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گفت و گوگفت و گو

ــاده روي بدون  ــاعت پي ــاره به همين موضوع كه بين 17 تا 24 س اش
ــر در حاليكه هر  ــو متر  و رقابت با 500 نف وقفه و طي حدود 40 كيل
كدام از حريفان بطور ميانگين حدود 20 دقيقه وقت براي تفكر دارند 
ــان مي دهد كه چنين مسابقه اي تا چه حد  در حاليكه نشسته اند نش
ــه آن نيز كار  ــت تا جائيكه حتي فكر كردن ب ــوار و طاقت فرساس دش

آساني نيست.
ــطرنجباز بطور  ــت كه يك ش ــطرنج اس ــابقه ش صحبت از نوعي مس
ــد در حاليكه مدت  ــداد زيادي از حريفان برگزار مي كن همزمان با تع
ــرده و فرصت چنداني براي فكر كردن  زمان زيادي بايد راهپيمايي ك
ــابقه  ــي كند. صحبت از مس ــادي را نيز بايد ط ــاحت زي ندارد و مس
ــت كه ركورد آن  ــيمولتانه» يعني رقابت همزمان در شطرنج اس «س
ــطرنج بلغاري «گريل گئورگي اف» است كه  در دست استاد بزرگ ش
بطور همزمان با 364 شطرنجباز در مدت زمان 14 ساعت و 15 دقيقه 

انجام شد و با موفقيت به اتمام رسيد.
اما در ادامه موفقيت ايراني ها در عرصه هاي مختلف، مرتضي محجوب 
ــطرنج ايران قصد دارد ركورد جديدي در اين مسابقه  استاد بزرگ ش
ــطرنجباز به رقابت بپردازد و  ــذارد و بطور همزمان با 500 ش به جا بگ

مقابله «مرتضي محجوب» استاد بزرگ شطرنج با 500 شطرنجباز بطور همزمان

ركوردم تا 10 سال شكسته نمي شود
ــابقه است.  با توجه به آمادگي كه دارد مطمئن به پيروزي در اين مس
ــطرنج هم اعتقاد به پيروزي  البته داود صفا نائب رئيس فدراسيون ش
ــئله افتخاري بزرگ  ــه مي داند اين مس محجوب دارد و علي رغم آنك
ــطرنج هم خواهد بود اّما حاضر نيست سهمي در  ــيون ش براي فدراس
ــتاد بزرگ شطرنج در صورت پيروزي از سوي  اهداى جايزه به اين اس
ــد و دليل آنرا نيز كمبودهاي مالي فدراسيون  ــته باش فدراسيون داش
ــازمان  ــه مهندس علي آبادي، رئيس س ــت ك مي داند اّما مطمئن اس
ــت محجوب جايزه اي نفيس به وي اهدا  تربيت بدني در صورت موفقي

خواهد كرد!
ــت كه اين كار سخت را فقط يك نفر انجام  اّما در هر حال مهم اين اس
ــي كه بايد تمام موارد قبل از  مي دهد آن هم مرتضي محجوب در حال
ــد و محجوب فقط طي چند روز  انجام اين مسابقه حاضر و آماده باش
ــته باشد با اين وجود  ــابقه، تمركز الزم را براي اين مسابقه داش تا مس
ــهم در برنامه ريزي و آماده كردن  شرايط طوري است كه بيشترين س
ــابقه و همچنين  ــتر الزم و اموري از اين دست براي برگزاري مس بس
ــزرگ انجام دهد و همه  ــتاد ب هماهنگي هاي الزم را بايد خود اين اس
ــه براي آماده  ــخت تر مي كند بخصوص ك ــوارد كار را برايش س اين م
ــابقه اي، حتي از چند روز يا حتي چند ماه قبل  شدن براي چنين مس
ــرپا بودن مداوم چندين  نياز به رژيم مخصوص غذايي وجود دارد و س
ــابقه مي طلبد كه استراحت قبل از مسابقه مدنظر  ساعته در طول مس

قرار گيرد.
ــد،  ــته باش ــكالتي از اين بزرگتر هم وجود داش ــن وجود اگر مش با اي
ــت كوتاه بيايد و  مرتضي محجوب تصميم خود را گرفته و حاضر نيس

مصمم است تا نامش در كتاب ركوردهاي گينس ثبت شود.
كمي بيشتر خودتان را معرفي كنيد؟

من متولد 1359 و متأهل هستم با يك دختر سه ساله. 12 سال است 
ــتم و سه مدال  ــور هس كه عضويت تيم ملي را دارم قهرمان فعلي كش
طالي آسيا و دو نقره آسيا را دارم و باالترين رنكينگ جهان را كه يك 

شطرنجباز در ايران شكسته در اختيار دارم.
چه شد كه به فكر چنين مسابقه اي افتادي؟

ــر كرده بودم. البته پيش از اين چنين  مدتها بود كه به اين موضوع فك
مسابقه اي را بطور غيررسمي با كمتر از  200 شطرنجباز برگزار كرده 
بودم اّما دليل اصلي اين موضوع پيشنهاد مهندس علي آبادي بود تا از 
اين طريق شطرنج گسترش بيشتري پيدا كند و عالقه مندان بتوانند 

از نزديك چنين مسابقه  سنگين و مهيجي را ببينند.
آيا پيش از اين مسـابقه اي از اين دست در ايران سابقه داشته 

است؟
ــابقه اي را با 195  ــون توفيقي چنين مس ــش از اين آقاي هماي بله پي

شطرنجباز بطور همزمان انجام داد و به باالترين ركورد رسيد.
در چنين مسـابقه اي فرد مسـابقه دهنده با ديگـران چگونه 

برنده اعالم مي شود؟
او بايد حداقل به 80 درصد امتياز برسد تا برنده باشد.

در چنين مسـابقه اي تمامي شـطرنجبازان حرفه اي و داراي 
مدارج باال، شركت مي كنند؟

ــركت كنند اّما لزوماً همه آنان شركت نخواهند كرد و در  مي توانند ش
ميان شركت كنندگان از حرفه اي تا آماتور وجود خواهند داشت. بايد 

در اين مسابقات 30 درصد شركت كنندگان با درجه جهاني باشند.
شركت كنندگان در اين مسابقه چگونه انتخاب شده اند؟

ــور هستند يعني همان حدود  180 نفر از شطرنجبازان حرفه اي كش
ــكاران معروف هستند و 300  30 درصد، 20 نفر از هنرمندان و ورزش

نفر هم از طريق سايت فدراسيون ثبت نام مي كنند.
براي شكسـت و خارج كردن اولين حريـف حداقل چه زماني 

بايد صرف شود؟
ــيدن به حريف اول در حركت  ــاعت چون رس بطور ميانگين، چهار س
ــت و از دور 10 تا 12 به تدريج  ــه زمان الزم اس دوم حداقل 20 دقيق

حريفان خارج مي شوند .
چـرا 500 نفر را انتخاب كـردي و مثًال فقط چند نفر بيشـتر از 

ركورد «گئورگي اف» را مدنظر قرار ندادي؟

ــال شكسته نشود.  چون مي خواهم ركوردي بگذارم كه حداقل 10س
ــده بود. گئورگي آنرا به 364  پيش از گئوركي ركورد 280 نفر ثبت ش

نفر رساند و من هم ركورد 500 نفر را بجا مي گذارم.
آيا اين ركورد در كتاب  ركوردهاي گينس ثبت مي شود؟

ــم و اميدواريم كه حضور پيدا  ــن كتاب دعوت كرده اي ما از نماينده اي
ــطرنج اين  ــيون بين المللي ش كند اّما اگر هم حضور پيدا نكند فدراس

پيروزي را تاييد كند، اين ركورد در كتاب گينس ثبت مي شود.
ايـن مسـابقه كـي و در كجا برگـزار مي شـود و چه كسـاني 

مي توانند از آن بازديد كنند؟
ــالن چندمنظور مجموعه ورزشي انقالب. حضور  22 مردادماه و در س
ــت و مي توانند بطور  ــابقه بالمانع اس عالقه مندان هم براي ديدن مس

رايگان از اين مسابقه ديدن كنند.
قاعدتـًا براي ايـن مسـابقات بليطـي فروخته نمي شـود اّما 
آيا عالقمنـدان براي ورود بـه مجموعه انقـالب نبايد وجهي 
پرداخت كنند چرا كه براي مسـابقات بسـكتبال خياباني كه 
سال گذشته برگزار شد مجموعه ورزشي انقالب حق وروديه 

از هر فردي كه وارد مي شد گرفت. 
قرار است كه چنين اتفاقي نيفتد و چنانچه الزم باشد هماهنگي هاي 
ــالب از عالقه مندان، وجهي  ــد تا مجموعه انق ديگري انجام خواهد ش

دريافت نكند.
پيش بيني مدت زمان مسابقه چقدر است؟

حداقل 17 و حداكثر 24 ساعت بدون وقفه. حتي من در طول مسابقه 
اگر الزم باشد بايد خوراكي استفاده كنم و هرگز هم نمي توانم بنشينم 

حتماً بايد پاي پياده باشم.
داوران چگونه انتخاب مي شوند و چند نفر هستند؟

ــرداور بايد حضور داشته باشند كه  ــابقه 50 داور و يك س در اين مس
همگي بين المللي هستند و اهل ايران.

براي چنين مسابقه اي چه تمريناتي انجام مي دهيد؟
ــتر  ــت. تمرينات بيش ــبك اس تمرينات ما خاص و هوازي و نرمش س

تمرين حل كردن است چون زمان زيادي براي آناليز نداريم.
چه ارگانهايي در برگزاري اين مسابقه دخيل خواهند بود.

ــازمان تربيت بدني و شبكه سوم سيما كه  فعًال فدراسيون شطرنج، س
قول سه ساعت پخش مستقيم را داده است. مذاكراتي با يك اسپانسر 
ــده، نامي از آن  ــته ايم كه ترجيح مي دهم تا قطعي نش بزرگ هم داش

نبرم.
آيا جايزه اي براي برنده اين مسابقه در نظر گرفته شده است؟

براي شركت كنندگان هدايايي در نظر گرفته شده اّما جايزه اي خاص 
ــب اين  ــي مدنظر قرار نگرفته و در حال حاضر به كس براي برنده نهاي

پيروزي و ركورد مي انديشم و برايم مهم است.
آيا برنامه هايي از اين دست براى برگزاري چنين مسابقاتي در 

آينده در دستور كار داريد؟
به اين فكر هستم كه در آينده با 12 شطرنجباز چشم بسته و بصورت 
همزمان بصورت ذهني رقابت كنم كه البته تاكنون با 10 نفر بصورت 

غيررسمي مسابقه داده  ام.
هدف اصلي از اين مسابقه بزرگ چيست؟

ــروع كردم مي خواهم خوب هم تمام كنم.  ــال 88 را خوب ش چون س
ــيا در فينال  ــه مدال طالي باشگاههاي آس قهرماني ايران، كسب س
(تيمي، انفرادي و بهترين عملكرد) اين موفقيت ها بود. در آذرماه هم 

مسابقات داخل سالن ويتنام را دارم كه مدال كسب مي كنم.
جايگاه شطرنج  ايران در آسيا، كجاست؟

ــال گذشته اولين  ــيا تثبيت شده است. س ــومي آس در حال حاضر س
ــه تيمي بود،  ــود در بازيهاي فكري چين ك ــدال جهاني را كه برنز ب م

كسب كرديم.
آيا عالوه بـر  500 نفر، شـطرنجباز ديگـري نمي تواند اضافه 

شود؟
ــا چنانچه  ــرار داده ايم ت ــر ق ــره مدنظ ــر ذخي ــا 100 نف ــر اّما م خي

شركت كننده اي انصراف داد، جايگزين شود.
اين مسابقه ساير فعاليت هاي شما را تحت الشعاع قرار نداد؟

قطعاً چرا ،چون به يك مسابقه در ليگ فرانسه دعوت شده بودم كه به 
خاطر اين مسابقه انصراف دادم همچنين دعوتي از بلژيك.

حرف آخر
تشكر از خانواده بخصوص همسرم و انتظار حمايت از مردم و رسانه ها 
ــابقه و قدرداني از مجله دنياي ورزش كه در چنين مواردي  از اين مس

هميشه پيشقدم است.


