
نخس�تين حضور رضا دهدار در مس�ابقات 
جهاني وزنه برداري مس�اوي بود با کس�ب 
طالي دوضرب. تص�ور چني�ن موفقيتي را 

داشتيد؟
هر ورزش��کاري براي کس��ب طال به ميدان مي رود اما 
مي دانس��تم کار س��ختي در پيش دارم. با اين وجود به 
سختي تمرين کرده بودم و نمي خواستم با دست خالي 
از پاتايا برگردم. من قباًل تجربه بازگشت با دست خالي از 
مسابقات جهاني را داشتم. بايد از تجربه ديگر رقابت هايي 
که شرکت کرده بودم استفاده مي کردم تا بتوانم با کسب 
بهترين نتيجه به کش��ورم برگردم و خدا را شکر موفق 
شدم با زدن وزنه هايي که کادر فني انتخاب کرده بودند، 

به طالي دوضرب و برنز مجموع دست يابم. 
تجربه نرفتن روي سکو در مسابقات جهاني 
جوانان در اين رقابت ها براي کس�ب مدال 

کمک کرد؟
استفاده از تجربه هايي که در همه مسابقات بين المللي 
کسب کرده بودم به من کمک کرد. آن زمان سنم پايين 
بود. تجربه کمتري هم داشتم. البته وزنه هاي خوبي را 
در تمرينات و اردوها به ثبت رسانده بودم ولي در آستانه 
مس��ابقات عضله کتفم پاره ش��د. به طوري که حتي تا 
پاي خط خوردن نامم از ليست تيم ملي هم پيش رفتم 
ولي با تالشي که کردم و اطميناني که کادر فني به من 
داشت، توانستم در مسابقات جهاني جوانان حاضر شوم. 
تمام س��عي خود را کردم که خوب وزن��ه بزنم و نتيجه 
اعتمادي را که به من ش��ده بود به خوبي پس دهم ولي 
فشار و اس��ترس زيادي روي من بود. تجربه کافي هم 
نداشتم. همين مسئله باعث شد تا نتوانم روي سکو بروم 
و مدالي بگيرم و با کسب عنوان پنجمي بازگشتم. اما آن 
تجربه تلخ بعد ها در مسابقات ديگر کمک کرد تا بتوانم 
به آنچه مي خواهم برسم و حاال با کسب طالي جهاني 
بزرگساالن، مدال نياوردن در مسابقات جهاني جوانان را 

براي خودم هم که شده جبران کردم. 
پس مصدوميت باعث ش�د تا چند سالي از 

ميادين بين المللي دور باشيد؟
بله، پارگي عضله کتف و بعد از آن آسيب ديدگي از ناحيه 
کمر که باعث شد سه ماه تمام در رختخواب بمانم، مرا 
خيلي عق��ب انداخت. س��ه س��ال از اردوي تيم ملي و 
همه چيز دور بودم اما با پشتکار فراوان و حمايت هاي 
خانواده که در هر شرايطي پشت من بودند توانستم بار 
ديگر به تيم ملي دعوت شوم؛ اتفاقي که البته به راحتي 
رخ نداد. من روزها تمرين کردم. گاهي روزي سه نوبت 
تمرين مي کردم. آن هم به صورت فشرده. هدف اصلي 
من راهيابي به اردوي تيم ملي ب��ود که به لطف خدا و 
پشتکاري که داشتم به آن رسيدم و هدف بعدي کسب 
مدال مسابقات جهاني بود؛ مدالي که اهميت و ارزش 

زيادي دارد. 

 با وجود ت�الش فراواني که براي بازگش�ت 
دوباره به روي تخت�ه داش�تيد بايد نتيجه 
به دس�ت آمده در مس�ابقات جهاني پاتايا 

راضي کننده باشد. 
صددرص��د. البته خوب مي دانس��تم که کار س��اده اي 
ندارم. با تمام دوستان و آشناياني که صحبت مي کردم 
همه متفق القول مي گفتند مس��ابقات جهاني منتهي 
به المپيک از س��طح بااليي برخوردار است و همينطور 
هم بود اما من تمرينات خوب و س��ختي داشتم و چند 
رکوردگيري را با موفقيت پشت سر گذاشته و توانسته 
بودم نظ��ر کادر فني را جل��ب کن��م. در تمرينات هم 
رکوردهاي خوبي زده بودم و قاعدتاً از آنچه رقم خورد، 
راضي هس��تم؛ چراکه نتيجه کارم را به بهترين ش��کل 

ممکن گرفتم و اين خيلي خوشحال کننده است.
يعني انتظار داشتيد که در پاتايا روي سکو 

برويد و مدال بگيريد.
قبل از مسابقات پدرم که خودش هم وزنه بردار بود بارها 
گفت که مطمئن هس��تم مدال مي گيري. اين اميدي 
که پدرم به من مي داد نه فقط از لحاظ روحي رواني مرا 
قدرتمند تر مي کرد که براي رقابت با حريفان نيز باعث 
مي شد خيلي اميدوارانه براي وزنه زدن روي تخته بروم. 
از طرف ديگر در تمرينات بارها به من گفته ش��ده بود 
که اگر بتوانم وزنه هايي بي��ن 217 تا 221- 220 بزنم 
مي توانم طالي دو ضرب را مال خود کنم و خدا را شکر 
همين اتفاق هم افتاد. م��ن هم با توجه به وزنه هايي که 
در تمرينات زده بودم، مي دانستم که قرار نيست يک بار 

ديگر رقابت هاي جهاني را با دست خالي ترک کنم. 
تنها وزنه ب�ردار کاروان اي�ران بوديد که هر 

شش وزنه خود را صحيح زد!
خب واقعيت اين است که من به هر وزنه اي که قرار بود 
بزنم به چشم مدال نگاه مي کردم. فکر مي کردم هر وزنه 
را که زمين بيندازم همه چيز براي من تمام مي شود. به 
همين دليل تمام تالش��م را مي کردم تا اولين و آخرين 
وزنه را به بهترين شکل ممکن بلند کنم. يعني من شش 
وزنه اي را که زدم به هر کدام به شکل اولين و آخرين وزنه 

نگاه مي کردم و آنقدر محو مسابقه شده بودم که وقتي 
آخرين وزنه را زدم نمي دانستم به مدال طال دست يافتم. 
حتي نمي دانستم آخرين وزنه دوضرب است. مي دانستم 
مدال است اما نمي دانستم طالست. وقتي بيرون آمدم 
همه بابت کس��ب طال به من تبريک گفتن��د و تازه آن 

لحظه متوجه شدم که وزنه اي را که زدم طال بود.
به رغم کسب طالي دوضرب، در تک ضرب 
موفق به رفتن روي س�کو نشديد. در حالي 
که گفته مي ش�د در ص�ورت زدن وزنه هاي 
باالتر ش�انس رفتن روي سکو در تک ضرب 

را هم داشتيد. 
اين مس��ائل به کادر فني ارتباط دارد نه وزنه بردار. من 
کار خودم را مي کنم و اصاًل هم عادت ندارم در مسابقات 
صحبتي کنم، چ��ون مي دانم کادر فن��ي هم مثل من، 
پدرم، خانواده ام و مردم به دنبال کسب بهترين نتيجه 
است. براي مربي خيلي مهم است که وزنه بردارش بتواند 
رکوردهايي را که در تمرينات زده است در مسابقات ثبت 
کند. من در تمرينات بيش از 175 نزده بودم اما با توجه 
به شرايط بدني که داشتم مي دانستم تا سه کيلو بيشتر 
را هم مي توانم بزنم اما در مسابقات اختيار دست مربي 
است. او بهتر مي داند چه وزنه هايي را بايد انتخاب کند. 
خصوصاً برخواه که خودش هم وزنه بردار بوده است. من 
از بابت کادر فني و اينکه بهترين انتخاب ها را مي کنند، 
خيالم راحت بود. درست اس��ت که در تک ضرب روي 
سکو نرفتم اما به برنز مجموع هم عالوه بر طالي دوضرب 

دست يافتم و اين موفقيت کمي نبود.
رضا دهدار در وزن المپيکي وزنه مي زند. چرا 
در مس�ابقات جهاني در وزني غيرالمپيکي 

روي تخته رفتيد؟
 من در 94 کيلو وزنه مي زدم. وزن ها که تغيير کرد به 96 
رفتم. االن عالوه بر من، کيانوش رستمي و ايوب موسوي 
هم در 96 هستند. به همين دليل و به خاطر ارنج تيمي 
در يک وزن باالتر شرکت کردم و روز مسابقات در حالي 
که فقط 97 کيلو وزن داش��تم در دسته 102 کيلوگرم 
با 120 کيلوها رقابت کردم و خدا را ش��کر که شرمنده 

خانواده، کادر فني و مردمم نشدم. 
فکر مي کنيد بتوانيد روزي رفتن روي سکوي 

المپيک را هم تجربه کنيد؟
چرا که نه، اما  براي رسيدن به هر کاري بايد تالش کرد. 
البته با توجه به قانوني که گذاشتند مي گويند نمي توانيم 
در المپيک ش��رکت کنيم اما گوش من به اين حرف ها 
بدهکار نيس��ت. من تمريناتم را س��فت و سخت انجام 
مي دهم و حتي اگر موفق به حضور در المپيک 2020 
توکيو هم نش��وم، براي رفتن به المپيک 2024 تالش 
مي کنم. هر چند بايد ببينيم فدراس��يون چه برنامه اي 
برايم��ان مي ريزد اما ه��دف رضا دهدار کس��ب مدال 

المپيک است و تا آن روز دست از تالش نمي کشد. 

دو م�دال نق�ره و برنز 
شيوا نوروزي
      گفت وگو

رقابت ه�اي قهرماني 
جهان پوالدمرد جوان 
ايراني را به درخش�ش در المپيک و حتي شکستن 
رکورد جهان اميدوار کرده اس�ت. عل�ي ميري که 
پيش از اين قهرماني آسيا را تجربه کرده بود موفق 
ش�د در جهان�ي 2019 تايلند هم م�دال آوري کند. 
نايب قهرم�ان وزنه ب�رداري جه�ان در گفت وگو با 
»ج�وان« از انگيزه هايش براي تغيي�ر وزن، گرفتن 
س�هميه المپي�ک و م�دال اي�ن بازي ه�ا گف�ت. 

    
م�دال مس�ابقات جهان�ي را هم ب�ه ويترين 
افتخارات خود اضافه کرديد. شرايط سخت قبل 

از مسابقات را چگونه پشت سر گذاشتيد؟
يک س��ال پيش و قبل از بازي هاي آسيايي جاکارتا مچ 
دستم شکس��ت و با اينکه آماده بودم به خانه بازگشتم. 
چند ماهي از وزنه برداري دور بودم اما با حمايت هاي يکي 
از دوستانم تمريناتم را ش��روع کردم. با يک ماه تمرين و 
با يک مچ شکسته توانستم قهرمان کشور شوم. شرايط 
سختي را داش��تم و به زحمت وزنه مي زدم. ولي انگيزه 
زيادي که داشتم سبب شد در رقابت هاي قهرمانی کشور 
اول شوم. پس از آن دوباره به اردوي تيم ملي دعوت شدم 
و در رکوردگيري که انجام شد در وزن خودم رتبه اول را 
کسب کردم. پس از آن به مسابقات قهرماني آسيا اعزام 
شدم و نقره اين رقابت ها را به دست آوردم. همين مدال 
نقره برايم انگيزه بزرگي شد که تمريناتم را جدي تر از قبل 
دنبال کنم تا در نهايت اين بار به مدال جهاني برسم. در 
اين مدت يک آسيب ديدگي نيز از ناحيه لگن برايم اتفاق 
افتاد اما رسيدن به هدفم آنقدر برايم مهم بود که حتي اين 

مصدوميت هم من را از تمرينات دور نکرد. 
بدون اس�تراحت و درمان به تمريناتتان براي 

اعزام به جهاني تايلند ادامه داديد؟
حقيقتش يک روز بعد از جابه جا شدن لگنم به رغم درد 
شديد تمرين کردم ولي مدال جهاني به من نگاه مي کرد 
و نمي توانستم نس��بت به مدال جهاني بي تفاوت باشم. 
البته يک هفته اي فيزيوتراپي هم انج��ام دادم ولي واقعاً 
به تمريناتم لطمه م��ي زد و آن را هم پيگيري نکردم. در 
آخرين رکوردگيري تيم ملي در شمال دو رقيب داشتم 
و با يک کيلو بيشتر آنها را پشت سر گذاشتم. خدا را شکر 
مي کنم که فرصت حضور در قهرماني جهان را پيدا کردم. 
در حرکت يک ضرب در ش��رايطي وزنه 167 کيلوگرم را 
مهار کردم. وزنه زدن در آن جو سنگين سالن بسيار سخت 
است چه برسد به اينکه رکورد هم بزني. در دو ضرب فقط 
دو حرکت زدم و از شش حرکت پنج حرکت را زدم. اگر در 
حرکت آخر هم موفق مي شدم به احتمال زياد مي توانستم 
به مدال طال برسم ولي نشد. در حال حاضر هم قصدم اين 
است که به وزن 96 کيلو بروم تا ان شاءاهلل اگر بتوانم در دو 
ماه آينده رکوردهاي خوبي ثبت کنم به مسابقات انتخابي 

المپيک اعزام شوم تا سهميه بگيرم. 
در حرک�ت دو ض�رب وزن�ه 207 کيلوگرم را 
مهار کردي�د. توانايي مهار وزنه بيش�تر براي 
گرفتن مدال طال را نداشتيد يا نمي خواستيد 

ريسک کنيد؟
اگر مسابقه من را دقيق تماشا کرده باشيد مي بينيد که در 
مهار وزنه 207 هم کمي بدنم کج شد که مربوط به همان 
مصدوميت لگنم بود. قباًل در تمرينات بارها وزنه 210 را 

زده بودم ولي کمي سرما خورده بودم، وزن هم کم کرده 
بودم و جو مسابقات باعث شد که نتوانم اين وزنه را 

دوباره باالي سر ببرم. رقابت بسيار سنگين 
و نزديک است. اگر بتوانم وزنه 214 

کيلو را بزنم سه کيلو بيشتر از 
رکورد جهان است. يک کيلو 

کمتر از حريفم وزنه زدم 
و نايب قهرمان شدم. 

کيانوش رستمي 
در المپي��ک با 

ي��ک کيل��و 
بيشتر مدال 

طال گرفت. اين رقابت در دسته 89 کيلوگرم رقابت هاي 
جهاني بسيار حساس تر بود چراکه 10 نفر شرکت کننده 
حضور داشتند که همگي هم براي مدال آمده بودند ولي 
آن کسي موفق است که وزنه بيشتري بزند و خدا را شکر 

من پنج حرکت صحيح را ثبت کردم. 
از عملکردتان در مسابقات جهاني تايلند راضي 
هستيد يا انتظار بيشتري از خودتان داشتيد؟

نسبت به 10 ماه پيش که من را به عنوان يک مهره سوخته 
کنار گذاش��ته بودند، ش��رايط فعلي ام خيلي خوب است. 
مصدوميتم به قدري ش��ديد بود که اصاًل نمي توانس��تم 
وزنه بزنم و من را به حال خودم رها کرده بودند. هم مدال 
قهرماني آسيا را دارم و هم مدال جهاني. فقط مدال المپيک 
و بازي هاي آسيايي را کم دارم که ان شاءاهلل اين مدال ها را 
نيز با ممارست و تمرين به دست مي آورم. انگيزه ام بسيار 
باال رفته و اميدوارم در دسته 96 کيلوگرم نيز با راهنمايي 
مربيان ملي و کمک گرفتن از س��هراب مرادي و کيانوش 

رستمي رکوردها را بهبود ببخشم. 
در دوران مصدوميت ش�ما را به حال خودتان 

رها کرده بودند؟!
اگر در تيم ملي نباشيم که فدراسيون رسيدگي نمي کند 
و در حقيقت اين وظيفه هيئت استان )آذربايجان غربي( 
است که به حال ورزشکارش رسيدگي کند. هيچ پيگيري 
از طرف هيئت استان صورت نگرفت حتي يک هزار تومان 
هم به من کمک نکردند! اين وظيفه آنهاس��ت که پيگير 
شرايط ورزشکارشان باشند. من ورزشکار نباشم هيئت 
استاني هم وجود نخواهد داشت. هفت هشت سال است که 
براي استان مدال آوري مي کنم و در سالن شهر ما )اروميه( 
من تنها ملي پوش بزرگساالن آن هستم. يک سال پيش 
وسايلم را جمع کردم و رفتم در خوابگاه استاديوم تختي 
اروميه مستقر شدم. با خودم عهد کردم وزنه خوب نزنم به 

خانه برنگردم. سه ماه روزي چهار وعده تمرين مي کردم 
و با کمک يکي از دوس��تانم به نام آقاي رضايي توانستم 
برگردم. هزينه هاي درمان واقعاً باال بود. مصدوميت من 
التهاب استخواني بود که حتي فدراسيون پزشکي ورزشي 

هم دستگاه هاي الزم را براي درمانم نداشت. 
داستان ويدئوچک چه بود؟

پيش��نهاد اس��تفاده از ويدئوچک را آق��اي بيرانوند دبير 
فدراسيون به فدراسيون جهاني داده بود که خوشبختانه 
پذيرفته شد. در حرکت دو ضرب مي گفتند آرنجم به زانو 
خورده که بعد از بازبيني فيلم فهميدند که رأي شان اشتباه 
بوده و رأي را برگرداندند. متأسفانه همين اتفاق روحيه ام 
را خراب کرد و اس��ترس من را فرا گرفت. اين مسائل روي 

عملکردم تأثير گذاشت. 
عملکرد کلي تيم را قابل قبول مي دانيد؟

برخي افراد بي��رون گود نشس��ته اند و براي خودش��ان 
قضاوت مي کنند. آن هم در حالي که اصاًل سررش��ته اي 
از وزنه ب��رداري ندارن��د. مربي که کنار تيم اس��ت هرگز 
نمي خواهد زحمات خودش و شاگردانش از بين برود. يا 
هر ورزشکاري که به قهرماني جهان مي رود براي کسب 
بهترين نتيجه روي تخته حاضر مي شود و وزنه مي زند. 
باور کنيد آنقدر استرس مسابقات و جو سالن زياد است که 
يک فرد عادي حتي نمي تواند از کنار صحنه رد شود. همه 
نگاه ها به طرف ورزشکار است، دوربين ها روي ورزشکار 
زوم مي کنند، مربيان و رئيس فدراس��يون در کنار زمين 
هستند و انتظارات باالس��ت. در چنين شرايطي کساني 
که دستشان به هالتر هم نخورده در مورد وزنه برداري نظر 
مي دهند. اينگونه اظهارنظرها اصاًل خوب نيست. همه ما 
زحمت مي کشيم و صددرصد در مسابقات بعدي نتايج 
بهتري هم رقم خواهد خورد. عملکرد کلي تيم قابل قبول 
بود. علي هاشمي از ناحيه شست دست آسيب ديده بود 
ولي باز هم وزنه زد. رضا بيرانوند عضله پايش پاره شده بود 
و چند نفر ديگر هم نتوانستند خوب وزنه بزنند. هيچ کس 
کم کاري نکرد و همين طور پيش مي رويم تا دو نفر از ايران 

به المپيک بروند و بهترين نتيجه را بگيرند. 
تغيير وزن برايتان سخت نيست؟

مي خواهم به 96 کيلو که وزن المپيکي است بروم. البته من 
نسبت به حريفانم قدم کمي بلندتر است و همين مسئله 
کار را سخت تر مي کند و حتي ميزان آسيب ديدگي نيز باال 
مي رود. تمريناتم را ادامه مي دهم و با توکل بر خدا شانسم 

را براي المپيک امتحان مي کنم. 
با توجه به اينکه هر کشوري مي تواند دو سهميه 
کسب کند، رقابت بين ملي پوشان ايران براي 
گرفتن س�هميه و اعزام به المپيک سخت تر 
شده است. فکر مي کنيد يکي از پوالدمردان 

المپيکي ما در توکيو خواهيد بود؟
همه مي دانيم که سهراب مرادي يک پاي المپيک بود و قطعاً 
طال مي گرفت. شب و روز براي بهبودي اش و بازگشت او به 
تمرينات دعا مي کنم. کيانوش رستمي با دو مدال المپيک 
شانس زيادي براي کسب سومين مدال المپيک  دارد. تمام 
تالشم را مي کنم که در اردوي المپيک حضور داشته باشم 
و انگيزه ام هم زياد است. هر کسي شايسته تر باشد المپيکي 
خواهد شد. رؤيايم شکستن رکورد جهان است؛ رکورد يک 
ضرب 96 کيلو دست سهراب مرادي و رکورد دو ضرب در 

دست حريف چيني است. 
در س�ال منتهي ب�ه المپيک به عن�وان يک 
ورزش�کار م�دال آور آس�يايي و جهاني چه 

انتظاري از مسئوالن داريد؟
 وزنه ب��رداري دو س��هميه بيش��تر ن��دارد ام��ا همي��ن

 دو س��هميه مي توان��د دو طال ب��راي کاروان ما به 
ارمغان بي��اورد. انتظ��ار نگاه ويژه و بيش��تر 
از مس��ئوالن داري��م. انتظ��ار داري��م 
 حاشيه سازي ها هم کمتر شود. قبل از

 اع��زام به جهان��ي ش��ايعه کردند 
عل��ي مي��ري دوپينگي اس��ت!  
شايعه س��ازان را دوست دارم 
دارن�د ک�ه  آن�قدر کمبود 
 ب��ه ش��اي��ع�ه س��ازي

روي مي آورند.

|6| روزنامه جوان |  ش��ماره 5767  1441 صف��ر   10  |  1398 مه��ر   17 چهارش��نبه 

88498432سرويس ورزشي

قبل از مس�ابقات پدرم ک�ه خودش هم 
وزنه بردار بود بارها گفت که مطمئن هستم 
مدال مي گيري. اين امي�دي که پدرم به 
من مي داد نه فق�ط از لحاظ روحي رواني 
مرا قدرتمند تر مي کرد که براي رقابت با 
حريفان نيز باعث مي شد خيلي اميدوارانه 

براي وزنه زدن روي تخته بروم

نسبت به 10 ماه پيش که من را به عنوان 
يک مهره سوخته کنار گذاشته بودند، 
ش�رايط فعل�ي ام خيلي خوب اس�ت. 
مصدوميتم به قدري شديد بود که اصاًل 
نمي توانس�تم وزنه بزنم و من را به حال 
خودم رها کرده بودند. هم مدال قهرماني 
آسيا را دارم و هم مدال جهاني. فقط مدال 

المپيک و بازي هاي آسيايي را کم دارم

گفت وگوي »جوان« با رضا دهدار تنها طاليي رقابت هاي جهاني وزنه برداري ايران

تا کسب مدال المپيک دست از تالش و تمرين برنمي دارم

 نمي توانستم 
بازهم دست خالي برگردم

اهداف بزرگ علي ميري، دارنده 2 مدال جهاني وزنه برداري در گفت وگو با »جوان«

فقط مدال المپيک و بازي هاي آسيايي را کم دارم

رؤيايم شکستن رکورد جهان است

نخس�تين طالي ايران در مسابقات 
دنيا حيدري
      گفت وگو

جهاني پاتايا را به نام خود ضرب کرد؛ 
آن هم بعد از يک دوري چند ساله 

از ميادين بين المللي. کار س�اده اي نبود. آن هم در يک 
سال باقي مانده المپيک که سطح رقابت هاي جهاني 

وزنه برداري را بسيار باال برده بود. همه گويي آمده 
بودند براي محک زدن خود. براي رضا دهدار اما 

هيچ کدام مه�م نبود. او که چند س�ال قبل با 
دس�ت خالي مس�ابقات جهاني وزنه برداري 
جوانان را ترک کرده ب�ود، اين بار هدفي جز 
رفت�ن روي س�کو و کس�ب گردن آويز طال 

نداشت و سرانجام نيز با طالي دوضرب دسته 
102 کيلوگرم و برنز مجموع نتيجه تالش هايش 

را گرفت ت�ا اميدوارانه ت�ر به آينده ن�گاه کند. 
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