
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پرش با نیزه ایران 5 ساله شد

بود  سالم   ۱5 که  زمانی   : قهرماانن 
تصمیم گرفتم رشته  ورزشی ام را 
تغییر دهم و برگ جدیدی از زندگی 
ام را ورق بزنم. از ژیمناستیک به 
دوومیدانی آمدم و تمرینات عمومی 
را با خانم ربانی شروع کردم ، پس 
از مدتی ایشان من را به همسرشان 
کسی  کرد  معرفی  ربانی  محسن 
که رکورددار پرش با نیزه ایران و 
مدال آور آسیایی بوده و هست و 
بدین ترتیب تحت آموزش ایشان 
عالقه  خیلی  هم  گرفتم.من  قرار 
مند بودم و از این که جزء اولین 
ها هستم هیجان داشتم . اوایل کار، 
نیزه  با  که  دختری  دیدن  با  همه 
تعجب  کند  می  پرش  و  تمرین 
می کردند اما پس از گذشت چند 
برگزاری  با  ، در چنین روزی  ماه 
اولین مسابقه پرش بانیزه توجه ها 
کم کم به سمت این رشته جلب 

شد. خوشبختانه در اولین مسابقه ام 
که در تهران برگزار شد توانستم 
رکورد ۳.۱۰ متری را ثبت کنم و 
مینا پورنجار دوست و هم تمرینی 
ام که از ابتدای مسیر همراهم بود 
و  کرد  ثبت  را  ۳متر  رکورد  نیز 
تالش های زیادی برای  به رسمیت  
انجام  زنان  نیزه  با  شناختن پرش 
و مسابقه  شد. مدتی که گذشت 

دادم و  رکورد زدیم. 
 با گذر زمان متوجه شدم که اولین 
و  نیست   آسان  هم  خیلی  بودن 
تنها مسابقه دادن  ، نیزه نداشتن و 
سختی تمرین تنها بخش کوچکی 
از مشکالت است.  با این حال هر 
شناخته  کمی  گذشت،  زمان  چه 
تر شدم و طعم شکست و پیروزی 
های زیادی را چشیدم و مشکالت 
تا حدودی کم رنگ تر شد. حاال 
که پنج سال از اولین مسابقه  پرش 
دختران  تعداد  گذرد،  می  نیزه  با 
شرکت کننده از پسران هم بیشتر 

شده و تاکنون توانسته ام ۲۶ مرتبه 
و  کنم  جا  جابه  را  ایران  رکورد 
سالن  داخل  نقره  مدال  بر  عالوه 
قهرمانی آسیا سال ۲۰۱۸ تهران ، 
اولین اعزامم به مسابقات قهرمانی 
آسیا در سال ۲۰۱۹ در قطر بود 
که توانستم به عنوان اولین دختر 
در  نیزه  با  پرش  ماده  در  ایرانی 
سطح آسیا حاضر شوم. همیشه می 
گویم خوش شانس هستم چون در 
این راه مربی و خانواده ای دارم که  
همیشه باورم داشته اند و پیشرفتم 
را مدیون آن ها هستم . اگر تالش 
های بی وقفه و دلسوازانه مربی با 
ارزشم محسن ربانی نبود این ماده 

در ایران بی سرانجام می ماند.
کرده  طی  را  مسیر  از  بخشی   تا 
ام اما راه های نرفته زیادی مانده 
نکرده  فتح  قهرمانی  سکوهای  و 
زیادی برای فتح کردن وجود دارد. 
پنج سالگی پرش بانیزه زنان ایران 

مبارک

به مناسبت پنجمین سال بنیان گذاری پرش با نیزه زنانپرنده خوش شانس

وف وقتی بوبکا    و      پتر
 پرنده ایرانی را تشویق کردند  

 فاطمه خدایی
ستاره نوظهوری از اردکان
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