جوانی که از ُکشتی تابلوی هنری میسازد

حسن یزدانی ،پدیده کشتی المپیک و جهان :رقیبان داخلی ،سرسختتر از خارجیها هستند
رحمان احمدی

خبر نگار

دالوریازجویباراست،آنقدرزیبا،جسورانهوفنیکشتیمیگیرد
که هربینندهای را به تحسین وا میدارد ،فرقی هم نمیکند حریف
قهرمانجهانباشــدیاالمپیک.اوجکشتیهای«حسنیزدانی»
دروزن 74کیلوگرمالمپیکریوبودکهتوانســتدرســهمســابقه
پیشازفینالدر8دقیقهو46ثانیهباکســب27امتیازســهحریف
خــودهائیتی،ترکیــهوقزاقســتانراشکســتدهدوبهفینــالراه
یابد.گرچه در فینال «انور گدیف» روس دســت بــه هر ترفندی زد
تا پیروز از تشــک خارج شود اما جسارت وشــجاعت نابغه کشتی
کشــورمانموجبشدکهاوهماســیرهنرنماییاینپدیدهکشتی
جهان شــود.حال ،یزدانی قصــد دارد دوباره تغییــر وزن دهد ودر
وزن86کیلوگرمکشتیبگیرد،بااینقهرمانارزندهایرانوجهان
گفتوگوییانجامدادهایمکهمیخوانید:
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آقاییزدانی،ســالدرحالاتماماســتآیاامســالبرایشما
سالخوبیبودهاست؟
ســال95برایم ســال پرباری بود ومن توانســتم به تمام هدفهایی که
دنبالمیکردمدستپیداکنماوایلسالدرمسابقاتجهانیامریکا
بادعایخیرمردمولطفخداتوانستممدالخوشرنگکسبکنم
وبعد از آن هم درالمپیک طال گرفتم ،انشــاءاهلل ســال 96هم ســال
خوبیبرایمباشد.
برایسال96چهبرنامهایداری؟
هماکنونتمریناتخودرامثلزمانیکهمدالالمپیکنداشتمبرای
مســابقاتجهانیشــروعکردهام،امیــدوارمدررقابتهایانتخابی
تیمملیبتوانمدوبندهتیمملیرابپوشموبرایمسابقاتقهرمانی
جهانآمادهشوم.
آیابدنتآمادهشدهوبهشرایطمسابقاتبازگشته؟
بلــه ،بعد از المپیک دو ،ســه ماه اســتراحت کــردم بعــد ازآن اردوها
شروعشدومرحلهبهمرحلهاردوهاراداریممیگذرانیم.
بعدازالمپیکازوزن 74به 86کیلوگرمآمدیاینتغییروزن
کارشماسختنکردهاست؟
کارکهســخت اســتولیرویحریفانشــناختکامــل دارم،بهنظرمن
درایــن وزن رقابتهــای داخلــی ســختتر از مســابقات خارجی اســت
چونهمهبهشــگردهاوتاکتیکهایهمآشــناهســتیم،هرکسبیشــتر
زحمتبکشدمزدزحماتشراخواهدگرفت،همانطوریکهقبالًدروزن
70کیلوگرمکشــتیمیگرفتمبه 74آمدموموفقشــدم،حاالهمبایک
برنامهریزیدرستوتمریناتمنظممیتوانمدراینوزننتیجهبگیرم.
شــمادرجامتختــیبراینخســتینبــاردروزن86کیلوگرم
کشــتیگرفتــیودرایــنرقابتهــاهــممثــلالمپیک
ریوهرســهحریفرادرکمترسهدقیقهشکستدادی
چطورایناتفاقافتاد؟
ســعی کــردم آن طــوری که مــردم انتظــار دارند کشــتی
بگیرم ،تشــویقهای زیــاد آنها در این مســابقه انگیزهام
رابیشــترمیکردجاداردازتمامتماشــاگرانخونگرمبه
خاطرمحبتهایشانتشکرکنم.
عملکردخودرادررقابتهایجامتختیچگونه
ارزیابیمیکنی؟
فکــر میکنــم در نخســتین حضــورم در وزن  86کیلوگــرم
عملکردخوبیداشتموتوانستمرضایتکادرفنیرابهدست
بیاورم.امــا هنــوز ایرادهایــی دارم باید با کمــک کادر فنی
آنهــارابرطــرفکنــم.حضــوردرجامتختــیتجربه
بسیارخوبیبودامیدوارمبتوانمبااستفادهازاین
تجــاربنقاطضعفمرابرطرفکردهودروزن
جدیدنیزموفقیتهایبیشتریکسبکنم.

البتهکشــتی درهروزنیســخت اســتوبایدباآمادگیکاملروحیو
روانی به روی تشــک رفت چون حریفان بســیار سرســختی در جهان
دارمکهبایدباآمادگیکاملبهمصافآنهابروم.
شــمادرجامتختیهــممثلالمپیکبایــک«غلت»وپرش
جفتبرابررقبایخارجیواردتشکمیشدیکهاینآمادگی
روحیهباالیشــمارانشــانمــیداد،فکــرمیکنیایــنکاردر
تضعیفروحیهحریفهمتأثیردارد؟
اینکارروحیهباالیمرانشــانمیدهدکهچقدرآمادگیدارمومردم
هم از ایــن کار لذت میبرند.رقبا هیچوقت هیجان واســترس خود را
قبل از شــروع مســابقه نشــان نمیدهند ،فقط زمان شــروع مسابقه
استکهمعلوممیشودکهدرچهحالیهستند.
بامدالطالیــیکهدرالمپیکریوگرفتیاکنــونتوقعمردماز
شماباالرفتهبرایمسابقاتآیندهچهبرنامهایداری؟
آیندهرانمیشودپیشبینیکردهمهچیزدستخداستتمریناترا
بهطورمداومادامهمیدهمامیدوارماگربرایتیمملیانتخابشدم
نفر شایســتهای باشــم اما تا زمانی که توانایی دارم دوست دارم برای
کشورمافتخارآفرینیکنم.
شــمااکنونشناختهشــدهترینکشــتیگیرالمپیکیایراندر
رشتهآزادهستیکهبعد16سالتوانستیبرایایرانمدالطال
بیاوری.مردموقتیشمارامیبینندوابرازمحبتمیکنندچه
واکنشینشانمیدهی؟
وقتــیکهمرامیشناســندوابرازمحبتمیکننداحســاسخوبیبهمن
دســتمیدهد،ازتشــویقآنهــاانگیزهمضاعــفگرفتهوروحیــهامباال
میرود،انشاءاهللاگربرایمسابقاتآتیانتخابشدمباروحیهبهتری
دررقابتهاشرکتکنمواینکارمانگیزهمردمرابهکشتیبیشترکند.
آیاطالیالمپیکتوانستشمارابهآرزویتبرساند؟
بلــه،بعد ازقهرمانیخوشــحالبودم،کســبمدال طــای المپیک
چیز کمی نیست.نخســتین هدفم کســب مدال طــای المپیک بود
کهبهآنرســیدمولیانگیزهامبعدازکســباینمدالبیشــترشدهتا
دوبــارهدررقابتهــایآتیبتوانمآنراتکرارکنــمدرحالحاضرهم
بــاجــانودلمثلقبــلازالمپیــکتمرینــاترابهطورمرتــبادامه
میدهمانشاءاهللبتوانمدرانتخابیتیمملیموفقباشم.
مســابقاتالمپیکریوشمارابهشــهرتجهانیرسانداکنون

تمــامقهرمانهایجهــانمیخواهنــددررقابتهایآینده
شماراشکستدهند،دراینبارهچهنظریداری؟
قبال هم همینطور بود ،کشــتی چیزی را معلــوم نمیکند رکورد هم
ندارد ،همیشه سعی میکنم که خوشــرنگترین مدال را کسب کنم
آنهمدستخداست.
برایالمپیک2020توکیوژاپنچهبرنامهداری؟
امیــدوارماگــربرایالمپیــکتوکیوانتخابشــدمدرآنجــاهممدال
کســبکنمالبتهتــاآنموقعاگردچارآســیبدیدگینشــوموبتوانم
دوبارهدرتیمملیانتخابشدهونفرشایستهایبرایکشورمباشم.
خاطرهانگیزترینکشتیشماکدامبودهاست؟
خاطرهانگیزترینکشــتیامدرفینالالمپیکبا«انــورگدیف»روسبود
کهباکشوقوسهایفراوانتوانستماوراشکستدادهمدالطالبگیرم.
سختترینکشتیاتکداممسابقهبوده؟
سختترینکشتیامهمفینالالمپیککشتیبا«انورگدیف»بودهاست.
مــیتوانیمشــمارابهعنوانپدیدهوســتارهکشــتیســال95
معرفیکنیم؟
نمیدانم(،باخنده)شمالطفدارید،مردمبایدنظربدهند.
امادرنظرخواهیکهتوســطفدراسیونانجامشدهبودبیشتر
مردم(81درصد)بهشمارأیدادند؟
مردمبهبندهلطفدارندبادعایخیرآنهابودکهبهاینجایگاهرسیدم.
اگردوبارهمتولدشویسراغچهرشتهایمیروی؟
ســراغ کشــتی مــیروم چــون کشــتی را خیلــی دوســت دارم آرامش
خاصیبهمنمیدهد.
چطورشدکهبهکشتیآزادعالقهمندشدی؟
مــردم جویبــار خیلــی کشــتی را دوســت دارند زمانــی که بچــه بودم
رقابتهای کشــتی ســنتی کــه در آنجا برگزارمیشــد و مــن هم برای
تما شــای این مســابقات میرفتم کم کم به کشــتی عالقه پیدا کردم
وبعدهابهباشگاهرفتموبهاینجارسیدم.
محبوبیترادوستداری؟
بلــه ،به نظرمــن اگر در بیــن مردم محبوب باشــی خیلی بهتر اســت
چــونمــردمنظــرخاصــیبــهپهلــوانهایشــاندارنــد،وقتــییــک
قهرمــان محبوبیت پیــدا میکند احتــرام آنها قلبی اســت ،ما هم به
محبتهــای آنها احتــرام میگذاریم ،امیــدوارم بتوانم پاســخگوی
محبتهایمردمباشم.چوندعایخیرآنهاستکهباعثمیشود
دررقابتهایالمپیکوجهانیمدالکسبکنم.
نخستینکسیکهبعدازتحویلســالسراغاومیرویوعیدرا
تبریکمیگوییچهکسیاست؟
نخســتینکســیکهمعمــوالًبعدازتحویلســالبــهپیشاو
میرویمپدربزرگماست.
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