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 14ساله بوديد كه به سمت كشتي رفتيد. آيا 
تصورش را مي كرديد كه روزي روي سكوي 
المپيك بايستيد و جانشين برحق همشهري 

خود  قاسم رضايي شويد؟
از سن 14سالگي نه اما بعد از ورودم به باشگاه، كسب 
مقام هاي استاني برايم انگيزه شد. حضور در المپيك 
و رفتن روي س��كوي اين رقابت ها بدون شك آرزوي 
هر ورزشكاري اس��ت كه در خط ورزش حرفه اي قرار 
مي گيرد. من هم بعد از كسب نخستين مقام استاني 
چنين آرزويي داشتم و براي رسيدن به اين موفقيت بود 
كه تالش و تمرين مي كردم. همواره دوست داشتم بعد از 
قاسم رضايي دومين فرنگي كار آملي باشم كه مي تواند 
به طالي المپيك دست يابد و براي رسيدن به آن سخت 
تالش كردم. بي شك او يكي از افتخارات كشتي فرنگي 
ايران است. هر بار كه به شهرمان برمي گشتم رضايي مرا 
در تمرينات همراهي مي كرد و تجربياتش را در اختيارم 

مي گذاشت تا بهتر كشتي بگيرم.
 جوان و يكدست بودن كشتي فرنگي باعث 
ش�ده بود تا بس�ياري بر اين باور باش�ند كه 
شانس شاگردان بنا براي مدال آوري به مراتب 
بيشتر اس�ت. اما اين تيم برخالف انتظارات 
تنها با يك طال و يك برنز و دو عنوان پنجمي 

بود كه المپيك توكيو را به پايان برد.
 واقعيت اين بود كه همه بچه هاي ما شانس هاي كسب 
مدال بودند و با توجه به نمايش��ي كه پي��ش از آن در 
ميادين بين المللي ارائه داده بوديم انتظار داش��تيم با 
مدال هاي بيش��تري توكيو را ترك كنيم. براي نمونه 
علي  گرايي يكي از شانس هاي اصلي مدال آوري بود اما  
شرايط به گونه اي پيش رفت كه با وجود توانايي هاي 
باالي بچه ها كار را با يك طال و يك برنز خاتمه دهيم، 
چراكه گاهي همه چيز بر وفق مراد نيست. با اين وجود 

فكر نمي كنم عملكرد بدي در المپيك داشتيم. 
 بدون ش�ك اما مي دانيد كه كشتي همواره 
يك�ي از اميدهاي م�دال آوري كاروان ايران 
است. اين بار مسئوليتي را كه بر دوش داشتيد 

سنگين تر نمي كرد؟
بله، بار مدال آوري المپيك همواره روي دوش رشته هايي 
چون كشتي است و بر كسي پوشيده نيست كه كشتي 
براي مردم از اهميت بااليي برخوردار است اما اين انتظار 

را نمي توان بار مضاعفي بر دوش كشتي گيران قلمداد 
كرد. اين انتظار از عالقه مردم به كش��تي نشئت 
مي گيرد و خود روحيه و انگيزه اي براي تمرينات و 
حتي مسابقات بود. خوب مي دانيم كه مردم انتظار 
داشتند با مدال هاي بيش��تري بازگرديم. اهتزاز 

پرچم ايران در سالن و نشاندن لبخند رضايت 
و شادي روي لبان مردم بزرگ ترين 

آرزوي هر كش��تي گيري است 
كه در المپيك يا هر مسابقه 
ديگري روي تشك مي رود 
اما بايد قب��ول كنيم كه 
حريفان نيز ب��ه  اندازه 
ما براي كس��ب مدال 
مي كنن��د.  ت��الش 
ش��ايد با كس��ب دو 
مدال نتوانسته باشيم 
انتظارات را آنطور كه 
بايد ب��رآورده كنيم 
اما فك��ر نمي كنم در 
المپيك نتيجه بدي 
گرفته باش��يم. ضمن 
اينكه همه شاهد بودند 
تك تك كشتي گيران 

براي رسيدن به موفقيت 
از جان مايه گذاشتند. 

 تعوي�ق يكس�اله 
المپيك  برنامه بسياري 
و  ريخ�ت  به ه�م  را 

مشكالت بسياري را به دنبال داشت. خصوصًا 
كه تعطيلي هفت ماهه تمرين�ات و اردوها را 
هم به دنبال داشت. آيا اين اتفاقات تأثيري در 

روحيه و انگيزه ساروي جوان داشت؟
  بدون شك تعويق المپيك به ضرر خيلي ها تمام شد اما 
براي من كاماًل برعكس بود. اين اتفاق به شخصه براي 
من كه از يك وزن پايين تر آمده بودم خيلي خوب بود. 
در واقع اين وقفه باعث شد تا در وزن 97 كيلوگرم جا 
بيفتم، درحالي كه اين داستان براي آنهايي كه بايد وزن 
كم مي كردند خيلي سخت بود اما در كل اين ماجرا به 
س��ود تيم ما كه تركيب جوان تري داشت تمام شد. از 
س��وي ديگر در دوران تعطيلي تمرينات و اردوها زير 
نظر مربيان كادر فني تيم ملي تمرين مي كرديم و در 
شهر خودمان به طور جدي تمرينات خوبي را زير نظر 
قاسم رضايي و حسن زاده پشت سر مي گذاشتم تا از مرز 

آمادگي خارج نشوم. 
 براي كس�ب طال راه�ي توكيو ش�ده بودي. 
اين را بارها گفته بودي اما با برنز برگشتي. از 

عملكردت راضي بودي؟
خيلي خوشحالم دست خالي برنگش��تم. خدا خيلي 
كمك كرد تا بتوانم با دس��ت پر به كش��ورم برگردم و 
دل مردم عزيزم را شاد كنم. هدفم ايستادن بر سكوي 
نخست المپيك بود و گردن آويز طال. زحمت زيادي 
هم براي دستيابي به اين هدف كشيده بودم. همواره 
در تمرينات به طالي المپيك فكر مي كردم. وقتي همه 
تالشتان را مي كنيد مي توانيد به خودتان براي رسيدن 
به هدف اطمينان داشته باش��يد، اما گاهي شرايط به 
گونه اي كه مي خواهيد نيست و همه چيز آنطور كه شما 

انتظار داريد پيش نمي رود. 
 بسياري از كارشناس�ان نيز پيش از اعزام به 
توكيو بعد از نجاتي و گرايي بيش از همه براي 

ساروي شانس مدال قائل بودند. 
واقعيت هم همين بود. نتايج كسب شده تا نيمه نهايي 
نش��ان مي دهد نه انتظاراتي كه كارشناسان داشتند 
بي مورد بود و ن��ه باوري كه خود داش��تم. برتري 9 بر 
صفر مقابل آدم بودجلمين از الجزاير در دور نخس��ت  
و پيروزي 6 بر صفر برابر كايريل ميليوف از بلغارستان 
و دارنده نقره جهان، اروپا و المپيك جوانان جهان. اما 
در نيمه نهايي برابر آرتور آلكسانيان از ارمنستان 
با وجود آنكه مس��ابقه تا لحظات پاياني 
يك-يك پيش مي رفت شانس با من 
يار نبود و با شكس��ت در اين مرحله از 

راهيابي به فينال بازماندم.
 كادر فني اما ب�ه داوري اين بازي 
اعتراض جدي داش�ت ك�ه البته 
ترتيب اثر داده نشد و باعث 
ش�د تا ورق به س�ود 
حريف ارمنس�تاني 

برگردد. 
متأسفانه درحالي كه 
مس��ابقه مساوي 
بود داوران براي 
دومي��ن ب��ار به 
من اخط��ار كم 
كاري دادن��د و از 
سوي ديگر حين اجراي 
فن داور به دليل اس��تفاده از پا 
دو امتياز ديگر به كش��تي گير 
ارمنستاني داد كه كادر فني 
به اين مس��ئله اعتراض كرد 
اما اعتراض مربيان رد ش��د 
ولي آلكسانيان كه از ناحيه 
پا مصدوم ش��ده بود از اين 
فرص��ت براي اس��تراحت و 
درمان اس��تفاده ك��رد و با 
كس��ب چهارمين امتياز در 
ادامه به فينال رفت تا من براي 

كسب مدال به ديدار رده بندي بروم. با اين وجود اما خدا 
را شاكرم كه موفق به كسب مدال برنز شدم و با دست 

خالي به كشور بازنگشتم. 
 بدون شك كسب طالي المپيك لذت ديگري 
دارد اما رفتن روي سكوي اين رقابت ها نيز كار 
ساده اي نيست. از لحظه اي كه روي سكو رفتي 
و شاهد به اهتزاز درآمدن پرچم ايران در سالن 

مسابقات بودي بگو كه چه حسي داشتي؟
نمي توانم بگويم كه حس��رت طال به دل��م نمانده اما 
خوشحال بودم كه با دست پر برگشتم اما وقتي روي 
سكوي المپيك مي رويد و ش��اهد به اهتزاز در آمدن 
پرچم پر افتخار كش��ورتان هستيد حس مي كنيد كه 
مزد زحماتتان را گرفته ايد. حس خيلي خوبي اس��ت 
كه نمي توان توصيفش كرد. اينكه توانستيد در چنين 
شرايط سختي اندكي هم كه شده دل هموطنان خود 
را ش��اد كنيد و جواب زحماتي را كه مربيان و خانواده 
براي شما كشيدند را بدهيد حسي توأم با لذت و غرور 
و افتخار اس��ت كه اميدوارم نصيب همه ورزش��كاران 

ايراني شود. 
 پيمودن مسير موفقيت كار چندان ساده اي 
نيست مخصوصًا براي ساروي كه ابتداي راه 
اس�ت. آيا رنگ اين م�دال در المپيك بعدي 
طاليي مي ش�ود يا در نيمه راه المپيك چهار 
سال بعد ديگر نامي از اين دوبنده پوش جوان 

در كشتي فرنگي به گوش نمي رسد؟
كسب سهميه المپيك مرا يك گام به آرزويي كه داشتم 
)طالي المپيك( نزديك تر كرد. آرزويي كه در توكيو 
برآورده نشد اما المپيك يك طال به من بدهكار است. 
پس همچنان نام س��اروي را در كش��تي فرنگي ايران 
خواهيد شنيد. هر مسابقه و هر شكست مي تواند براي 
شما يك تجربه بزرگ و با ارزش باشد. يك شكست در 
المپيك رنگ مدالي كه به دنبال كسب آن بودم را برنزي 
كرد اما اين تجربه گرانبها مي تواند پله اي باش��د براي 
موفقيت در المپيك بعدي. موفقيتي كه فقط با تالش و 
تمرين به دست مي آيد. تمريناتي كه تا المپيك بعدي 

متوقف نمي شود. 
 اما ح�اال انتظارات از س�اروي بعد از كس�ب 
برنز المپيك بدون ش�ك به مراتب بيشتر از 

قبل است.
بايد هم اينطور باش��د. ه��ر موفقيت و هر م��دال بار 
مسئوليت شما را بيشتر و بيشتر مي كند. اين انتظارات 
بيجا نيست. مردم در نتيجه موفقيت هايي كه كسب 
مي كنيد و مبارزاتي كه به نمايش مي گذاريد از ش��ما 
انتظار دارند. اين انتظارات را نتايج به دست آمده رقم 
زده است. نتايجي كه بدون شك قدم به قدم بايد بهتر و 
بهتر شود. اين نگاه مي تواند انگيزه هايم را براي رسيدن 

به اهدافي كه در سر دارم  بيشتر كند.
رهاورد توكيو براي هادي ساروي عالوه بر برنز 

المپيك چه بود؟
كوله باري از تجربه. المپيك تجربه اي گرانبها و متفاوت 
از تمام ميدان هايي است كه شما تا پيش از آن تجربه 
كرده اي��د. المپي��ك بزرگ ترين و مهم تري��ن رويداد 
ورزشي دنياس��ت و تمام ورزشكاران مطرح دنيا ماه ها 
و س��ال ها براي حضور در اين ميدان تالش مي كنند. 
ش��ما در المپيك با بهترين ها رو در رو مي شويد و ياد 
مي گيريد كه گاهي با وجود تالش بسيار و توانايي هايي 
كه داريد نمي توانيد برنده ميدان باش��يد و اين تجربه 
ارزش بسياري دارد، چراكه مي تواند پلي براي موفقيت 

بعدي باشد.
 كار كردن با محمد بنا چطور بود؟

بدون ش��ك اي��ن بهتري��ن تجرب��ه اي اس��ت كه هر 
فرنگي كاري مي تواند در دوران كش��تي گرفتن خود 
تجربه كند. محمد بنا و جزيني جزو بهترين ها هستند. 
تجربيات و راهنمايي هاي آنها در طول اين مدت باعث 
شد تا بتوانم روز به روز بهتر و آماده تر شوم و خدا را شكر 
مي كنم توانستم با كسب برنز المپيك پاسخ زحماتي را 

كه برايم كشيدند بدهم. 

المپيك 2020 ت�داوم موفقيت هاي اميرحس�ين 
زارع بود و يك مدال برنز با ارزش كس�ب كرديد. 
مي خواهي�م صحبت هايت�ان را از توكيو ش�روع 

كنيد. 
در حالي به توكيو رفتم كه خود را براي كسب مدال طال آماده 
كرده بودم، زحمات زيادي كش��يده و تمرينات س��ختي را 
سپري كرده بودم تا از نظر فني و روحي در بهترين شرايط در 
بازي هاي توكيو روي تشك بروم و مدال طال را به دست بياورم، 
اما متأسفانه اين اتفاق نيفتاد. ورزش قهرماني به هر حال اين 
باال و پايين ها را دارد و بعضي اوق��ات اتفاقي كه در ذهنمان 
اس��ت رخ نمي دهد. به هر حال اميدوارم در المپيك آينده با 
تجربه اي كه از مسابقات توكيو به دست آورده ام، بتوانم مدال 
طال را براي ايران به ارمغان بياورم و تقديم مردم كرده و دلشان 
را شاد كنم. به هر حال اما خدا را شكر مي كنم كه اين موفقيت 
را توانستم به دس��ت بياورم و براي لحظاتي هم كه شده دل 
هموطنانم را شاد كنم. مردم ايران يك سال و خرده اي است 
كه درگير بيماري كرونا و از دست دادن عزيزانشان هستند، در 
اين اوضاع و احوال اگرچه مي دانم مدال برنز براي مردم بزرگ 
ايران كم بود اما اميدوارم حداقل اين مدال كوچك باعث شده 
باشد در روزهايي كه حال خيلي ها خوب نيست، حتي براي 

ذره اي هم كه شده خوشحال شوند. 
به كرونا اشاره كرديد، ويروسي كه يك سال المپيك 
را عقب انداخت و قطعاً س�ختي هاي بيش�تري را 
به ش�ما مانند همه قهرمانان تحميل ك�رد، به اين 

سختي ها اشاره مي كنيد؟
شرايطي بود كه همه با آن درگير بودند و خيلي سخت بود. 
ورزشكاران هم از تمرينات گروهي و داشتن حريف تمريني 
دور بودند اما در يك س��ال آخر با درايت رئيس فدراسيون، 
اردوها با ش��رايط قرنطينه و رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
برگزار شد تا كشتي كه براي مسابقات بزرگي مانند المپيك 

آماده مي شد، لطمه نخورد. 
يكي از كشتي هاي مورد توجه ش�ما در المپيك، 
مس�ابقه نيمه نهايي با گنو پترياش�ويلي قهرمان 
مطرح گرجستاني بود، حريفي كه دو سال قبل در 
ليگ برتر كشتي آزاد شكست داده بوديد. چه شد 

كه پيروزي تان تكرار نشد؟
شويلي به هر حال يك برنز المپيك و سه طالي جهان را دارد 
و كش��تي گير بزرگي است. اول كش��تي هم همه چيز طبق 
برنامه اي كه داشتم پيش رفت و جلو هم افتادم اما متأسفانه با 
توجه به اينكه كشتي، ورزش سنگيني است، يكسري اتفاقات 

روي تشك افتاد كه كشتي از دستم در رفت و نتوانستم 
امتيازهاي از دس��ت رفته را جبران كنم و متأس��فانه 

كشتي را واگذار كردم. بعد از اين كشتي كادر فني 
زحمت زيادي كشيدند از نظر روحي مرا جمع و جور 
كنند كه براي مسابقه سومي و چهارمي، با روحيه 

وارد تشك شوم و اين مس��ئله باعث شد در اين 
مبارزه پيروز شوم و به مدال برنز برسم. 

و البت�ه يك م�اه ديگ�ر در 
جهان�ي ن�روژ، مي توانيم 
منتظر سومين رويارويي 
شما با گنو پترياشويلي 
باشيم، حتمًا نقشه هاي 
زي�ادي ب�راي جب�ران 
شكس�ت توكيو در سر 
داريد آن هم در شرايطي 
كه با كنار رفتن غالمرضا 
محمدي و آمدن پژمان 

درستكار با يك كادر فني 
جديد ب�ه اين مس�ابقات 

اعزام مي شويد؟ 
قطعاً به اين موض��وع فكر كرده ام. 

رقابت هاي جهاني ن��روژ كه يك ماه 
آينده برگزار مي شود، دوباره با حريفاني كه 
در المپيك روبه رو شدم، مبارزه خواهم كرد 
و اميدوارم  در اين مسابقات خوش بدرخشم 
و همه رقبايم را شكست دهم. درباره تغيير 
كادر فني ه��م جا دارد ب��ه آقاي محمدي 

بابت زحماتي كه در اين سه س��ال كشيدند، خسته نباشيد 
بگويم كه واقعاً ش��بانه روزي و با دوري از خانواده شان، براي 
موفقيت ما تالش كردند و به آقاي درستكار و كادر فني شان 
هم خوشامد بگويم. در ليگ برتر، آقاي درستكار در تيم بازار 
بزرگ مربي ام بودند و با ايشان كار كرده ام. مربي كارآمد و با 
كارنامه اي هستند اميدوارم بتوانيم در كنار هم موفقيت هاي 

خوبي را رقم بزنيم. 
برگرديم به روزهايي كه كش�تي را آغ�از كرديد، 
اميرحسين زارع كه عاش�ق ورزش باستاني بود، 
چطور به سمت كش�تي آمد؟ اگر چه در مازندران 
هر بچه اي چشم باز مي كند، خودش را روي تشك 

مي بيند و عالقه مندان زيادي اين رشته دارد. 
از س��ن كودكي با توجه ب��ه اينكه پدر و عم��وي بزرگ ترم، 
بنيانگذار ورزش باستاني در ش��هرمان يعني آمل بودند، به 
سمت اين ورزش رفتم و تمرينات باستاني را انجام مي دادم 
اما بعدها مسيرم به كشتي تغيير كرد. به هر حال كشتي در 
مازندران همانطور كه اشاره كرديد، هواخواهان زيادي دارد و 
بچه ها وقتي مي خواهند  ورزشي را شروع كنند، يكي از اولين 
انتخاب هايشان كشتي است. يادم مي آيد وقتي در مدرسه با 
بچه ها كشتي مي گرفتم از بقيه بهتر بودم و به قول معروف همه 
را زمين مي زدم و اين مسئله سبب شد تا عالقه ام به كشتي 
زياد شود. عالوه بر اين تماش��اي مسابقات كشتي قهرمانان 
بزرگ مازندران هم در گرايشم به كش��تي بي تأثير نبود. به 
همين دليل سال 92 بود كه زير نظر آقاي حميدرضا آقاجاني 
مربي ام كه االن هم مربي من هستند، كشتي را شروع كردم و 

تا امروز اين راه ادامه دارد. 
البت�ه يك�ي از مش�كالتي ك�ه داري�م موض�وع 
استعداديابي اس�ت كه با وجود استعدادهاي زياد 
به خصوص در ش�مال، برنامه ويژه اي براي اينكه 
بتوانيم استعدادهايي مانند اميرحسين زارع ها را 
شناسايي و قهرمانان آينده را تربيت كنيم، نداريم 
و اين باعث از دست رفتن بسياري از كشتي گيران 
مستعد مي شود. آقاي زارع چه بايد كرد اين مسئله 

در مسير درستي قرار بگيرد؟
اگر بخواهم ب��ه صورت كلي تر به اين مس��ئله ن��گاه كنم و 
ش��رايط اين دو س��ال اخير را در نظر بگي��رم، دغدغه هاي 
مردم درب��اره كرونا و اينك��ه بر خالف برخي كش��ورها كه 
واكسيناسيون با سرعت و تعداد باالتري انجام شده، در ايران 
همچنان كرونا بيداد مي كند و خانواده ها عزيزانش را از دست 
مي دهند. با توجه به اين نگراني، خانواده ها فرزندانشان 
را به باشگاه ها حاال چه كشتي يا رشته هاي ديگر 
نمي فرس��تند. اگر دغدغه مردم درباره كرونا با 
واكسيناسيون بيشتر حل شود و مردم به زندگي 
عادي شان برگردند، قطعاً آنها فرزندانشان را به 
باشگاه هاي كشتي مي فرستند. عالوه بر اين 
معتقدم بايد تعداد مس��ابقات رده هاي پايه 
باالتر برود و از مربيان س��ازنده بيشتر 
استفاده ش��ود، اين مسئله سبب 
مي شود تا استعدادهاي بيشتري 

در كشتي شناخته شوند. 
از روز اولي كه كشتي را آغاز 
كرديد، هدفگذاري تان 
چ�ه ب�ود و روزي را 
مي ديدي�د كه مانند 
م�رداد امس�ال در 
توكي�و روي س�كوي 
ميدان بزرگي مانند المپيك 

برويد؟
از همان ابتدا كشتي را با هدف هاي 
بزرگ ش��روع كردم، درخش��ش 
قهرمانان بزرگي مانند رضا يزداني، 
كميل قاسمي يا قهرمانان شهرم 
آمل آقاي قاسم رضايي و مدال هايي 
كه اين پهلوانان در مسابقات جهاني 
و المپيك كسب مي كردند، باعث 
باال رفتن انگيزه ام در كشتي شد. 
همچنين يكي از عموهايم، آقاي 

فرزاد زارع كه االن هم مربي ام هستند، مثل يك حامي پشتم 
بودند و انگيزه زيادي به من مي دادند، همه اين عوامل كنار هم 
سبب شد در كشتي خيلي زود بتوانم پيشرفت كنم. از همان 
ابتداي شروع كشتي، المپيكي فكر مي كردم، نگاهم اين نبود 
كه يك مدال داخلي و كشوري بگيرم، بلكه هدفم كسب مدال 

در مسابقات بزرگ بين المللي بود. 
پس همين نگاه بزرگ باعث شد مدال ها را از همان 
رده هاي پايه درو كنيد و به طالي نوجوانان جهان، 
نقره جوانان جهان، طالي اميده�اي جهان و برنز 
المپيك برس�يد. از حس اولين مدالت�ان برايمان 

بگوييد.
اولين مدالم را در مسابقات قهرماني آس��يا در رده نوجوانان 
كسب كردم كه مدال طال بود. خيلي حس خوبي داشتم و از 
آن مسابقاتي بود كه دريچه اميد براي كسب مدال هاي بيشتر 
برايم باز شد. خودم را باور كردم كه مي توانم در كنار قهرمانان 

بزرگ بايستم و يكي از آنها باشم. 
حاال پس از مدال با ارزش المپيك، اميرحسين زارع 

براي آينده چه چيزي در ذهن دارد؟
كشتي شرايط خاص خودش را دارد و با توجه به اين شرايط 
پيش بيني آن سخت اس��ت اما تمام س��عي ام اين است كه 
بتوانم آمادگي ام را حفظ كنم و مس��ابقه به مسابقه آماده تر 
روي تش��ك بروم و نماينده شايس��ته اي براي ايران باشم و 
اميدوارم در مس��ابقات المپيك 2024پاريس، مدال طال را 

به دست بياورم. 
و براي رسيدن به اين هدف تجربه المپيك كه اولين 
حضورتان در ميادين بزرگساالن بود، نقشه راهت 

خواهد بود.
المپيك بزرگ ترين ميدان ورزشي براي هر ورزشكاري است و 
تجربه المپيك متفاوت از ساير مسابقات است. قبالً مسابقات 
المپيك را در رده جوانان در يك شكل و قالب كوچك تر تجربه 
كرده بودم، اين تجربه خيلي به من در بازي هاي توكيو كمك 
كرد. خدا را شكر مي كنم كه در اولين رقابت بزرگي كه شركت 

مي كردم، دست خالي برنگشتم. 
كلي تر بحث كنيم، انتظارات از كشتي زياد است چه 
در المپيك و چه بازي هاي آسيايي، اما رسيدگي ها 
به اندازه انتظارات و افتخاراتي كه كش�تي كسب 
مي كند، نيس�ت، ش�ما به عنوان يك قهرمان چه 
انتظاري از مس�ئوالن داريد تا با آرامش و انگيزه 

بيشتري براي حضور در مسابقات آماده شويد؟
همه از مردم تا مسئوالن مي دانند كه كشتي آنطور كه شايسته 
اين رش��ته اس��ت، مورد حمايت قرار نمي گي��رد. اميدوارم 
مس��ئوالني كه ب��راي ورزش تصميم مي گيرن��د، از جنس 
ورزش باشند و هر ورزش��ي به اندازه افتخارات و مدال هايي 
كه كس��ب مي كند، مورد حمايت قرار گيرد. كشتي ورزش 
اول مملكت اس��ت و به همين دليل بايد در رده اول ليست 
حمايتي مسئوالن قرار گيرد تا قهرمانان اين رشته كه همواره 
در مس��ابقات مختلف از المپيك و جهاني گرفته تا آسيايي، 
بار مدال آوري روي دوش ش��ان اس��ت، با انگيزه بيش��تري 
براي افتخارآفريني تالش كنند و بدانند قدر زحماتي را كه 

مي كشند مسئوالن مي دانند. 
درباره اي�ن حمايت هاي ش�غلي و معيش�تي كه 
از قهرمانان بايد بش�ود، بيش�تر برايمان توضيح 

مي دهيد؟
معتقدم ليگ كش��تي يكي از بخش هايي است كه مي تواند 
براي كشتي گيران آورده مالي داشته باشد و دغدغه هايشان را 
از اين نظر كمتر كند. اگر در ليگ برتر، اسپانسرهاي بيشتري 
حضور داشته باشند مي توانند منبع درآمد مالي مناسبي براي 
كشتي گيران باشند، به خصوص كه يك ورزشكار حرفه اي كه 
همواره در طول سال در اردو و مسابقه است، نمي تواند دنبال 
يك كار ديگر براي امرار  معاش برود. به همين دليل اميدوارم 
ليگ كشتي كه منبع درآمد كشتي گيران است، بيشتر مورد 

حمايت اسپانسرها قرار گيرد. 
حرف و نكته اي اگر باقي مانده است بگوييد.

در پايان مي خواهم از پدر و مادرم، از همه مربيانم و مسئوالن 
فدراسيون كشتي كه با زحماتشان  موفقيت هايم را رقم زدند، 
تشكر كنم و اميدوارم بتوانم با تداوم مدال آوري در رقابت هاي 

آينده، ذره اي از زحماتشان را جبران كنم. 

برنز توکيو را به طالی پاريس تبديل می کنمالمپيك يك طال به من بدهكار است
اميرحسين زارع آزادكار برنزي ايران در المپيك توكيو در گفت وگو با »جوان«:گفت وگوي »جوان« با هادي ساروي، جوان برنزي كشتي فرنگي در توكيو 

هميشه به دنبال هدف های بزرگ بوده امخدا كمك كرد دست خالي برنگردم
شگفتي سازي هاي شاگردان بنا هيچ گاه تمامي 
ندارد. قاس�م رضايي كه با بوسيدن چهارگوشه 
تش�ك كش�تي از دنياي قهرماني خداحافظي 
كرد تصور نمي شد به اين س�رعت بتوان جاي او را پر كرد. وزن 97 كيلوگرم 
مي توانس�ت يك�ي از مهم ترين دغدغه هاي كش�تي فرنگي ب�ه خصوص در 

المپيك باشد كه پيشتر يك طال و يك برنز را براي ايران به همراه داشت. اما 
از سال 2019 در پيكارهاي قهرماني زير 23 سال آسيا بود كه يك جوان آملي 
ديگر چشم بنا را گرفت. هادي ساروي جوان كه پيشتر طالي جوانان جهان و 
آسيا را هم گرفته بود خيلي زود ثابت كرد اعتماد بنا به او بي  دليل نبوده است. 
دوبنده پوشي كه در سن 24 سالگي برنز المپيك توكيو را به نام خود ضرب كرد.

كش�تي  پدي�ده  زارع  اميرحس�ين 
ب�وده  اي�ران در س�ال هاي اخي�ر  آزاد 
125كيل�وي  وزن  ملي پ�وش  اس�ت، 
كش�ورمان كه پس از ط�الي نوجوان�ان جهان، نق�ره جوانان جه�ان و طالي 

اميدهاي جه�ان در المپيك توكيو با كس�ب م�دال برنز يك�ي از جوان ترين 
م�دال آوران اي�ران در تاريخ المپي�ك لقب گرفت. ب�ا زارع كه تنها 21 س�ال 
س�ن دارد و اين روزها آم�اده حض�ور در رقابت ه�اي جهاني نروژ مي ش�ود، 
گفت وگ�و كرده اي�م و او از راز موفقيت هاي�ش برايمان صحبت كرده اس�ت. 

دنيا حيدري 
      گفت و گو

سعيد احمديان 
      گفت و گو


