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فكرش را مي كرديد يكي از مردان طاليي ايران 
در بازي هاي آسيايي جاكارتا باشيد؟ يكي از 20 

طاليي كه به نام كاروان ايران ثبت شد. 
مهم ترين مسئله اين بود كه به  عنوان يك ورزشكار مي دانستم 
به چه ميداني پا گذاش��تم. هدفمند به جاكارت��ا رفته بودم. 
رفته بودم كه مأموريتم را به خوبي به پايان برس��انم. آن هم 
با كسب خوشرنگ ترين مدال بازي ها. اين مدال مال من بود. 
سال ها براي رسيدن به آن تالش كرده بودم. چند ماه قبل در 
گفت وگويي با رسانه هاي شهرم، اسفراين هم گفته بود كه يا 
من طالي بازي هاي آس��يايي جاكارتا را مي برم يا آنهايي كه 

بارها به من باختند. 
اما كسب طالي بازي هاي آسيايي آن هم با وجود 
ازبك هاي مدعي و مصدوميت هايي كه داش�تي 

كار آساني نبود.  
صد البته. هرچند كه م��ن در گروه مرگ قرار داش��تم و جز 
حريف ازبك، ديگر حريفانم هم بسيار قوي بودند. مثل حريف 
تركمنستاني كه مدال جهاني و آسيايي داشت. البته ورزشكار 
اندونزي حريف سرسختي نبود، اما بعد از او با حريف مغولي 
بازي داشتم كه بسيار قدر بود و 60درصد از انرژي من را گرفت 
تا كارم برابر ورزش��كار ازبك سخت تر ش��ود. ورزشكاري كه 
ازبك ها مانور زيادي روي او داده بودند و شايد همين مسئله و 
حساسيت بازي بود كه سبب شد او در طول مسابقه به شكلي 
غيراخالقي مچ آرنج من را برخ��الف مفصل پيچانده و باعث 
مصدوميتم شود و با تكرار اين كار، به دنبال كسب برتري بود 
كه البته موفق نش��د. البته نمي توان خيلي به او ايراد گرفت. 
حريف ازبك 4 سال از من كوچكتر است و شايد جو مسابقه و 
احساسات بر او غلبه كرد ولي بعد از پيروزي سرش را بوسيدم و 
گفتم: ببخشيد، اين مدال مال من است. بعد از آن در فينال نيز 
موفق شدم حريف جوان و پرانرژي تاجيك را شكست داده و به 

گردن آويز طالي اين مسابقات دست پيدا كنم.
البته از چوخه كاري كه بر اصل مردانگي تربيت 
مي شود و اصول پهلواني را قبل از هر چيز ديگري 

مي آموزد جز اين هم انتظار نمي رفت. 
واقعيت اين اس��ت كه عذرخواه��ي آدم را كوچك نمي كند. 
درست اس��ت كه من براي طال جنگيدم و تمام توانم را براي 
كسب آن گذاشتم، اما اگر قرار باشد براي رسيدن به اين مدال از 
دايره اخالق و انسانيت عبور كنيد، مدالي كه به دست مي آوريد 
كمترين ارزشي ندارد. براي همين هم است كه هميشه از خدا 
خواستم قبل از هر مدال و موفقيتي، جنبه آن را به من بدهد و 
كمك كند تا اين موفقيت ها باعث نشودكه از راه درست خارج 
يا مغرور شوم. من از مكتب كش��تي چوخه هستم. از مكتب 
پهلواناني كه مرام و مردانگي برايشان از هر چيزي مهم تر است. 

حتي از موفقيت و پيروزي و مدال. 
با مصدوميت راهي فينال شدي. با توجه به شرايطي 

كه داشتي، كسي مانع مسابقه دادنت نشد؟
قبل از جاكارتا هم مصدوم شده بودم كه با آب درماني توانستم 
خودم را به اين مسابقات برسانم. قبل فينال هم به دليل اتفاقاتي 
كه در جدال با حريف ازبك رخ داد مصدوم شدم. از سوي 
ديگر شب قبل از مسابقه به داليلي نتوانسته بودم 
بيش��تر از 45 دقيقه بخوابم و هر وقت ش��ب 
قبل از مسابقه نمي توانم بخوابم، عملكرد 
بدي دارم و به همي��ن دليل كادر فني و 
پزشكي گفتند كه اگر در فينال شركت 
نكني هم اتفاقي نمي افتد. گفتند نقره 
بازي هاي آس��يايي هم خيلي مهم است 
اما نقره براي من به معناي شكست بود. به 
همين دليل گفتم تحت هر شرايطي مسابقه 
مي دهم. مي خواستم مأموريتم را به بهترين 
شكل به پايان برسانم. من هيچ نقره اي در كارنامه 
ورزشي ام كسب نكردم. هر بار به فينال رفتم طال 
گرفتم. تنها نقره كارنامه ورزشي من براي بازي هاي 
ساحلي 2014 است كه به دليل دوپينگ حريفم به 
دست آوردم. چون قبل از فينال با حريف ازبك رو به رو 

شدم، بعد از اعالم دوپينگ او مدالم نقره شد. 
چه حسي داش�تي كه هجدهمين طالي كاروان 
ايران و نخستين طالي بازي هاي آسيايي كوراش 

را براي كشورت به دست آوردي؟
خب اينكه مي توانيد خوشرنگ ترين مدال را براي كشورتان 
به دست آوريد بهترين حسي است كه مي توانيد تجربه كنيد. 
هيچ لحظه اي در عمر يك ورزش��كار لذت بخش تر از زماني 
نيست كه پرچم كشورش باالتر از پرچم كشورهاي ديگر به 
اهتزاز درمي آيد و ديگران با احترام به سرود كشورش گوش 
فرا مي دهند. ش��ما هيچ وقت ديگري در هيچ كجاي دنيا با 
هيچ هزينه اي نمي توانيد اين كار را تك��رار كنيد. اين اتفاق 
فقط در ورزش رخ مي دهد. اينكه مي توانيد يكي از 20 نفري 
باشيد كه براي ايران طال مي گيرد، بهترين اتفاق دنياست كه 

بدون شك جز با لطف خدا به دست نمي آيد. درست است كه 
زحمات زيادي براي كسب اين مدال كشيدم اما خدا مرا بغل 
كرد كه توانستم سربلند از اين آزمون بيرون بيايم و مأموريتم را 

با موفقيت به پايان برسانم. 
از س�الم نظامي و اداي احترامت به پرچم ايران 
بگو. بي ترديد اين يك�ي از ماندگارترين لحظات 
ثبت شده از زندگي ورزش�ي الياس علي اكبري 

خواهد بود. 
من يك س��ربازم. همه آنهاي��ي كه ورزش مي كنند، س��رباز 
كشورشان هستند. من از روزي كه ورزش را با كشتي در كوچه 
پس كوچه هاي خاكي روستايم »َسست « آغاز كردم تا روزي 
كه راهي جاكارتا ش��دم، يك مأموريت داشتم. مأموريتي كه 
با روي سكو رفتن در بازي هاي آس��يايي و كسب طالي اين 
مسابقات با موفقيت به پايان رساندم و با سالم نظامي و احترام 
به پرچم پرافتخار كشور عزيزم، دينم را به ايران، به اين پرچم، 

به مردم كشور، شهر و روستاي خودم ادا كردم. 

يك ب�ار خداحافظي ك�رده بودي. چه ش�د كه 
برگشتي؟ براي كسب طالي جاكارتا برگشتي؟

ورزش قهرماني مشكالت و س��ختي هاي زيادي دارد. اين را 
تنها يك ورزش��كار مي داند. ورزش��كاري مثل من كه از يك 
روستاي كوچك كارش را آغاز مي كند. با سختي ها و كمبود 
امكانات مي جنگد، اما گاهي انبوه مشكالت، مصدوميت ها و 
بي توجهي ها دلسردش مي كند. بارها از اول شرع كردم. شايد 
اين وقفه ها نياز بود تا بار ديگر با انرژي بيشتري برگردم. من 
اين طال را مديون خسرو يار و آقاي نصيرنژاد هستم چون يك 
بار خداحافظي كردم ولي آنها از من خواس��تند كه برگردم و 
برگشتم موفقيت آميز بود و بعد از طالي جايزه بزرگ ازبكستان 
و آسيايي هند، توانستم نخستين طالي كوراش ايران در تاريخ 

بازي هاي آسيايي را هم به دست آورم. 

الياس علي اكبري از يك خانواده كاماًل ورزش�ي 
كارش را آغاز كرد. خانواده اي با عنوان هاي فراوان 
قهرماني و پهلوان�ي. اين چقدر توانس�ت براي 

رسيدن به موفقيت به او كمك كند؟
خب اينكه از يك خانواده كامالً ورزشي باشيد هم مي تواند كار 
شما را آسان و هم سخت كند. خانواده من همه از جنس ورزش 
بودند و به همه مشكالت و سختي هاي اين راه آشنا. اما از طرفي 
همه براي خود قهرمانان و پهلوانان آشنايي بودند كه كار مرا 
براي كسب موفقيت سخت مي كردند. پدربزرگ من قهرمان 
گود چشمه زينل خان اسفراين و يكي از پهلوانان نامدار كشتي 
با چوخه بود. بعد از او پدرم قهرمان كشتي با چوخه و قهرمان 
و دارنده بازوبند كشتي پهلواني بود. بعد از او، عمويم حسين 
اكبري كه در تمام طول دوران ورزشي من به عنوان مربي در 
كنارم بود، يكي از اسطوره هاي تكرار نشدني كشتي با چوخه بود 
و يكي از مدال آوران و قهرمانان جودوي ايران. به همين دليل 

كار من بسيار سخت بود.  

بعد از آنكه نتيجه تالش هايت را ديدي و روي سكوي 
قهرماني بازي هاي آسيايي رفتي چه كردي؟

اولين كاري كه كردم تماس با مادرم بود. مادرم سال هاس��ت 
كه به سختي بيمار است. در روز مسابقه هم به دليل استرس 
فراوان كارش به بيمارستان كشيده بود. بعد از رفتن روي سكو 
بالفاصله به او زنگ زدم و گفتم حالم خوب است. نگران نباش و 
گفتم به زودي برمي گردم و بايد برايم قرمه سبزي درست كني 
كه حسابي هوس قرمه سبزي كردم. صداي مادرم مي لرزيد اما 
خيلي خوشحال بود كه موفق شدم و من بعد از آن يك بار ديگر 
خدا را شكر كردم كه شرمنده خانواده ام و مردم نشدم. بار ديگر 
خدا را شكر كردم كه توانستم لبخند را روي لبان آنها بنشانم. 
راستش در طول مسابقه با حريف ازبك، دستم به شدت مصدوم 
شده بود و درد مي كرد. مي توانستم به دليل رفتار غيرورزشي 
حريف يك پوئن مثبت براي خ��ود بگيرم اما اگر دس��تم را 
مي گرفتم، مادرم و خانواده ام كه پاي تلويزيون نشسته بودند و 
بازي را مي ديدند ناراحت و نگران مي شدند. پس به روي خودم 
نياورم و سعي كردم با تحمل درد، بازي را مديريت كنم و خدا را 

شكر مي كنم كه توانستم برنده شوم.
الياس علي اكبري، يكي از 20 ورزش�كار طاليي 
ايران در جاكارتا از يك روس�تاي كوچك به نام 
»َسست« در اس�فراين كار خود را شروع كرد و 
حاال موفقيت او مي تواند اميدي باشد براي جوانان 
شهر و روستايش كه روزي بتوانند موفقيت هاي او 

را تكرار كنند. 
مردم روس��تاي من، مردم سختكوشي هستند. هميشه دلم 
مي خواست به موفقيتي برسم كه نام روستا و شهرم را مطرح 
كنم و به اين شكل دينم را به آنها ادا كنم. مردم روستاي من، 
مردم مهربان و پرتالشي هستند كه غم نان دارند. مردمي كه 
فرزندان آنها از كودكي در زمين هاي خاكي كشتي مي گيرند و 
شايد سطح اقتصادي پاييني كه دارند باعث شود موفقيت هاي 
اينچنيني در ورزش برايشان آرزوهايي محال به نظر آيد اما حاال 
آنها به خوبي مي دانند كه دستيابي به هر آرزويي شدني است. 
وقتي الياس، يكي از بين آنها توانسته، چرا آنها نتوانند. من اين 
را در چشمان مردمم مي بينم. وقتي با جوانان شهر و روستايم 
تمرين كشتي و چوخه مي كنم، آرزوهاي بزرگي در چشمان تك 

تك آنها مي بينم كه اميدوارم روزي شاهد تحقق آنها باشم 
بعد از بازگش�ت به ايران، تصميم داشتي شبانه 
به اسفراين بروي. اين به دليل دلخوري بود كه از 

مسئوالن داشتي؟
خب واقعيت اين است كه گاهي اتفاقاتي رخ مي دهد كه كنار 
آمدن با آن سخت است. قبل از اعزام به جاكارتا، مسئوالن اداره 

ورزش اسفراين يك مراسم بدرقه برايم گرفته بودند. قرار نبود 
اتفاق خاصي در آن رخ دهد. قرار بود قرآني را ببوسم و مراسم 
بدرقه و خداحافظي ساده و كوچكي برگزار شود. اما مسئوالن 
شهرم مرا از ديدن خودش��ان محروم كردند و گفته بودند كه 
صالح نمي دانند در اين مراسم شركت كنند و اگر مدال گرفتم 
در مراسم شركت مي كنند. بعد از 27 سال خراسان نماينده اي 
در بازي هاي آسيايي داشت. حضور در بازي هاي آسيايي افتخار 
بزرگي بود براي من اما نظر من با مسئوالن شهرم متفاوت بود. 
به همين دليل ترجيح دادم شبانه به خانه بروم. ولي دوستانم 
مانع ش��دند و گفتند از مس��ئوالن ناراحت هستي، مردم كه 
گناهي ندارند و خوب كه فكر ك��ردم ديدم حق دارند. من هر 
چه دارم از مردم اس��ت و وقتي به اسفراين بازگشتم، حضور 
پرشور مردم در خيابان هاي شهر، چشمانم را گريان كرد. همه 
خستگي اين سال ها از تنم بيرون رفت و با خودم گفتم خدايا، 

من اليق اين همه محبت باشم. 
مي داني كه حاال براي جوانان ش�هر و روستايت 

يك الگو هستي ؟
بله، مي دانم و اميدوارم اليق باشم. اين كار من را خيلي سخت 
مي كند. بايد خيلي حواسم به رفتارم باشد. اين از كسب عنوان 
و مدال سخت تر است. در راه درستي كه قدم بگذارم، خانواده ها 
مرا به فرزندانشان نشان مي دهند و مي گويند از او ياد بگير اما 
اگر يك رفتار نادرست داشته باشم و اشتباه بروم، مي گويند 
آخرش قرار اس��ت بش��وي الياس. اين خيلي مهم است. اين 
مسئوليت مرا خيلي بيشتر و سخت تر مي كند و اميدوارم به 
ياري خدا، بتوانم الگوي شايسته اي براي جواناني باشم كه به 
من نگاه و سعي مي كنند مثل من رفتار كنند. چه در عرصه 

ورزشي و چه غير ورزشي. 
بسياري از هم تيمي هايت براي كشورهاي ديگر به 
ميدان مي روند. هيچ وقت وسوسه نشدي به كشور 
ديگري رفته يا براي كشور ديگري مسابقه بدهي؟

بله، بسياري از دوستانم كه سال ها با آنها حتي در يك اتاق بودم 
براي كشورهاي ديگري مسابقه مي دهند. آلمان، هلند، استراليا 
و... من به شخصه هرگز آنها را زير سؤال نمي برم. هيچ كس از 
شرايط زندگي ديگران اطالعي ندارد. شايد آنها ناجي يا نان آور 
يك خانواده باشند و براي هر جايي هم كه مسابقه بدهند، براي 
من يك ايراني هستند و موفقيتشان برايم حائز اهميت است. 
اما من به شخصه نمي توانم براي پرچم كشور ديگري مسابقه 
بدهم. اين به تفكرات هر فردي برمي گردد. شايد اگر هر كجاي 
ديگري بروم و براي هر كشور ديگري مسابقه بدهم، از لحاظ 
مالي به بهترين شكل تأمين بشوم اما الياس، فرزند ايران است، 
فرزند سست، فرزند اسفراين و خراسان ش��مالي و جز براي 
سربلندي و افتخار كش��ورش نمي تواند به ميدان برود. حتي 
اگر اين تالش او نتيجه اي از لحاظ مالي نداشته باشد. من در 
بازي هاي ايندورگيم، ساحلي، داخل سالن، جهاني، آسيايي و... 
روي سكو رفتم و طال گرفتم. چه چيزي مي تواند مهم تر از اين 
باشد كه براي كشورت افتخارآفريني كني. اين با هيچ چيزي 

عوض شدني نيست. 
بسياري از ورزشكاران اما با وجود كسب موفقيت 

از شرايط مالي كه دارند ناراضي هستند. 
خب اين مس��ئله را نمي توان كتمان كرد كه مسائل مالي از 
اهميت زيادي برخوردار اس��ت. ما همه زندگ��ي خود را پاي 
ورزش مي گذاريم. از درس و زندگي جا مي مانيم. كار و شغل 
ديگري هم نداريم و نياز داريم به شكلي زندگي خود را از لحاظ 
مالي تأمين كنيم و اين انتظار زيادي نيست كه مسئوالن در 
اين راستا فكري براي ما بكنند و بايد ورزشكاران را درك كرد. 
اگر گله اي از اوضاع مالي نامس��اعدي كه دارند مي كنند، اين 

يك واقعيت است. 
به نظ�ر مي رس�د ح�اال توقع�ات الياس بع�د از 
موفقيت هاي بس�يار و قرار گرفت�ن در رنكينگ 
يك كوراش دني�ا باالتر هم رفت�ه. هرچند كه از 
صحبت هايت اينط�ور برمي آيد كه قص�د ادامه 

نداري.
هنوز تصميمي نگرفتم. مصدوميت هاي زيادي دارم و به شدت 
خسته ام و نيازمند استراحت. بايد فكر كنم كه مي توانم باز هم 
ادامه بدهم يا نه اما قبول كنيد كه ادامه دادن اين راه و تكرار 
موفقيت ها نيازمند حمايت است. من مدال هاي زيادي گرفتم و 
بارها و بارها در مسابقات آسيايي ساحلي، مسابقات داخل سالن 
آسيا، مسابقات جهاني، مسابقات جايزه بزرگ و... اما براي تكرار 

اين موفقيت ها بايد شرايط مهيا باشد.
كس�ب نخس�تين طالي ك�وراش در بازي هاي 

آسيايي چه پاداشي داشت؟
پاداش من لبخندي بود كه روي لبان مردم نشست. پاداش من 
رضايت مردم بود و باال رفتن پرچم كشورم و اداي احترام به آن، 
اما شوراي شهر اسفراين قول يك پروانه تجاري داده كه خب 
البته من زميني ندارم و پول خريد آن را هم ندارم كه بخواهم از 

اين پروانه استفاده كنم، اما باز هم دستشان درد نكند. 

الیاس علي اکبري، قهرمان کوراش بازی های آسیایی: 

پاداشم لبخند مردم بود 

 حاال مسئولیتم بیشتر 
و سخت تر از قبل است

دلم مي خواست به موفقيتي برسم و به 
اين شكل دينم را به مردم ادا كنم. مردم 
روس�تاي من غم نان دارند. مردمي كه 
فرزن�دان آنها از كودك�ي در زمين هاي 
خاكي كش�تي مي گيرند و شايد سطح 
اقتصادي پاييني كه دارند باعث ش�ود 
موفقيت ه�اي اينچنين�ي در ورزش 

برايشان آرزوهايي محال به نظر آيد

هميشه از خدا خواستم قبل از هر مدال 
و موفقيتي، جنبه آن را ب�ه من بدهد و 
كمك كند تا اين موفقيت ها باعث نشود 
كه از راه درست خارج يا مغرور شوم. من 
از مكتب كشتي چوخه هستم. از مكتب 
پهلواناني كه مرام و مردانگي برايشان از 
هر چيزي مهم تر است. حتي از موفقيت 

و پيروزي و مدال

رؤياهايش به حقيقت پيوسته بود. رؤيايي طاليي كه هيچ كس به اندازه 
دنيا حيدري
      گفت وگو

خود الياس علي اكبري نمي دانس��ت چه راه سخت و دش��واري را براي 
رسيدن به آن طي كرده است. بارها روي سكو رفته بود. در چهار قاره از پنج 
قاره دنيا )امريكا، آفريقا، آسيا و اروپا(. اين طال اما متفاوت تر از همه مدال هايي بود كه گرفته بود، ولي حاال كه 
نتيجه سال ها تالش طاقت فرسا را گرفته بود، حتي تواني براي شادي كردن نداشت. دلش مي خواست پرچم 
ايران را به دوش گرفته و سالن را دور بزند، اما تنها كاري كه توانست انجام دهد، سجده شكر بود. سجده اي 
از سر ُشكر كه توانسته بود بار ديگر پرچم پرافتخار كشورش را باالتر از ساير كشورها به اهتزاز درآورد تا به 
گفته خودش يكي از دلچسب ترين لحظات زندگي اش را تجربه كند: »هيچ چيزي لذت بخش تر از اين 
نيست. شما در دو صورت مي توانيد پرچم كشورتان را به اهتزاز درآوريد. يكي با جنگ و خونريزي كه نه فقط 
بايد بهاي گزافي بابت آن بپردازيد كه انساني هم نيست، اما راه ديگري هم هست كه با افتخار ديگران را 
واداريد با احترام به سرود ملي كشورتان گوش فرا دهند و آن هم با ورزش است و خوشحالم كه من توانستم 
در آخرين مأموريتم بار ديگر موفق به اين كار شوم و شرمنده مردم عزيز كشورم نشدم. اين غرورآميز ترين 

لحظه زندگي من بود. لحظه اي كه با تمام حس هاي ناب دنيا گفتني نيست.«


