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پريچهر آقايي

«الهام سادات اصغری» ؛ رکوردار شنای ایران و جهان با پوشش اسالمی:

یک گینسی بدهکار هستم!

"الهام س���ادات اصغری" که به او لقب
اند به راستی مصداق
بانوی دریا داده
این جمله اس���ت" :خواستن توانستن
است!" او با ش���نا در پوشش اسالمی
توانسته است رکوردهای مختلفی در
کارنامه خود ثبت کند.
 در سال  ۹۶موفق شده است با همان
پوشش و البته این بار با دستان بسته
به وسیله دس���تبند پلیس(!) رکورد
ش���کنی کرده و نام خود را در گینس
ثبت کند و عنوان اولین بانوی گینسی
آن خود کند.
ایران را از ِ
شما را به خواندن گفتگو با این بانوی
موفق دعوت می کنیم.
*کمی از خودتان برایمان بگویید.
-الهام س���ادات اصغری هستم .از پنج
سالگی ش���نا را آموزش دیده ام و از
هيجده سالگی جذب بازار کار نجات
غریق و مربی گری شنا شدم .از سال  ۸۷س���فرها و رکورد دریایی ام را شروع کردم .پدرم
قهرمان اسبق کشتی هستند و برادرم از قهرمانان نامی کشتی در تیم جوانان و امید جوانان
بودند.
پدرم عالقه بس���یاری به ورزش دارند و همیشه مرا به س���مت جلو هل می دادند و مسیر
برگشتی برایم نمی گذاشتند.هر سری که از تمرین می آمدم پدرم ساکم را خالی می کردند
و در تمام مسابقات و سفرهایم پدرم همراه و کنارم بودند.
*چه شد که این رشته را انتخاب کردید؟
-در س���ال  ۸۶ناراحتی و درگیری فکری زیادی داشتم که باعث شد برای آرامش اعصابم به
دریا بزنم ؛ زمانی که به دریا رفتم خیلی آرام شدم و هرگاه کوچکترین ناراحتی برایم به وجود
می آمد به شمال می رفتم و در دریا شنا می کردم.
مثال صبح به دریا می رفتم وتا ظهر در دریا شنا می کردم ناهار می خوردم و دوباره بعدازظهر
دو سه س���اعت ش���نا می کردم پدرم به من گفتند چرا فعالیتت را ثبت ارگانی نمیکنی؟
درخواست دادم و در سال  ۸۷ثبت فدراسیون کردم.
*جرقه پوشش با حجاب اسالمی از کجا زده شد و چه شد که وارد این مسیر شدید؟
وت سوت غواصی یک لباس کام ً
ال پوش���یده بود که با همان غواصی می کردیم و موردی
نداشت ولی روی وت سوت غواصی یک لباسی مانند لباس کار بود که خانمها برای غواصی
می پوش���یدند و وقتی داخل دریا می رفتند آن را در می آوردند و با همان وت س���وت شنا
می کردند.
مادرم طراح لباس هس���تند با ایشان در میان گذاش���تم یک کاور برای روی این وت سوت
طراحی کردند کم کم این وت س���وت تبدیل به مانتو ش���لوار شد و االن یک لباس کامل
پوشیده اس�ل�امی است .چون من داخل ایران زندگی می کنم به قوانین آن پایبند هستم و
احترام می گذارم با این که در اردوی ترکیه می ش���د با حجاب دیگری و راحتتر شنا کرد
ولی من با همان لباس خودم با پوش���ش کامل شنا کردم ولی رکورد ترکیه ام به علت اینکه
آب دریا س���ودا داشت و به لباس من واکنش داد ،در بدنم جراحت ایجاد کرد ،از پارسال به
امسال موکول شد.
*چه رکوردهایی را در کارنامه حرفه ای خود دارید؟
-رکوردهایی که زدم شامل۱۲ :کیلومتر در ۵ساعت درسال  ۸۷یک رکورد دریایی ۱۲ساعت
 ۱۹کیلومتر از بندر انزلی تا بندر کیاشهر شنا کردم رکورد دیگرم ۱۳ساعت و ۴۵دقیقه ۲۴
کیلومتر برای آزادی دو بانوی زندانی که جریمه نقدی داشتند وضامن شوهرشان شده بودند!
با شنا کردنم و گرفتن پول از اسپانسر ،آنان را آزاد کردم! آخرین رکورد داخلی ام ۳۳کیلومتر
و  ۵۵۰متر در ۱۵ساعت شنا کردن است.
هایی هم برایتان به وجود آمد؛ کمی راجع به آن
*گویا در این مس��یر حاش��یه
اتفاقات برایمان بگویید.
-من آدم آرامی هستم و این قضیه باعث شده که خیلی مرا به سمت حاشیه بکشانند چون
یکه تاز هس���تم! تا قبل از من هیچ بانویی در ایران رکورد استقامتی دریایی استخری و هیچ
رکوردی نزده بود .زمان���ی که من رکورد دریایی را به عنوان اولین بانوی ایرانی زدم نه تنها
از طریق هیچ ارگان دولتی حمایت نش���دم حتی تهمت دروغگو به من زدند و حاشیه سازی
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زیادی داخل رسانهها انجام دادند ممانعتهای زیادی در دوران آقای احمدی نژاد انجام شد
یک س���الی داخل دریا شنا می کردم نیروی انتظامی با من برخورد کرد و جلوی رکوردم را
گرفت .رکورد ۱۸کیلومتر در ۹ساعتم را معاون وزیر ورزش به ثبت نرساند!
*چه شد که به فکر رکورد جهانی و ثبت در گینس افتادید؟
-من همیشه دوست دارم کارهایی انجام بدهم که ماندگار شوم و برایم خیلی مهم است که
پیشتاز باشم ،خدا را شکر می کنم که همیشه یک قدم از مسئولین جلوتر هستم و توانستم
به عنوان اولین بانوی ایرانی به گینس ورود پیدا کنم.
*برای ثبت این رکورد باید هزینه ای پرداخت می کردید؟
-حدود ۳۰میلیون هزینه گینس می شود  ۱۰میلیون مسئول ثبت رکورد قرار داد می بندد
هایی که ایجاد می شود ،پرداخت ميگردد.
و می گیرد ۱۰میلیون هم برای سایر هزینه
*آیا از جانب ارگانی حمایت شده اید؟
-من درخواست زیادی از ارگانهای مختلف داش���تم .متأسفانه هیچ ارگانی حمایتم نکرد و
من مقروض خانواده ام ش���دم و این مبلغ را از خانواده ام قرض گرفتم! ولی در همۀ کشورها
ها را برای ورزشکارانشان در نظر می گیرند یا افرادی را استخدام می
مس���ئولین این هزینه
کنند که در آن کشور رکورد بزنند چون رکورد جزء امتیازات هر کشور حساب می شود ولی
من گینسی شدم و پنجاه میلیون هم بدهکار شدم!..
*شما مربی نداشتید و خودتان تمام کارهایتان را انجام دادید این انتخاب ترجیح
خودتان بود؟
-تمام تمرینهایم را خودم طراحی کردم و برنامه اجرا دارم و متاس���فانه مربی ندارم .اسپانسر
مربی مشاور تغذیه خودم هستم ش���بها در اینترنت جستجو می کنم که شناگرهای حرفه
هایی دارند فقط براي یک سری تمرینات
ها چه می خورند و چه تمرین
ای و یا فوق ماراتن
هوازی از برادرم که مربی بدنس���ازی بنده هستند کمک می گیرم .به هر حال یک ورزشکار
ترجیح می دهد فقط ورزشش را انجام دهد .دوست ندارد ذهنش مشغول تمرین و طراحی
تمرین و نوع اسپانس���ر و سایر موارد باشد ولی چون حمایتی از من نمی شود مجبورم همه
کارها را خودم انجام دهم.
*در مقابل این بی توجهیها کم نياورده اید و ناامید نشدید؟
ها مواجه می ش���دم ،باعث می ش���د فردای آن روز با اقتدار و رضایت
-وقتی با نامالیمتی
بیشتری از جا بلند شوم و تالش کنم و بتوانم بیشتر از قبل به فعالیتم ادامه دهم.
*گویا مدارک مختلف مربیگری هم دارید.
-م���ن مربیگریهای مختلفی اعم از ایروبیک کیک بوکس���ینگ و غ ّواصی دارم و فعالیتهای
مختلف ورزشی داشتم تا این که جذب شنا شدم.
*بزرگترین تجربه ای که در طی س��الها فعالیت حرفه ای به دس��ت آورده اید
چیست؟
-من ده س���ال به دنبال شکس���تن رکورد گینس بودم و راههای خیلی سختی را رفتم و
بزرگترین تجربه ای که به دس���ت آوردم این است که استقامت داشته باشم ،تالش کنم و
اینکه هدفم برایم مشخص باشد.
*سخن آخر
-انس���ان باید به کائنات انرژی مثبت بفرس���تد تا بتواند انرژی مثبت دریافت کند ،هر وقت
بتواند خودش و باورهایش را باور کند می
تواند بزرگترین وسختترین کارها را انجام
دهد.
همیشه برای هموطنانم آرزوی بهترینها
را دارم و از بانوان کش���ورم می خواهم که
ها نبازند
خودشان را در مقابل س���ختی
و هدفش���ان را رها نکنن���د ،چون پایان
شب سیه س���پید است .در سايه تالش به
اهدافشان ميرسند.

