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وقتي از قهرماني جهان حرف مي زنيم از چه حرف مي زنيم

دور اول چهلمين دوره مس��ابقات قهرمانی شطرنج زنان جهان كه در
تهران برگزار مي شود درحالي به پايان رسيد كه سه شطرنجباز ميزبان
ازصعود به مرحله دوم بازماندند.
آتوسا پوركاشيان استاد بزرگ بانوان همراه سارا سادات خادم الشريعه
استاد بین المللی كه هر دو 2س��همیه میزبان در این رقابت ها بودند و
میترا حجازی پور قهرمان زنان آسیا در سال  2015سه نماينده ايران
در اين رقابت بزرگ و سطح باالي شطرنج جهان بودند.
در قرعه ها؛ سارا بخت باالتري داش��ت چراكه قرعه هاي ميترا و آتوسا
سخت و با حريفان قدري كه ريتينگ بااليي داشتند ،افتاد.
به گفته س��رمربي هلندي تيمملي ش��طرنج ايران ؛ ايوان سوکولوف،
حجازي پور بدشانس��ي آورد و پوركاش��يان اش��تباه بزرگي داشت اما
خادم الشريعه آماده نبود .
میترا حجازیپور در روز نخس��ت رقابتهای ش��طرنج قهرمانی زنان
جه��ان با آناس��تازیا بودناروک از روس��یه دیدار کرد و موفق ش��د این
شطرنجباز را شکست بدهد ،اما روز بعد مغلوب حریف روسی خود شد
تا در س��ومين روز مسابقات در دیدار تکمیلی یک بار دیگر شانس خود
را برای صعود به مرحله باالتر امتحان کند.
ابتدا در مرحله اول بخش س��ریع حجازیپور توانس��ت حریف خود را
شکس��ت دهد ،اما در مرحله دوم حریف روسی پیروز شد و کار به رپید
 10+10کش��ید که در بازی اول حجازیپور به پیروزی رس��ید ،اما در
بازی دوم بودناروک توانست پیروز شود تا این بار کار به مرحله برقآسا
کشیده شود.
در بخش اول از مرحله برقآس��ا نماینده ایران به پیروزی رسید تا برای
چهارمی��ن بار از حریف خود پیش بیفتد ،اما بازهم در دیدار دوم نتیجه
را به حریف روسی خود واگذار کرد تا کار به «شطرنج رستاخیز» برسد.
در این مرحله میترا زمان کم آورد و بازنده اعالم شد.
به اين ترتيب ،حجازیپور موفق شد در  4مسابقه از  9بازی که با حریف
خود ک��ه البته ریتینگ باالتری هم از وی داش��ت به پیروزی برس��د؛
بنابراین خیلی بد ش��انس بود که نتوانس��ت به مراحل باالتر برسد .در
بازی حیاتی رس��تاخیز هم در حالی که برتر بود ساعتش افتاد و بازنده
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شد .در مجموع اوعملکرد خوبي داشت و تنها با بدشانسی نتوانست به
مراحل باالتر برود.
پورکاشیان هم خوب بود .وی برابر حریفی به میدان رفت که ریتینگ
بسیار باالتری نسبت به او داشت؛ او در بازی اول مساوی کرد و در بازی
دوم در حال��ی که میتوانس��ت بازی را نگه دارد با یک اش��تباه فاحش
شکست خورد .آتوسا پورکاشیان با الیزابت پائتز از آلمان روبرو بود.
اما س��ارا خادم الش��ريعه عليرغم آنكه وزير از توانايي او براي كس��ب
قهرماني جهان هم س��خن گفته بود! عملكرد نااميدكننده اي به گفته
سوکولوف داشت.
س��وکولوف با اشاره به عملکرد خادمالش��ریعه گفت :نتیجه سارا برای
ش��طرنج ایران و خودش ناامید کننده بود .فکر میکنم علت این اتفاق
هم آمادهس��ازی بد او بود .خادمالشریعه در مس��ابقات جبلالطارق و
لیگ ایران بازی کرد و به صورت جدی آماده نش��ده بود که نتیجه این
اتفاقات را هم دیدیم.
اما قس��مت كمي تا خيلي عجي��ب ماجرا آنجا بود ك��ه مهرداد پهلوان
زاده ،رییس فدراسیون شطرنج مطرح كرد :رابین مربی خادم الشریعه
که مدت ها س��ت با او کار می کند ،متاسفانه مربی آنیشگیری همسر
سوپیکو (همسر رقیب گرجس��تانی خادم الشریعه) نیز هست .به نظر
می رس��د؛ تمام اسرار بازی سارا را او لو داده بود .کار سارا سخت بود زیرا
ترس س��ارا از این اتفاق کار را سخت تر کرد چراكه اسرار بازی شطرنج
ب��ازان را مربی ها بهت��ر از حتی خود بازیکن می دانن��د .واهمه این که
رابین روش بازی را لو داده باشد ،خادم الشریعه را بهم ریخت.
خود س��ارا اما در اين باره گفت :فکر نمیکنم این مسئله وجود داشته
باش��د .به هرحال من ش��اگرد او بودم و اگر موفق میشدم ،یک افتخار
برای او محسوب میشد .من شاگرد مستقیم او بودم و قطعاً صعود من
به س��ود رابین هم بود .واقعاً من دلیل شکستم را این مسائل نمیدانم و
معتقدم که میتوانستم تدارکات بهتری داشته باشم.
سارا س��ادات خادمالش��ریعه درحاليكه در صفحه اینس��تاگرام خود
نوش��ت« :وقتی هر کاری می کنی نمیش��ه ...نمی دونم چی بگم فقط
از همه ش��ما عزیزان عذرخواهی می کن��م » ...درباره عملکرد خود در

رقابتهای شطرنج قهرمانی زنان جهان و حذف از گردونه پیکارها هم
گفت :واقعیت این است که من ش��ناخت زیادی از حریفم نداشتم ،اما
میخواستم به دور بعد صعود کنم .فکر میکنم از نظر تدارکات شرایط
خوبی نداش��تم.گرچه گفته مي شود؛ ش��ايد توقع باال از او تمركزش را
گرفت يا حتي گفته مي شود؛ رس��انه ها و مسئوالن با غلو درباره رفتار
ع��ادي و حرفه اي او در مس��ابقات گرن��د پری ش��طرنج و تعبير آن به
رفتاري جوانمردانه و جوس��ازي رس��انه اي و بزرگنمايي بي دليل اين
مسأله ،تمركز سارا را برهم زدند ،اما واقعيتي انكا ناپذير است كه سطح
مسابقات قهرماني جهان بس��يار باالست و وقتي از آن حرف مي زنيم،
بايد بدانيم از چه حرف مي زنيم.
اين رقابت ها كه با حضور  63ش��طرنج باز ،از  23بهمن ماه شروع شده
تا  14اس��فند ادامه دارد وقهرمان جهان ش��طرنج زنان دنيا را در سال
2017معرفي خواهد كرد.

