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زهره عبداهلل خانی، اولین زن یخ نورد ایران، 28 
سال دارد، در رشته ی هوانوردی تحصیل کرده و 

دانشجوی نمونه کشوری گروه صنعت است. 
زهره عبداهلل خانی نه اسپانسر مالی دارد و نه 

رسانه های دولتی از او حمایت می کنند. ولی عشق 
به صعود و امید به پیروزی، او را حتا به رقابت های 

برون مرزی نیز کشانده و باز درخشیده است! 
او پس از هر مانعی که برایش ایجاد می کنند باز 

برمی خیزد، تبرهای یخی اش را برمی دارد و با 
جسارت تمام مسیر دشوار دیگری را با عشق صعود 

می کند. و به این ترتیب تاکنون در داخل و خارج 
از مرزهای ایران افتخار آفریده است!

زهره عبداهلل خانی از کودکی به همراه پدر و 
مادر کوهنوردش به کوه می رفته و به همین دلیل 
کوهستان برای او محیط آشنایی بوده است. او در 

مصاحبه ایی چنین می گوید: »نفس کشیدن در 
هوای کوهستان باعث شد تا کوه و صخره بخشی از 

زندگی ام شود.«
روح جنگنده و اعتماد به نفس  زهره عبداهلل خانی 

در این رشته ی ورزشی، برایم انگیزه ای شد تا با او 
گفت و گویی داشته باشم. از زبان خودش با دنیای 
پر از شور و هیجان زهره عبداهلل خانی آشنا شویم.

 
ـ چه انگیزه ای شما را از سنگ نوردی به سوی 

یخ نوردی کشاند؟
اولین باری که با تبر یخ نوردی صعود کردم، سنگ نوردی و 

کوه نوردی برایم کمرنگ شد. بعد از اولین صعودم با تبر یخ و 
گرامپون، دیگر فقط می خواستم یخ نوردی کنم.

 
ـ اولین مسابقات شما چه سالی بود و آیا مقامی به 

دست آوردید؟
اولین مسابقه ی یخ نوردی که در آن شرکت کردم، زمستان 
سال 89 در مدرسه ی یخ نوردی میگون برگزار شد. عنوان 

مسابقه »قهرمانی یخ نوردی کشور« بود و من در جایگاه دوم 
کشور قرار گرفتم.

 
روال مسابقات داخلی چگونه است و از چه سالی 

این مسابقات در ایران برگزار می شود؟
- تاکنون در ایران تنها در گرایش سختی مسیر مسابقات 

یخ نوردی برگزار شده است و هنوز مسابقات در گرایش 
سرعت برگزار نشده است. نخستین دوره مسابقات رسمی 

یخ نوردی کشور، در خرداد ماه سال 1380 توسط فدراسیون 
کوه نوردی برگزار گردید.

 
از کیفیت مسابقه راضی بودید؟

- رقابت های خارجی از نظر کیفی، هم از نظر طراحی و هم 
از نظر سازه صعود و همچنین شکل برگزاری و همچنین تیم 

برگزاری )داوری،طراحی و کادر(، در باالترین سطح ممکن 
برگزار می شوند. در ایران هم مسابقه جام فجر که اسفند 

92 به میزبانی استان همدان برگزار شد، با توجه به شرایط 
موجود و محدودیت ها ) نظر به اینکه ما در ایران هنوز حتا 
یک دیواره ی تخصصی درای تولینگ نداریم! ( به نظرمن به 

عنوان اولین تجربه مسابقه استاندارد درای تولینگ، قابل 
قبول  بود.

 
آیا مسابقات از امکانات مساوی برای زنان و مردان 

برخوردار است؟
- بله. در بی امکاناتی از شرایط یکسانی برخوردار هستیم!

من هیچ امکاناتی برای پسران یخ نورد ایران ندیده ام که 
بگویم برای دختران آن امکانات وجود نداشته است، چون 

اصال امکاناتی فراهم نبوده که بخواهند از ما دریغ کنند.
 

ـ ممکن است در مسابقه ای حس کنید که جنسیت 
شما محدودتان کرده است؟

- در 4 تجربه من از مسابقات برون مرزی هرگز. طراحی 
مسیرهای بانوان و آقایان مجزاست و تمامی فاکتورهای 

جسمانی )مثال میانگین قد کوتاهتر بانوان ( در رقابت های 
جهانی لحاظ می شود. ولی در ایران تاکنون مسابقات 

استاندارد به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد که 
بتوانم تحلیلی در این مورد ارایه دهم.

اولین مسابقه ی برون مرزی شما چه سالی بود و 
چطور به فکر مسابقه ی برون مرزی افتادید؟

- ژانویه 2013، در رقابت های جام جهانی یخ نوردی و 

زهره عبداهلل خانی
 اولین زن یخ نورد ایرانی

گفتگوی سهیال میرزایی با
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قهرمانی جهان کره ی جنوبی شرکت کردم. من همیشه 
دوست داشتم که خود را در رقابت های جهانی محک بزنم و 

به طور کلی رقابت کردن را دوست دارم.
  

مسابقات قهرمانی آسیا سال 2014 در کدام کشور 
برگزار شد، آیا مقامی به دست آوردید؟

- این رقابت ها در شهر »چیونگ سانگ« کره جنوبی برگزار 
شد. من موفق به کسب رتبه سوم آسیا و مدال برنز این 
رقابت ها شدم. این مدال نخستین مدال تاریخ یخ نوردی 

بانوان ایران است. از نظر تیمی هم توانستیم با مدال برنز من 
و مدال نقره آقای مسعود زینالی و مدال برنز آقای مجتبی 
ثقفی در مجموع پس از تیم قدرتمند کره جنوبی میزبان 

رقابت ها  و باالتر از تیم ژاپن، در جایگاه نایب قهرمانی آسیا 
قرار بگیریم.

 
در المپیک نمایشی 2014 هم که گل کردید، چه 
حسی داشتید و حضورتان را خصوصا به عنوان زن 

ایرانی در این بازی ها چگونه می دیدید؟
- رقابت های المپیک، تجربه ی بسیار باشکوهی بود، من 

از صمیم قلب خوشحالم که توانستم علی رغم تمامی 
محدودیت ها و عدم حمایت ها نماینده ی شایسته ای برای 
کشورم باشم. به عنوان یک دختر ایرانی اولین چیزی که 

شما را از سایرین متمایز می کند حجاب است. نوع پوشش 
من با تمام دختران دیگر یخ نورد در المپیک متفاوت بود. 
سایر یخ نوردان بارها از من راجع به نوع پوشش و حجاب 

سوال می کردند و خواه ناخواه در معرض دید رسانه های 
خارجی و ورزشکاران سایر تیم ها قرار داشتم. هر چند که 

رسانه های داخلی ایران، تصویری از درخشش دختران 

و به بدشانسی شما فکر می کنیم، شما از مسابقه ی 
دیگری سر در می آورید! این همه سرعت ظاهرا 
فقط در رشته ی ورزشی شما اتفاق نمی افتد، بلکه 

در ذهن شما نیز سرعت در جریان است! 
- من برای شرکت در این رقابت ها جنگیدم... البته 4 مسابقه 

 را از مجموع شش مسابقه ی جهانی سال  2014 از دست 
دادم. انرژی ای که می توانست صرف کسِب نتیجه ی بهتر 

شود، متاسفانه صرِف جنگیدن برای شرکت در مسابقات شد.
 

آیا با ریاست جدید رضا زارعی فکر می کنید 
بهبودی در محدودیت های شما ایجاد می شود؟ 

یعنی امیدی به فدراسیون دارید؟
- با ابقاهای صورت گرفته فکر نمی کنم تغییر چندانی در 

این فدراسیون صورت بگیرد.

این ورزش چقدر با اعتماد به نفس توام است؟
- صد درصد

 
یخ نوردی سرعتی را بیشتر دوست دارید یا صعود 

تکنیکی را؟
- هر دو... فقط کافی ست با تبر در حال صعود باشم تا لذت 

ببرم، سرعت یا سختی مسیر برایم فرقی نمی کند.
 

ضمن تبریک برای کسب مقام اول در مسابقات 
»درآی تولینگ« جام فجر بخش بانوان در سال 

جاری، لطفا کمی از این مسابقات بگویید.
- این رقابت ها پس از وقفه ی 3 ساله در ایران برگزار شد و 

ورزشکار ایرانی در هیچ رشته ی ورزشی در رقابت های برون 
مرزی نشان نمی دهند، اما بر عکس رسانه های خارجی 

همیشه پوشش خبری پر رنگی از عملکرد دختران ایرانی 
دارند.

کارتان عالی بود! بالفاصله پس از المپیک نمایشی، 
عازم جام جهانی یخ  نوردی روسیه شدید، آن 

مسابقات چگونه برگزار شد؟
- رقابت های جام جهانی یخ نوردی روسیه 2014  در 

باالترین سطِح ممکن برگزار شد. من در این رقابت ها در 
جایگاه نوزدهم جهان ایستادم. از 18 نفری که باالتر از من 

قرار گرفتند، 17  نفر از کشور روسیه میزبان رقابت ها بودند 
و یک نفر هم شرکت کننده از کشور اکراین بود که ایشان 

هم در روسیه تمرین می کردند. در این رقابت ها زنان روس 
هم در گرایش سرعت و هم در گرایش سختی مسیر، سه 

سکوی نخست را از آن خود کردند.

به عبارتی شما از امکانات تمرین رقیبان خود 
برخوردار نبودید. چه محدودیت هایی از جانب 

قوانین داخلی کشور به دلیل جنسیت تان به شما 
تحمیل می شود؟

- حضور اجباری سرپرست و همچنین تحمیل پرداخت 
هزینه های ایشان که عمال فرصت ارزشمند شرکت در سایر 

رقابت های جهانی را از من گرفت. 

برون رفت از این محدودیت ها برای نزدیک تر شدن 
به اهدافتان، چه پروسه ای برای شما دارد؟ چون 

دقیقا زمانی که همه با هم فکر می کنیم آخه چرا؟! 

من از عملکردم )قهرمانی با حداکثر امتیاز و تاپ کردن هر 
دو مسیر مراحل مقدماتی و فینال( راضی هستم.

 
با توجه به اینکه یخ نوردی در ایران، رشته ی کامال 

نویی هست، وضعیت زنان یخ نورد را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

- وضعیت زنان یخ نورد با مردان یخ نورد در ایران تفاوت 
چندانی ندارد! چون نه زنان و نه مردان امکانات مناسبی 

ندارند.
 

آیا مربی دارید؟
- خوشبختانه بله، من در سه سال گذشته، شاگرد پر 

افتخارترین یخ نورد ایرانی »مسعود زینالی« بوده ام. ایشان 
نایب قهرمان یخ نوردی آسیا و تنها مرد ایرانی در المپیک 

زمستانی سوچی 2014 می باشد.
 

به جز تمرین در طبیعت )نظر به اینکه محدود به 
زمستان می شود(، با چه تمریناتی آمادگی جسمانی 

خود را حفظ می کنید؟
- تمرینات درای تولینگ )تمرین با ابزار یخ نوردی یعنی 
کفش یخ نوردی و تبر یخ بر روی مسیر های طبیعی و یا 

گیره های مصنوعی ( کمک می کند که برای فصل مسابقات 
آماده بمانیم. هر چند که متاسفانه امکانات ما برای تمرین 

روی دیواره های مصنوعی )آنچه در تمام دنیا رایج است( 
برای تیم ملی یخ نوردی ایران که عنوان ارزشمند نایب 

قهرمانی آسیا را در سال 2014  میالدی کسب کرده است، 
اصال مناسب نیست.

زهره عبداهلل خانی.


