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 س�ال ها پی�ش، ی�ک حادثه 

دنیا حیدری 
     گفت وگو

شرایط زندگی را برایش تغییر 
داد و مانع از آن شد تا دنیا را با 
آن رنگ و لعابی که دیگ�ران می بینند، ببیند. اما این 
کاهش دید باعث نشد تا نگاهش به زندگی تغییر کند 
و برعکس مصمم تر هم ش�د برای تجربه لحظات ناب 
زندگی که قش�نگ  ترین آن بدون ش�ک ایستادن بر 
سکوی نخست رقابت های پارالمپیک و لمس طالیی 
بود که باوجود مصدومیتی که داشت، شاید کمتر کسی 
برایش متصور  می شد. امیر خسروانی اما نتیجه سال ها 
تالشش را با پرشی به رخ کشید که اگرچه خودش را به 
لحاظ رکوردی راضی نکرد اما خوش رنگ  ترین مدال 
پارالمپیک را در پرش طول نصیبش کرد تا با دست پر 
به کش�ورش بازگردد و به اهدافی بزرگ تر بیندیشد؛ 
اهدافی که اما دوومیدان�ی کار گناوه ای خوب می داند 
برای دستیابی به آن باید تالشی چند برابر داشته باشد 
و البت�ه حمایت مس�ئوالنی ک�ه برای کس�ب طالی 
پارالمپی�ک حمایت های خ�ود را از او دری�غ کردند. 

مصدومیت قبل از پارالمپی�ک بد ترین اتفاقی 
است که می تواند گریبان یک ورزشکار را بگیرد 

اما این اتفاق گریبانگیر امیر خسروانی شد. 
همینطور است. متأس��فانه 20 روز قبل از پارالمپیک از 
ناحیه آشیل پا دچار مصدومیت شدم و حتی فکر می کردم 
که نمی توانم راهی توکیو ش��وم. البت��ه این مصدومیت 
قدیمی و کهنه بود که سه هفته قبل از المپیک بار دیگر 
آزار دهنده شد. اما حضور در پارالمپیک توکیو برایم خیلی 
مهم بود و ب��ه همین دلیل با همفک��ری مربی ام تصمیم 
گرفتیم پایم را عوض کنیم. این ریسک بزرگی بود اما خدا 

را شکر جواب داد.
یعنی بعد از س�ال ها تمرین و تالش با یک پا، 
20روز به مسابقات ش�رایط کاماًل تغییر کرد 
و مجبور ش�دی با پ�ای دیگ�ر کار کنید . این 

سخت نبود؟
جدا از سخت بودن، ریس��ک بزرگی بود . به همین دلیل 
هم در روز مسابقه پرش اولی که انجام دادم خطا شد. اما 
به لطف خدا توانستم در مسابقات کالس T12پارالمپیک 

توکیو طالی پرش طول را از آن خود کنم.
کسب چهارمین طالی کاروان کار بزرگی بود و 
ایجاد انگیزه و روحیه برای سایر ورزشکاران. 
با توجه به مصدومیتی که برایتان ایجاد شد، 
انتظار ایستادن بر سکوی نخست را داشتید؟

 حض��ور در پارالمپی��ک و رفت��ن روی س��کو آرزوی هر 
ورزشکاری است که به صورت حرفه ای کار می کند . من 
هم هدفم رفتن روی سکوی المپیک بود و بار ها آن را برای 
خودم تصویر س��ازی می کردم. البته برای من نقره یا برنز 
در این رقابت ها پیش بینی  می ش��د . خودم نیز با توجه به 
شرایطی که داشتم )مصدومیت و تغییر پا( به طور منطقی 
که نگاه می کردم به نقره می رسیدم اما دل و احساسم طال 
می خواست و چیزی برای به دست آوردن آن کم نداشتم 
و برای رسیدن به آن تمام تالش��م را کردم و خدا را شکر 

نتیجه زحماتم را گرفتم.
پرواضح بود که طالی المپیک خستگی سال ها 
تمرین و تالش را از تن ت�ان در آورد اما با این 
وجود گویا از رکوردی که زدید چندان راضی 

نبودید. 
دقیقاً. این طال خستگی سال ها تمرین کردن در شرایط 
س��خت را از تن آدم درم��ی آورد . اما رک��ورد 21متر و 7 
سانتی متر چیزی نبود که مرا راضی کند. البته که رکورد 
خودم را ارتقا دادم اما انتظار بیشتر از این را داشتم و اگر 
مصدوم نبودم بدون شک رکورد بهتری می زدم اما رکورد 

بهتر بماند برای مسابقات بعد. 
از لحظه ای که روی س�کو رفتید و ش�اهد به 
اهتزاز در آمدن پرچ�م پرافتخار ایران بودید 

بگویید که چه حسی داشتید؟
این حس توصیف شدنی نیست. فقط ورزشکاران حرفه ای 
که آن را تجربه کردند می دانند که آن لحظه چه حس��ی 
دارد. چیزی ش��بیه غرور و افتخار و لذت و شادی . اینکه 
بتوانید پرچم پر افتخار کش��ورتان را به اهتزاز درآورید و 
لبخندی بر لبان مردم کشورتان بنشانید. آن هم در این 
روزهای سخت که بسیاری عزیزان خود را به دلیل کرونا 
از دست داده اند. حسی نیس��ت که بتوان با کلمات آن را 

توصیف کرد.
بعد از کس�ب طالی پارالمپیک اولین کس�ی 
که با او تماس گرفتید چه کسی بود؟ دوست 
داشتید این موفقیت را اول از همه با چه کسی 

تقسیم کنید؟
اول به مرب��ی ام زنگ زد. آقای امیرمحمد س��ل میرزایی 
برای من زحمت زیادی کشیدند و دلم می خواست قبل از 
هرکسی این خوشحالی را با او قسمت کنم و از زحماتی که 
برایم کشیده بودند تا به این موفقیت شیرین برسم، تشکر 
کنم و بع��د از آن با خانواده ام تماس گرفتم که همیش��ه 

حامی من بودند. 
 اندکی از مش�کالت امیر خس�روانی در راه 

کس�ب این ط�الی ب�ا ارزش بگویی�د . چه 
سختی هایی تا ایستادن بر سکوی نخست 

پارالمپیک توکیو تجربه کردید؟
 خب راستش مشکالت که زیاد بود . خیلی زیاد . طوری 
که آدم نمی داند از کجا و چطور باید بگوید. مشکالت 

مالی ، امکانات  و عدم حمایت از سوی مسئوالن استانی 
که می توانستند کاری انجام دهند برای آنکه اندکی از بار 
مشکالت بکاهند اما این اتفاق رخ نداد. مسیر رسیدن تا 
طالی المپیک مسیر بسیار دش��واری بود . به طوری که 
گاهی ناامید  می شدم اما باز هم شروع می کردم به تالش . 
اما برای رس��یدن به موفقیت تنها تالش و تمرین ش��ما 
جواب نمی دهد و باید یکسری شرایط و امکانات هم فراهم 
باشد که خب نبود . اما امیر خس��روانی در این مسیر تنها 
بود . تک و تنها و هیچ مسئولی نه استانی و نه هیچ مسئول 
دیگری کمک نکرد تا با شرایطی بهتر و خیالی آسوده تر 

برای طالی المپیک تمرین و تالش کند. 
حاال با طالیی که کسب کردید و موفقیتی که با 
خود از توکیو آورده اید فکر می کنید تغییراتی 

را شاهد باشید؟
  راس��تش قول هایی داده ان��د اما دروغ چرا چش��مم آب 

نمی خورد. من از این قول ها و وعده ها زیاد ش��نیده ام اما 
که هیچ کدام تا به امروز عملی نش��ده است . با این وجود 
اما حرف هایی برای درس��ت کردن پیست تارتان زده اند 
که باید دید عملی می شود تا نس��ل بعد از ما با مشکالت 
کمتری مواجه باش��ند یا نه؛ چراکه با این شرایط به رغم 
اس��تعدادهای فراوانی که در گناوه و حتی استان بوشهر 
هست، کمتر کسی سراغ دوومیدانی را می گیرد. هر کس 
می آید بعد از چند جلسه تمرین و دیدن اوضاع و شرایط 
پا پس می کشد و س��راغ رش��ته دیگری می رود. ایرادی 
هم نمی توان گرفت ؛ با حداق��ل امکانات نمی توان انتظار 

دیگری داشت.
به دلیل همین نبود امکانات کافی بود که برای 
ادامه تمرینات قبل از پارالمپیک توکیو راهی 

شیراز شدید؟
بله. گناوه پیست تارتان ندارد و برای تمرین هفته ای دو 
سه روز باید راهی بوشهر  می شدم. فاصله بوشهر تا گناوه 
دو ساعت بود و وقتی می رسیدم، از خستگی راه دیگر نایی 
برای تمرین کردن نداشتم. نه اینکه شیراز فول امکانات 
باشد نه. آنجا هم مشکالت و کاستی هایی بود اما حداقل 
پیس��ت تارتان بود. اما این رفت و آمد خیلی آزار دهنده 
ش��ده بود . در گناوه هم تمرین کردن بس��یار سخت بود 
چون پیست تارتان نبود و خاکی بود آن  هم بدون خاک و 
اصاًل همین زمین بود که باعث مصدومیتم شد. در چنین 
زمینی تمرین کردن درصد مصدومیت را بیشتر می کند 
آن  هم برای رشته ورزشی پرش طول که به خودی خود 

احتمال مصدومیت در آن باالست.
یکی از ن�کات جالب توج�ه در خصوص امیر 
خس�روانی فیلمی بود ک�ه بع�د از بازی های 
پارالمپیک در فضای مجازی دس�ت به دست  
می شد. فیلمی که شما را در حال آماده کردن 
زمین تمرین نشان می داد. این اتفاق مرسوم 
اس�ت یا عدم امکان�ات قهرمان پ�رش طول 
پارالمپیک توکیو را به این کار وا داشته بود و 

پیامی با این کار برای مسئوالن داشتید؟
 واقعیتش این فیلم برای دو سال پیش است. همان اوایل 
ش��یوع کرونا بود که با گرفتن این فیلم خواستم به مردم 
شهر و کشورم بگویم که در چه شرایطی تمرین می کنم. 
روزهای سختی بود و همه در شوک کرونا بودند و می توان 
گفت روحیه مردم از دست رفته بود . به همین دلیل سعی 
کردم با گرفتن و انتشار این فیلم در صفحه شخصی خودم 

بگویم که هرگز نباید ناامید شد و دست از تالش برداشت 
و خواس��تم ببینند خودم هم در ش��رایط سختی تمرین 
می کنم و اینطور نیست که بخواهم امید واهی به آنها بدهم 
و بی جهت امیدوارش��ان کنم. خواستم ببینند خودم هم 
دست از تالش برنمی دارم و روحیه جنگندگی آنها را برای 
زندگی بیدار کنم. وگرنه با وجود کمبود فاحش امکانات 
این فیلم هیچ پیامی برای مسئوالن نداشت اما آنها که باید 
حتماً با دیدن این فیلم درخواهند یافت که ورزشکاران با 
چه شرایطی برای کس��ب مدال ها و عنوان های مختلف 
تالش می کنند. بعد ها این فیلم از صفحه من کپی و دست 

به دست شد.
با توجه به س�ختی های مسیر، طالی المپیک 
پایان کار قهرمان پ�رش طول ایران در توکیو 
بود یا به تک�رار این موفقی�ت در پارالمپیک 

بعدی می اندیشید؟
خب بدون ش��ک این پایان کار نیس��ت. رس��یدن به قله 
بهترین اتفاق اس��ت برای یک ورزش��کار حرف��ه ای. این 
باال ترین مدال��ی بود که می توانس��تم بگی��رم. اما وقتی 
مزه چیزی زیر دندان ش��ما رفت دیگر به س��ادگی از آن 
نمی گذرید. تکرار طالی پارالمپیک و دبل کردن هم بدون 
شک اتفاقی است که هر ورزشکاری بعد از کسب طالی 
رقابت هایی چ��ون پارالمپیک بدان می اندیش��د. هدفی 
که البته دس��تیابی به آن کار چندان ساده ای هم نیست. 
مشکالت مسیر از یک سو و تالش دیگر رقبا از سوی دیگر 
کار را سخت تر از نخستین مدالی می کند 
که کسب کردید. اما من حاال عالوه 
بر این، به حضور در مسابقات افراد 
سالم می اندیشم و مدال آوری در 

این رقابت ها.
امیرخس�روانی  یعن�ی 
می خواه�د بعد از زه�را نعمتی 
دومین پارالمپیکی ایران باش�د 
که ب�رای حض�ور در المپیک هم 

تالش می کند؟
بله، چرا که نه . از مدت ه��ا قبل به این 
مسئله فکر می کردم اما هنوز تجربه اش 
نکردم. ولی بعد از طالی پارالمپیک توکیو 
می خواهم تمام تالش��م را برای حضور در 

رقابت های افراد سالم بگذارم. 
این تصمیم با چه واکنشی از سوی مسئوالن 

مواجه شد؟ آیا استقبالی شد؟
 البته هنوز مصدوم هستم و قبل از هرچیزی باید به فکر 
برطرف کردن کامل مصدومیتی باشم که دو سالی است 
گریبانگیرم شده و در توکیو نیز آزار دهنده بود . بعد از آن 
باید خود را از لحاظ ذهنی و بدنی برای رقابت با افراد سالم 
آماده و سپس به طور جدی این مسئله را مطرح کنم . هنوز 
این تصمیم مطرح نشده که بخواهد با واکنش یا استقبالی 

روبه رو شود.
این بی شک کار ساده ای نیست. فکر می کنید 

بتوانید از عهده آن برآیید؟
تالشم را می کنم. انس��ان به امید زنده است. هیچ کاری 
ساده نیس��ت. 20روز قبل از المپیک مصدوم شدم و فکر 
نمی کردم بتوانم راهی توکیو ش��وم. به دلیل ش��رایطم 
می خواستم در مسابقات انتخابی و رکورد گیری شرکت 
نکنم. وقتی هم که ش��رکت کردم از شش پرش فقط دو 
پرش انجام دادم برای جلوگیری از تشدید مصدومیتی که 
داشتم اما با رکورد هفت متر و 21 سانت که در حد نفر دوم 
جهان بود حد نصاب را به دست آوردم . می خواهم بگویم 
کار نشد ندارد و باید تالش کرد . البته که به حمایت هایی 
هم نیاز هست اما برای رسیدن به هدف باید خیلی خیلی 
تالش و کار کرد و من نش��ان دادم که مرد عمل هستم و 

برای رسیدن به خواسته هایم می جنگم. 
از دغدغه های قهرمان پرش طول پارالمپیک 

توکیو بگویید . دغدغه هایتان چیست؟
ورزش��کاران حرفه ای مش��کالت زیادی دارند. این تنها 
مخت��ص پارالمپیکی ها یا م��ن نیس��ت. المپیکی ها هم 

مشکالت زیادی دارند و خیلی ها ش��اید مشکالتشان به 
مراتب از من هم بیشتر باشد. اما به جرئت می توانم بگویم 
که اصلی  ترین دغدغه ما شغل است و هزینه های هنگفتی 
که داریم. ش��غل ما ورزش اس��ت اما از این راه درآمدی 
نداریم و تنها دو ماهی که در اردو ب��ودم حقوق دریافت 
کردم. آن هم حق��وق ناچیزی ک��ه از آن مالیات هم کم 
می شود و اصاًل کفاف هزینه های ما را نمی دهد. حاال شما 
فکرش را کنید که بعضی ها زن و بچه هم دارند . چطور با 
این ش��رایط می خواهند امورات خود را بگذرانند و همه 
فکر و ذهنشان را متمرکز ورزش و موفقیت در آن بکنند؟ 
دغدغه من آرامش ذهنی است و داشتن شغلی که بتوانم 
با گذران زندگی بی هیچ فک��ر و خیالی برای موفقیت در 

ورزش تالش کنم.
اما طبق تغییرات�ی که در مصوبه اس�تخدام 
قهرمانان ورزش�ی ایجاد شده اس�ت، قانون 
جذب قهرمانان حاال طالیی های پارالمپیک را 

هم شامل می شود.
بله . اما این بدان معنی نیس��ت که شما یک شغل خوب 
و ثابت دارید. باید مدام این در و آن در بزنید . س��راغ این 
مسئول، آن مسئول بروید، رو بزنید تا شاید، شاید کاری 
از پیش برود. االن خیل��ی از قهرمانان المپیک هم هنوز 
نتوانستند با استفاده از این مصوبه شغلی برای خود پیدا 
کنند چه برسد به پارالمپیکی ها که تازه طالیی های آن 
شامل حال این قانون شدند! ایجاد ش��غل باید از سوی 
خود مس��ئوالن انجام ش��ود نه اینکه ما مدام پاشنه در 
این اداره آن اداره را دربیاوریم تا ش��اید اتفاقی رخ دهد، 
دری به تخته بخورد و بتوانیم شغلی پیدا کنیم. این واقعاً 
درست نیست. ورزشکاران باید تمام دغدغه شان تمرین 
کردن باش��د اما وقتی ش��غل و درآمدی ندارند چطور 
می توانند تنه��ا روی تمرین کردن و هدف��ی که دارند 

متمرکز شوند؟
معلوم است که دل پری دارید. 

ببینید ما می گوییم ورزش س��المت جامع��ه را تضمین 
می کند و موفقیت های ورزشی به خصوص پارالمپیکی ها 
امید را به جامعه تزریق می کند و جامعه معلول و جانباز را 
تشویق می کند برای شکستن حصار تنهایی و انزوا اما برای 
مهیا شدن شرایط هم باید قدمی برداشت. شاید شرایط 
من از خیلی ها بهتر باشد اما نبود امکانات باعث شد تا به 
تنهایی از گناوه راهی شیراز شوم . با هزینه شخصی خودم 
خانه ای بگیرم برای تمرین کردن زیر نظر مربی. هزینه های 
خورد و خوراک، ایاب و ذهاب،هزینه هایی که یک ورزشکار 
حرفه ای دارد و هزینه های س��نگین مربی که چهار سال 
نتوانستم ریالی به او پرداخت کنم. اینها مشکالت روزمره 
اما س��نگینی اس��ت که گاهی باعث ناامیدی ورزش��کار 
حرفه ای می ش��ود که ب��رای خوش رنگ  تری��ن مدال در 

مهم  ترین مسابقات تالش و تمرین می کند. 
یعنی بر ای�ن باورید که حمایت ه�ای مادی و 
معنوی می تواند بسیاری از مشکالت را بردارد 

و موفقیت های بیشتری را رقم بزند؟
 صددرصد. شما نگاه کنید اگر گناوه پیست تارتان داشت، 
من مجبور بودم راهی بوشهر و ش��یراز شوم؟ طی کردن 
این مسیر ها و تصمیم به سکونت در شهری دور از خانواده 
هزینه های مضاعف روی دس��تم می گذاش��ت؟ از لحاظ 
روحی، روانی و ذهنی به دلیل دوری از خانواده با مشکل 

مواجه  می شدم؟ مطمئناً که نه. 
ام�ا پاداش ه�ا می تواند ت�ا حدودی گ�ره از 

مشکالت باز کند.
بله، به شرط اینکه شما ناچار نباش��ید بیش از 60درصد 
پاداشتان را بابت قرض هایتان پرداخت کنید. من شخصاً 
چهار س��ال اس��ت که به مربی ام ریالی ندادم و مقروضم. 
عالوه بر آن بدهی های بسیاری برای خرید مکمل ها و... 
دارم که بعد از پرداخت آنها شاید حتی کمتر از 40 درصد 
آن 2میلیارد تومانی که گفته می شود قرار است پرداخت 
شود، می ماند. با آن 40درصد باقیمانده چه می توانم بکنم. 
برای ادامه تمریناتم هزینه کنم یا برای تهیه مسکن؟ با آن 
چه می توانم بکنم االن؟ بله 2میلیارد تومان به زبان زیاد 

است و می تواند گره گشا باشد اما به شرط آنکه شما ناچار 
نباشید بیشتر آن را بابت بدهی های سال های قبل و چهار 
سالی که برای طالی پارالمپیک زمان گذاشتید و هزینه 
کردید پرداخت کنید که در آن صورت چیزی دست شما را 
نمی گیرد و فقط قرض هایتان را صاف می کند . اما وقتی کار 

و حقوق ثابتی ندارید این شرایط دوباره تکرار می شود. 
از استقبالی که در برگش�ت از توکیو شد هم 

گویا راضی نبودید؟
بحث راضی بودن یا نبودن نیست. واقعاً دلم نمی خواهد 
گله کن��م. هرچیزی هم ک��ه می گویم تنها گوش��ه ای از 
مشکالتی است که من و سایر ورزشکاران داریم. همین و 
بس. حتی دلم نمی خواهد از کسی گله کنم اما همین قدر 
بگویم که در استقبال از من آقایان آمدند عکس هایشان را 

گرفتند و رفتند! همین و بس. من در تمام این مدت تنها 
بودم و به جرئت می توان��م بگویم تنها از یک نفر می توانم 
تشکر کنم و آن هم فرماندار گناوه است که قبل از المپیک 
توکیو بابت یک زمین به او رو زدم و در فرودگاه سند زمین 
را به من داد که بابت پایبندی به قولی ک��ه داده بود از او 

سپاسگزارم. 
اما قول هایی هم در خصوص مهیا شدن پیست 

تارتان استان داده شده است.
بله . اما از این قول ها زیاد شنیده ام و تا زمانی که این قول 
عملی نشود نمی توان خیلی روی آن مانور داد . درحالی که 
فکر می کنم کمترین کاری که می توان برای استعدادهای 
بوش��هر و گناوه انجام داد مهیا کردن امکانات باشد. مثل 
من در گناوه و بوش��هر کم نیس��تند. اما چطور می توان 
شاهد شکوفایی این استعداد ها بود وقتی قدمی برای آنها 
برداشته نمی شود. شما ببینید جدا از تمرینات و تالش ها 
برای کسب س��همیه در این رقابت ها شما تنها به واسطه 
کسب سهمیه نمی توانستید مسافر توکیو باشید و شرط 
حضور در پارالمپیک شانس حضور روی سکو بود. رسیدن 
به س��کو یکی از مالک های اعزام ب��ود؛ چراکه تصمیم بر 
اعزام کیفی بود. این تصمیم صد البته که س��طح کیفی 
کاروان را باال برد اما کار ورزشکاران را سخت تر کرد. اما ما 
با همه این سختی ها باوجود کمبود امکانات جنگیدیم و 
در این نبرد نیز سربلند بیرون آمدیم و فکر می کنم حاال 
زمان آن رسیده باشد که حداقل به خاطر موفقیت های به 
دست آمده هم که شده اوضاع کمی تغییر کند و قول هایی 
که داده شده عملی شود تا شاهد ادامه این موفقیت ها در 

مقیاس گسترده تری باشیم.
از تجرب�ه حض�ور در نخس�تین پارالمپیک 
بگویید و تفاوت آن با دیگر مسابقاتی که پیش 

از آن تجربه کرده بودید. 
پیش از آن مسابقات بین المللی زیادی را تجربه کرده بودم 
اما پارالمپیک متفاوت از همه بود. اما سخت تر از رویارویی با 
حریفان در توکیو شرایطی بود که داشتیم. چه قبل از راهی 
شدن و چه حین مسابقات. تست هایی که گرفته  می شد 

استرس زیادی وارد می کرد. هر آن بیم آن می رفت که با 
مثبت شدن تست از جریان مسابقات کنار گذاشته شویم 
و این خیلی آزار دهنده ب��ود و گاهی اجازه نمی داد راحت 
بخوابیم. با این وجود اما س��عی می کردم با حفظ روحیه 
عملکرد خوبی داش��ته باشم. از س��وی دیگر می دانستم 
حریفان قدری در کالس تیپ 12 که با حضور 10 ورزشکار 
از کشورهای آذربایجان، کوبا، س��وئد، ازبکستان، آلمان 
و بالروس برگزار  می ش��د دارم. اما این رقابت تجربیات با 
ارزشی برایم داش��ت که بدون شک در ادامه مسیر کمک 
شایانی برای کسب موفقیت های بعدی به من خواهد کرد.
امیر خس�روانی دوومیدانی را چطور توصیف 

و معنا می کند؟
دوومیدانی کار بودن یعنی رسیدن به غیرممکن ها، یعنی 
همیش��ه از خانواده دور بودن، یعنی ناامید شدن در اوج 
س��ختی، یعنی تشنه ش��دن در تابس��تان زیر تمرینات 
طاقت فرسا، یعنی نداش��تن تضمینی برای آینده، یعنی 
زندگی در محدودیت، یعنی ت��رس از مصدومیت، یعنی 
دوهای تا س��رحد مرگ، یعن��ی اس��یدالکتیک، یعنی 
س��رکوفت های پدر، یعنی دلهره های م��ادر، یعنی آس 
و پاس بودن، یعن��ی دور  ترین هدف، یعنی نابود ش��دن 
استعداد، یعنی ریاضت کشیدن های بی وقفه و البته یعنی 
عشق. یعنی اگر عشقش را نداشته باشید نمی توانید دوام 
بیاورید زیر فشار تمریناتش . دوومیدانی کار شدن یعنی 

افتخار و من افتخار می کنم که دوومیدانی کار هستم. 
استارت ورزش را با فوتبال و بسکتبال زدید . 

چه شد که سر از دوومیدانی درآوردید؟
خب من فوتبال و بسکتبال را تفریحی انجام می دادم . اما 
از آنجایی که دایی هایم دوومیدانی کار بودند به این ورزش 

عالقه مند شدم و به آن روی آوردم. 
 وقت�ی ب�ه دوومیدان�ی روی آوردی�د تصور 
می کردید که روزی خ�وش رنگ  ترین مدال 
را در یکی از مهم  ترین مس�ابقات دنیا در این 

رشته کسب کنید؟
راستش اولین بار در دوی 200متر پرش طول بوشهر بود 
که موفق به کسب مدال ش��دم و این شروع راهی بود که 
شاید آن روزهای نخست نمی دانستم مرا به کجا می برد 
اما بعد از مدتی با تعیین هدف برای خودم به مدالی فکر 
می کردم که هر ورزش��کار حرفه ای آرزوی کس��ب آن را 
دارد. مدال المپیک که البته برای رس��یدن به آن سال ها 
تالش کردم. نخستین مسابقه بین المللی من سال 2013 
بود. مس��ابقات آس��یایی در مالزی که موفق به کس��ب 
برنز جوانان ش��دم. از س��ال 2017 اما به طور مداوم در 
مسابقات بین المللی حضور داشتم و به رفتن روی سکوی 
پارالمپیک می اندیشیدم. خصوصاً بعد از طالی بازی های 
همبستگی کشورهای اسالمی که س��ال 2017 در باکو 
برگزار ش��د. طال و نقره پرش طول و 100 متر مسابقات 
جایزه بزرگ که س��ال 2017 در کشور چک برگزار شد، 
برنز بازی های آس��یایی 2018 جاکارتا و نقره 100 متر 
مسابقات جهانی لهس��تان در س��ال 2019 که سهمیه 
حضور در پارالمپیک توکیو و رن��ک 2 جهان را به دنبال 
داشت از دیگر موفقیت هایی بود که تا پیش از پارالمپیک 

2020 موفق به کسب آن ش��دم اما آنچه می توانست مرا 
راضی کند تنها مدال المپیک بود، آن هم خوش رنگ  ترین 

آن که به لطف خدا به دست آوردم . 
تعویق پارالمپیک و موج منفی که بعد از آن به 
راه افتاد تأثی�ری در انگیزه و روحیه تان برای 

حضور در نخستین پارالمپیک نداشت؟
نه، به اخبار منفی توجهی نداش��تم و این اتفاق را به فال 
نیک گرفت��م. اتفاقاً تعویق المپیک برای من خوب ش��د 
چون توانستم با برطرف کردن نقاط قوت خود با شرایطی 
به مراتب بهتر در این رقابت ها شرکت کنم و بهترین نتیجه 

را کسب کنم. همیشه باید نیمه پر لیوان را دید.
چه شد که تصمیم گرفتید مدالتان را به مردم 

تقدیم کنید؟
خب آدم برای هرجایی که باشد به مردمش تعصب و عشق 
دارد. مردم در طول این مدت خیل��ی پیگیر من بودند و 
دلم می خواس��ت به نوعی از آنها بابت حمایت هایشان و 
روحیه ای که به من می دادند تش��کر کنم و بعد از کسب 
مدال بهترین کاری که می توانس��تم بکنم تقدیم کردن 
مدالم به آنها بود. به همین دلیل طالی پارالمپیک را که 
بهترین نتیجه به دس��ت آمده در عمر ورزشی ام بود، به 
مردم کشورم به خصوص مردم بوشهر و گناوه تقدیم کردم 
تا در این اوضاع کرونایی که بس��یاری داغدیده و غمگین 
بودند را خوشحال کنم . خواستم به مردم کشورم، استان و 

شهرم بگویم که چقدر ممنون محبت هایشان هستم.
امیر خسروانی دوران ورزشی سختی داشته، 
فکر می کنید بتوانید روزی تجربیاتتان را در 
اختیار مردم بوشهر و گناوه بگذارید و سهمی 
در شکوفایی استعدادهای این استان داشته 

باشید؟
 آرزو دارم گامی برای بچه های بوش��هر و گن��اوه بردارم. 
بوشهر و گناوه مملو از استعدادهای ناب است و امیدوارم 
بتوانم روزی با حمایت هایش��ان تم��ام تجربیاتم را برای 
افتخار آفرینی آنها در اختیارش��ان ق��رار دهم و به عنوان 

مربی کنارشان باشم. 

مدالم را تقدیم مردم کردم تا قدردان محبت شان باشم
گفت وگوی »جوان« با امیر خسروانی قهرمان پرش طول پارالمپیک توکیو

اشتغالزایی ورزشکاران باید از سوی مسئوالن انجام شود

دوومیدانی کار بودن یعنی رسیدن 
ب�ه غیرممکن ها، یعنی همیش�ه از 
خانواده دور بودن، یعنی ناامید شدن 
در اوج سختی، یعنی تشنه شدن در 
تابستان زیر تمرینات طاقت فرسا، 
یعن�ی نداش�تن تضمین�ی ب�رای 
آینده،  یعنی ت�رس از مصدومیت، 
یعنی دوهای تا س�رحد مرگ،یعنی 
دلهره ه�ای م�ادر  و البت�ه یعن�ی 
عشق. یعنی اگر عشقش را نداشته 
باشید نمی توانید دوام بیاورید زیر 
فش�ار تمرینات�ش . دوومیدانی کار 
ش�دن یعنی افتخ�ار و م�ن افتخار 
می کن�م که دوومیدانی کار هس�تم


