علی پاکدامن :فکری خوب نبود،
ایستادگیمجیدیرادوستدارم
خانه کشتی نوش جان دبیر ،به ما یک سالن خوب بدهید

انگار ناف او را با مبارزه بریدند ،فرقی نمیکند تکواندو باشد یا شمشیربازی .با حرکت رزمی یا شمشیر .کاپیتان تیم ملی سابر اما
خیلی زود از مبارزه روی شیاپچانگ خسته و ناامید شد ،همین هم بهترین دلیل برای کوچ به شمشیربازی شد .ورزشی سختتر
که از اول هم خیلی در آن سرآمد نبود اما صبوری کار خودش را کرد .چاشنی دلسوزی و حمایت پیمان فخری هم کارساز شد و راه
موفقیت را برای او باز کرد تا شمشیرباز نهچندان خوب جوان ،کاپیتان تیم ملی و یکی از ستارههای شمشیربازی سابر دنیا شود.
شمشیربازی با رنکینگ  ١۴دنیا ،که هوادار دو آتشه تیم فوتبال استقالل است ،اما تحلیلهای پختهاش با یک کارشناس برابری
میکند .حرفهای خواندنی علی پاکدامن کاپیتان تیم ملی را از دست ندهید:

ما تنها رشته تیمی بودیم
که در بدترین حالت ششم
المپیک شدیم .حق ما
را هم خورده بودند،
هرچند دو داور را هم دو
سال محروم کردند .من
میگویم اگر در بازیهای
آسیایی از شمشیربازی
مدال میخواهند باید
حمایت کنند .روی
صحبتم با آقای سجادی
است .حداقلها را به ما
بدهید

مــن بهعنــوان آدم فوتبالــی دو بــازی
ً
آســیایی آمــدم مثــا بوکــس میدیدیــم
نمیفهمیــدم چــی شــد .بــا کفاشــیان
بودیــم و کفاشــیان میپریــد بــاال .گفتم
آقــای کفاشــیان تــو از کجــا میفهمــی؟
گفــت مــن بــه مربــیاش نــگاه میکنــم.
حــاال تفــاوت اســلحههای فلــوره و ســابر
و اپه چیه؟
شمشیر سابر دکمه و سیم ندارد و همه
جایــش تــاچ اســت .یعنی شــما میتوانی
بــا نــوک ضربه بزنی و بــا بغلها هم ضربه
بزنــی .ولــی در شمشــیرهای فلــوره و اپــه
دکمهای هســت که فقط شــما میتوانی
بــا نــوک آن ضربــه بزنــی و یــک وزن ۲۵۰
گرمــی هــم پشــتش وارد کنیــد کــه چــراغ
روشــن شــود ،اما ســابر ضربهای اســت،
قشنگ بزن بزن است اما آنها نه .آنها رد
کــن و ایــن داســتانها را دارد .هدفهای
متفاوتــی هــم دارد .در اپه از نوک پا تا ســر
است که با نوک شمشیر میزنند و فلوره
بــاز بــا نوک میزننــد فقط کمر به باال .برای
ما که سابر هستیم کمر به باال هست به
عالوه دست و سر.
در المپیک تو ناراحت بودی برای داوری
و حقخــوری کــه در حقــت شــد .وقتــی
الکترونیکــی اســت ،چگونــه داور حــق
میخورد؟
در مســابقهای کــه  ۴۴-۴۴مســاوی
بودیــم .مــن و شمشــیرباز ایتالیایی یک
تکنیــک را انجــام دادیم .وقتــی اینجوری
ً
میشــود ،میرســد بــه صــدم ثانیــه .مثال
میگوینــد چــه کســی زودتــر قــدم حملــه
زده .دســتش ســریعتر بــاز شــده و کــی
جابهجاتر شده .من زودتر قدمم تبدیل
بــه حملــه شــد و دســتم زودتــر رســیده
بــود .عکســش را هم دارم .مســافتی که
مــن آمــدم ،کل پیســت را گرفتــه بــودم.
اینها میشــود آنالیز شمشــیربازی .این
امتیــاز بــرای مــن بــود کــه دیــدم ضربــه را
کــه زدم مربــی ایتالیــا زد بــر ســرش و من
دیگر ماســک را برداشــتم و شــروع کردم
بــه خوشــحالی .گفتــم بچههــا بریزید باال
ً
خوشــحالی کنیــم .واقعــا فکــر نمیکردم
داور امتیاز ضربه را ندهد .اگه قرار باشد
آن را هــم ندهنــد ،دیگــر نمیشــود بــازی
کنیــم کــه چــون  50درصد شمشــیربازی
وســط پیســت اســت .چراغ هم روشــن
شود اما کی تکنیک را بررسی میکند.
چرا آخرش امتیاز را به شما ندادند؟
چیــزی کــه اتفــاق افتــاد بــه حــدی مــرا به
هــم ریخــت کــه ســورپرایز شــدم .اگــر
میخواســتم دو داور انتخــاب کنــم برای
این بازی یکی همان داور مصری بود که
همیشــه بــرای ما خوب قضــاوت کرده و
دیگری داور اوکراینی بود که وزیر ورزش
اوکراین و آدم قوی اســت که هیچ وقت
بــه ایتالیــا و روسهــا بــاج نمــیداد .بعــد
فهمیــدم آنهــا فقــط ظاهر قضیه اســت.
یعنــی در جــام جهانــی و قهرمانــی جهان
آخــر آخرش در المپیک کشــورت باید در
فدراســیون جهانی قدرت داشته باشد.
یعنــی وقتــی نایــب رئیــس فدراســیون
جهانــی کــه ایتالیایــی اســت ،آمــده بــود
و نشســته بــود ردیــف اول تماشــاگران
و تیــم کشــورش را تشــویق میکــرد.
فهمیــدم آنهــا دنبــال برد هســتند چون

