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مرجان کلهر؛ چهرهخبرساز مسابقات اسکی جهان

نمیخواستم تقلب کنم
سمیرا شیرمردی

وقتــی در خانــوادهای ورزشــی و البته
در منطقــهای برفــی مثــل دیزیــن بــه
دنیــا بیایی ،بیاختیار عاشــق اســکی
میشــوی .مرجان کلهر اسکیباز تیم
ملی ایران همچنین شرایطی داشت.
او در خانــوادهای که همــه اهل ورزش
بودنــد بــه دنیــا آمــد و از  4 ،3ســالگی
اســکی کار کــرد .از ســال  1378اولین
مسابقه رسمیاش را تجربه کرد و بعد
از آن هــم اســکیباز ثابــت تیــم ملی
ایران شــد .او کــه اولین مقــام جهانی
خود را در ســن  11ســالگی کسب کرده
بود در المپیک زمســتانی  ۲۰۱۰ونکوور
بهعنــوان اولیــن اســکیباز زن ایرانی
در المپیک زمســتانی حضــور یافت.
مرجــان کلهــر بهتازگــی در مرحلــه
نخســت رقابتهای مارپیچ کوچک
قهرمانی جهــان جواز حضــور در دور
دوم را کســب کرد اما بــا اعالم خطای
خود بــه داوران ،از دور مســابقات کنار
کشــید و چهــره خبرســاز ایــن دور از
مسابقات اسکی جهان شد.

به خاطــر اینکه در خانوادهای اهل اســکی حضور
داشتی،اسکیراانتخابکردی؟
بله ،شــاید مهمترین دلیل این باشــد و البته عالقه
زیاد من به اســکی .من در خانوادهای  6نفره ،فرزند
آخر هســتم .برادر بزرگترم ،رســتم قبــاً عضو تیم
ملی و در مقطعی هم سرمربی تیم ملی اسکی بود
امــا در حــال حاضر رئیس ورزش کرج اســت .برادر
دومــم محمدرضــا هم پزشــکی ورزشــی خوانده و
پزشک تیم است .محمدرضا عضو کمیته پزشکی
فدراسیون اسکی هم هست و رئیس پزشکی پیست
دیزین .معصومه خواهرم هم که قبالً در تیم ملی
جوانان اســکی بوده و عضو تیم اســکی روی چمن
اســت .االن هم عضو تیم اسکی (برف) البرز است.
در چنیــن خانوادهای مشــخص اســت کــه من هم
عاشق اسکی شوم.
و آنقــدر عاشــق اســکی هســتی که همســرت هم
اسکیبازتیمملیاست.
بلــه ،پوریا شمشــکی عضو تیم ملی اســکی اســت
که بــا هم ازدواج کردیم و همیشــه کنار هم اســکی
میکنیم.
حتماًاسکیهمباعثآشناییوازدواجتانشد.
دقیقــاً ،مــن و پوریــا زمانــی کــه اســکی میکردیــم
همدیگــر را دیدیم .ســال  79 ،78بــود که من بچه
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بودم و وارد مســابقات شدم .آنجا همدیگر را برای
اولین بار دیدیم و همدیگر را شــناختیم .بعد از آن
بیشتر با هم آشنا شــدیم و اکثراً در اردوها همدیگر
را میدیدیــم که المپیک  2010ونکــوور با هم اعزام
شــدیم .ســال  2012هم نامزد کردیم و االن  5سال
است که ازدواج کردیم .پوریا ،شمشکی است و من
دیزینی.
تاچهزمانیقراراستورزشراادامهدهید؟
هنوز برنامه خاصی برای آینده اسکیام ندارم .سال
دیگر شــاید کنار بروم و شــاید هم ادامه دهم ،همه
چیز تا پایان سال مشخص میشود.
مسابقاتزیادیهمباهمسرتاعزامشدی؟
بله ،اولین بار مسابقات بزرگ بینالمللی ترکیه بود.
بعــد از آن قهرمانــی جهــان  2009کــه اولین حضور
ایرانیهــا در چنیــن رقابتهایــی بــود اعزام شــدیم
و  5دوره ایــن رقابتهــا را تجربــه کردیــم .مــن تنها
مسابقاتی که نتوانستم حضور داشته باشم مسابقات
ارتشهای جهان بود که آنجا پوریا برنز گرفت.
بهالمپیکونکووراشارهکردی؛آنجاشماپرچمدار
ایرانبودی...
بلــه ،اتفاقاً همین مســأله باعث شــد خیلــی مورد
توجــه قرار بگیرم .فکر میکنم در دهکده همه من
را میشناختند .نه به خاطر اینکه فقط یک ورزشکار
محجبه در مســابقات بودم ،به خاطــر اینکه اولین
ورزشکار اعزامی از خاورمیانه بودم.
و بعد از آن؟
اولین بار در مسابقات بینالمللی ترکیه حضور پیدا
کردم که سطح باالیی داشت .در مسابقات آسیایی
جوانــان هم اولین اعزامی بــودم که یک طال و یک
نقره در این مسابقات گرفتم .نکته جالب این است
که در این مســابقات برای اولین بار بود که ایران در
اســکی صاحــب مدال طال میشــد .فــردای آن روز
هــم محمد کیادربندســری طال گرفت .مقــام دوم
مســابقات اســکی چمن در ایران را هــم دارم که در
آن زمان ایتالیا و چک هم شرکت کردند اما در کنار
این افتخارات ،یک اتفاق افتاد که اگرچه برایم تلخ
است اما به آن افتخار میکنم .در بازیهای آسیایی
قزاقستان ،با اختالف کمتر از یک ثانیه چهارم شدم
که این مسأله را یک افتخار میدانم.
بعدازهمهاینمسابقاتوافتخارات،بهمسابقات
جهانیسوئدرفتیوآنجاکاریکردیکهحاالبیشاز
هرزمانیموردتوجهقرارگرفتی.
اول از همه باید بگویم که اصالً دوست نداشتم این
مسأله رسانهای شود اما به شکل عجیبی این اتفاق
افتاد .طبق قانونــی که در مارپیچ وجود دارد خیلی
مهم اســت که ورزشکار شعاع پیچها را رد کند و به
ترتیب از موانع رد شود .من در یکی از موانع متوجه
شــدم که چــوب بین پاهایم رد شــد که این مســأله
اوت است .این اتفاق در حالی افتاد که من پنجمین
مســابقات جهانــی را تجربه میکردم .بــه هر حال
داوران متوجــه خطای من نشــدند که بــرای خودم
هــم عجیــب بــود .از این مســأله ناراحت بــودم که
میتوانم با یک تقلب به مانش دوم بروم .در واقع
یک دوگانگی خاصی برایم به وجود آمده بود .اول
اینکه این اتفاق برای اولین بار در تاریخ اسکی ایران
میافتاد که به مانش دوم رسیدیم و هر  3نفر یعنی
عاطفه احمدی و فروغ عباسی میتوانستیم مانش
دوم را اســتارت بزنیــم .همانجــا من به دوســتانم
گفتــم مطمئنــم اوت شــدم امــا بچههــا میگفتند
اســمت در رنکینــگ هســت و اوت نشــدی .بعــد
شــک کردم و فیلــم را دیدم که  100درصد مطمئن
شــدم اوت کردم .خیلی ناراحت بودم از این اتفاق
کــه داوران ندیدنــد و از طرفی هم ناراحت بودم که
مانش دوم را از دست بدهم .چون تصمیم خاصی
برای  2ســال آینده ندارم و نمیدانــم میتوانم باز
هــم به مســابقات جهانی بروم یا نــه .اگر هم رفتم
به مانش دوم میرسم یا نه .اسم من بهعنوان نفر
پنجاه و هشتم در لیست مانش دوم بود .به بچهها

