پــس از مــدال برنــزش در رقابتهــای
قهرمانــی جهــان در بوداپســت هم به
او گفتــم یــادت میآیــد میخواســتی
خداحافظی کنی؟ حاال همه مدالها و
افتخارهایــت را بریــز دور و این مدال را
قــاب کن .بــا داشــتن دو فرزند ،ورزش
قهرمانی کردن خیلی سخت است ،اما
خــب بههرترتیــب خودش خواســت و
برگشــت و حاال هم قرار اســت سومین
المپیکاش را تجربه کند.
در بوداپســت ،عابدینــی مدالــی
گرفــت کــه در تاریــخ ورزش ایــران
یک شــاهکار و اتفاقی بزرگ اســت.
به نظرتان آنقدر که بایدوشــاید دیده
شد؟
از فدراســیون و برخــی اسپانســرها
مقداری پاداش گرفته ،اما هنوز پاداش
رســمی وزارت ورزش را نگرفته است.
آن را هــم اگــر بگیرد ،باز هــم بهنظرم
رقماش در حــد ارزش و بزرگی مدالی
که گرفته ،نیست .بهنظرم آییننامهی
آن پاداشها برای مدالهایی که برای
اولین بار و در رشــتههای خاص کسب
میشــود ،قــدری ایــراد دارد کــه بایــد
درست شود.
برســیم به توکیــو و ســهمیهی تیمی
شمیربازی .هدف سخت و جالبی که
برای تیمتان گذاشتید و در نهایت به
آن رســیدید .از این مســیر طوالنی و
حساس بگویید .
روزهــای ســختی را گذراندیم .فقط
خدا شاهد است که من چه استرسی را
برای کسب این سهمیه متحمل شدم.
مــا در دو جــای خیلی بد و حســاس به
چیــن خوردیــم و رقیــب مســتقیممان
هم برای کسب ســهمیهی آسیا همین
تیــم بــود .اتفــاق بــد هــم ایــن بــود که
ما درســت قبــل از آغــاز رونــد انتخابی
المپیــک ،باخــت بدی به چیــن دادیم
و بههمینخاطر اختالفمان کمتر شــد
و در قهرمانــی جهان و قهرمانی آســیا
کــه امتیازهایــش دو برابــر بــود ،به این
تیــم خوردیــم .بااینحــال خداراشــکر
در رقابتــی بســیار نزدیــک ،علــی
پاکدامــن چهــار امتیاز پشــت ســر هم
بهدســت آورد و تیــم مــا را بــه پیروزی
رساند.

و بحــث پایانــی دربــارهی نتیجهای
اســت که تیم ایران در توکیو کســب
خواهــد کــرد .ارزیابــی فنیتــان از
نتیجــهی کار بازیکنــان در المپیــک
 2021چیست؟
من در جلسه با وزیر هم وقتی از من
پرســید چه نتیجــهای میگیرید ،گفتم
نمیدانــم خــدا برایمــان چهچیــزی
درنظرگرفتــه .مــا همــهی تالشــمان را
کردهایــم و باز هم تــاش میکنیم ،اما
بایــد ببینیم برایمان چهچیزی نوشــته
شــده اســت .از میان هشت تیم حاضر
در المپیــک که یکی از آنها ما هســتیم،
همهشــان را حداقــل یــک بــار بردیم.

باشــیم ،امــا بــه نظــر مــن اگــر بچههــا
روزشــان باشــد ،در انفــرادی خیلــی
راحتتــر میتواننــد مــدال بگیرنــد .با
شــناختی کــه مــن از بچههــا و شــرایط
تیمهــای دیگــر دارم ،میدانــم کــه در
تیمــی ،شــرایط دشــوارتر اســت .برای
مثــال ،وقتــی بــا تیمــی مثــل آلمــان
باید مســابقه بدهیم که چهــار بازیکن
یکدســت دارد ،کارمــان خیلــی دشــوار
است.
تیم ما یکدست نیست؟
تیم ما متاســفانه یک فراز و نشیبی
دارد که کارمان را کمی سخت میکند.
تیم ما یکجورهایی لنگ نفر ســومش

بزرگی برای تیممان خواهد افتاد.
کار سختی برای انتخاب نفرات سوم
و چهــارم تیمتــان داشــتید کــه چند
ماهی هم طول کشید!
مــن از روز اول گفتــم کــه فقــط
اعــزام دو نفــر بــه المپیک مشــخص و
قطعــی اســت؛ یکــی مجتبــی عابدینی
و دیگــری علــی پاکدامــن .بــرای دو
ســهمیهی باقیمانــدهی تیــم ،پنــج
بازیکن خیلی خوب داشــتیم که خودم
هــم نمیدانســتم کدامیــک از آنهــا به
ایــن بازیهــا اعزام خواهد شــد .تعویق
یکســالهی المپیــک شــاید بــرای آنهــا
خیلــی بــد نشــد ،چــون مجبــور شــدند

آیا واقعا به سابر ،بیشتر از اپه و فلوره رسیدگی میشود؟
مدتی قبل همین سوال را از من پرسیدند و من هم گفتم بله! به ما شیشلیک میدهند و به دو اسلحهی دیگر برنج خالی!
بحث این حرفها و توجه و رسیدگی بیشتر نیست .در همین سابر برای مثال ،کشورهایی نظیر ژاپن یا هنگکنگ تدارکات
بیشــتری از ما دارند ،اما مگر نتیجهی بهتری میگیرند؟ چینیها چهار ســال با مربی بزرگ فرانســوی کار کردند و تدارکات
زیادی داشتند اما درنهایت به ما باختند و حاال تنها یک سهمیه در المپیک توکیو دارند و ما چهارتا .رسیدگی هم اگر باشد،
میتوانــد فنی باشــد و نباید اینطور مطرح شــود که انگار به ما غذای بهتری میدهند و یــا در جای خاصی تمرین میکنیم.
حتــی کــرهی ابرقــدرت را حداقــل یک
بــار شکســت دادیم و تیمی نیســت که
نبرده باشیم .بااینحال باید ببینیم در
روز مسابقه چه نتایجی کسب میشود.
در تیمی چطور؟
شــاید از بیرون اینطور به نظر برسد
که در تیمی ،شــانس بیشــتری داشــته

اســت و بهعنوانمثــال ،بازیکنــی مثل
محمــد رهبــری اگــر در روز خــوباش
باشــد ،شانس بسیار زیادی برای مدال
داریم .اما خب مشخص نیست در روز
مســابقه چه شــرایطی داشــته باشــیم.
اگــر نفراتــی کــه مــا بــرای یــار ســوم در
نظــر گرفتهایــم ،مثــل رهبــر و فتوحی
در بازیهــا خــوب ظاهر شــوند ،اتفاق

بــرای رســیدن بــه ترکیــب تیــم ملــی
خیلــی ســخت تــاش کننــد و رقابــت
بینشــان باعــث رشــد و پیشــرفت شــد.
درنهایــت هم پس از چنــد دور رقابت،
محمــد رهبــری و محمــد فتوحــی
توانســتند نفــرات ســوم و چهــارم تیــم
اعزامــی بــه توکیو شــوند و بــه تیم ملی
برسند.
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در برههای ،در ردهی چهارم دنیا هم
قرار گرفتیم و شــانس خوبی داشتیم
تا به صورت مســتقیم راهی المپیک
شــویم و نــه بهصــورت ســهمیهی
قــارهای .آن جایــگاه چــرا از دســت
رفت؟
ببینیــد خــب برخــی معــادالت در
دنیــای شمشــیربازی وجــود دارد کــه
خیلــی گفتنی نیســت .اگر مــا بهعنوان
تیــم چهــارم دنیــا راهــی المپیــک
میشدیم ،آسیا یک سهمیهی دیگر در
توکیو داشت که به چینیها میرسید و
البتــه در طرف مقابل ،یکی از تیمهای
اروپایــی از حضور در این رقابتها کنار
میرفت .بههرترتیــب طبق برنامهای
که داشــتیم پیش رفتیم و خوشبختانه
به هدفمان هم رسیدیم.

روسها به المپیک میآیند؟
بــه نظــرم مطرح کردن این ماجرا هم غیر کارشناســی اســت .باورم نمیشــود که بیش از بیســت ســرمربی تیــم ملی از
کشــورهای مختلــف به من زنگ زدند و از نیامدن روسها به المپیک خوشــحالی کردنــد! واقعا فکر میکنند روسها اجازه
میدهند یک نســل کامل از ورزشکارانشــان نابود شــوند؟ بهقطع این اتفــاق نخواهد افتاد و حداقل ماجــرا به اینجا خواهد
کشــید کــه همگــی زیر پرچم المپیک به میدان بروند .المپیک اســت و شــک نکنیــد وقتی دولت روســیه خودش بهصورت
سیتماتیک در دوپینگ ورزشکاراناش نقش داشته ،نخواهد گذاشت که یک نسل از ورزشکاراناش اینطور ضربه ببینند.

