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ماريا از  2سالگي زيرنظر پدرش با ورزش تنيس آشنا و عالقمند شد و از  4سالگي بازي
تنيس را آغاز كرد .يک مربي تنيس استعداد وي را تشخيص داد و پدر او را قانع كرد تا او
را به آكادمي تنيس آمريكا بفرستد.
ماريا شاراپووا
ورزش تنيس در بين زنان از زماني به اوج رسيد كه «اشتفيگراف» تنيسور آلماني خود را
به صدر جدول رساند و با قهرمانيهاي پيدرپي ،توانست اين ورزش را در رده زنان بر سر
زبانها بيندازد ،قبل و بعد از «گراف» كه در حال حاضر همسر «آندره آغاسي» است ،كسي
به مانند او در رده زنان در اين ورزش به معروفيت نرسيد تا اين كه...
روسيه به داشتن يک تنيسور زن افتخار ميكند تا حدي كه روز  13مرداد  44را به عنوان
روز تاريخي در ورزش ملي روسيه اعالم كرده است زيرا در اين روز تنيسباز شماره يک
روسيه درصدر جدول رتبهبندي جهان جاي گرفت« .مارياشاراپووا» كاري را انجام داد كه تا
قبل از او هيچ يک از بانوان ورزشكار شوروي سابق و ياروسيه موفق به انجام آن نشده
بودند .او در صدر جدول رتبهبندي انجمن تنيسبازان زن جهانقرار گرفت .در  22هفته
رقابتهاي مختلف او دربين شركتكنندگان بهترين نتيجه را كسب كرد .گفتني است كه
ماريا پانزدهمين نفري است كه موفق به تصاحب اين عنوان در طول تاريخ  13ساله حيات
اين انجمن شد .در ادامه به شرح زندگي اين اعجوبه دنياي تنيس ميپردازيم:
ماريا شاراپووا با نام مستعار ماشا زاده  3۱آوريل 3۱4۱؛ تنيسباز مشهور روس است كه
در سال  2332رتبه اول بين تنيسبازان زن دنيا را كسب كرد.

پدر و مادر وي اهل گومل بالروس هستند اما خود ماريا در شهر نياگان در روسيه به دنيا
آمدهاست .پدر ماريا او را در سن  ۱سالگي به آمريكا برد ،اما مادرش به خاطر مشكل
گرفتن رواديد نتوانست آنها را همراهي كند .درحقيقت مهاجرت خانواده شاراپووا از
نزديكي شهر چرنوبيل ،يكسال پس از فاجعه چرنوبيل پايگاه فضايي روسيه به شهر كوچک
نياگان واقعدر سيبري صورت گرفته بود .پدرش «سرگئيشاراپووا» معلم و بوكسور و
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مادرش «آاليلنا» يک اقتصاددان است .ماريا از آن زمان در آمريكا زندگي ميكند اما مليت
روسي خود را حفظ كردهاست .شاراپووا در سال  233۲بيشترين دستمزد را در بين زنان
ورزشكار دريافت كردهاست.
ماريا از  2سالگي زيرنظر پدرش با ورزش تنيسآشنا و عالقمند شد و از  4سالگي بازي
تنيس را آغاز كرد .در مالقاتي كه «مارتينا ناورتيالوا» مربي تنيس اهل چک در مسكو با
ماريا داشت ،استعداد اين دختر بچه  ۲ساله تنيس باز را تشخيص داد و پدر او را قانع كرد
تا او را به آكادمي تنيس «نيک بولتيري» در آمريكا بفرستد .مارياي  ۲ساله ابتدا در
تورنمتي در روسيه شركت جست و با بدست آوردن كسب مقام برتر ،در سال  3۱۱1به
همراه پدرش به آكادمي تنيس «نيک بوليتري» در فلوريداي آمريكا رفت.
ناگفته نماند كه سرگئي،پدر ماريا با زحمت توانست مبلغ الزم براي تهيهبليط هواپيما را
فراهم سازد و او هم نيز به همراهدخترش راهي غربت در آن سوي اقيانوس شد.ورود به
(بوليتري) جايي كه در آن زمان آغاسي،كوريه و كورنيكووا آموزش ميديدند ،تنها با
قرارقبلي ميسر بود كم و بيش سرگئي موفق به قانعكردن مربيبراي تماشاي تمرين
دخترش شد وآكادمي (نيک بولتيري) استعداد خارقالعادهاي را در اين دختر بچه روس
حس كرد.
ماريا به اينترتيب در آكادمي آموزش تنيس پذيرفته شد وپدرش نيز در «فلوريدا» براي
كسب درآمد وهزينه كالسهاي آموزشي دخترش مشغول به كارساختماني شد و هر روز يک
ساعت پياده ازآپارتماني كه اجاره كرده بود جهت مالقات بادخترش تا آكادمي تنيس «نيک
بوليتري» را طيميكرد.

مادر هم رفت
پس از مدت  2سال« ،آاليلنا» مادر ماريا كهاجازه خروج از روسيه را به اونمي دادند
توانست ويزاي آمريكا را بگيرد و به دختر و همسرش در فلوريدا بپيوندد .ماريا نيز در اين
مدت به خوبيتنيس را آموخته بود .او توانسته بود ورزش تنيسرا در كشور ديگري به
دور از خانواده و به تنهايي ومهمتر از همه با زباني غير از زبان روسي بهخوبيفراگيرد .لذا
تنيس براي او هدف اصلي درزندگياش شد ،تنها چيزي كه به خاطر آن حاضربود زندگي
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پرمشقت در آكادمي تنيس را تحملكند و مشكالت را پشت سر بگذارد ،نتايج كارشبود كه
بسيار زود ظاهر شد.

ورود به مسابقات جهاني
در سال  3۱۱2در حالي كه  4سال بيشترنداشت ،قهرمان مسابقات Orange Bowlفلوريدا
شد و پس از آن در تيم تنيس فدراسيونروسيه حضور يافت .در سال  3۱۱۲اولين
حضورماريا در گراند اسلم بود و  3۱۱4اولينقهرمانياش در مسابقات  WTAتوكيو
دربازيهاي دو نفره به همراه (مارتينا هينگيس) بهدست آمد ،البته همه اين افتخارات در
ردهخردساالن و نوجوانان بود.
ماريا در سال 3۱۱۱هم توانسته بود به مرحله نيمه نهايي مسابقاتقهرماني ويبلدون راه
يابد .باوجودي كه رقيب او 1سال از وي بزرگتر و همچنين برنده سه مسابقهاولين
فدراسيون جهاني تنيس بود .ماريا در سال 3۱۱۱درمسابقات تنيس اپن استراليا
توانستمقام قهرماني را بدست آورد .در اين سال ماريا بهعنوان بهترين بازيكن در
بازيهاي دو نفرهانتخاب شد.
ماريا سالهاي  3۱۱۱و  2333را باآسيب ديدگي سپري كرد ،سال  2333زمانياست كه او
به عنوان يک بازيكن كامال حرفهاي درمسابقات حضور يافت ،او آن زمان تنها  34سالسن
داشت و سن كمي براي شركت در مسابقاتحرفهاي بزرگساالن ...در سال 2331
درمسابقات انفرادي توكيو و كيوبيکسيتي و درمسابقات دو نفره :بيرمنگام» مقام اول را
كسبكرد.
ماريا عليرغم آنكه در جهان به شهرت رسيدهبود و هر بار مقام اول را كسب ميكرد اما
مغرور نشد و اين مسائل او را مغرور نساخت و ثابت كرد كهبراي او تنيس در اولويت قرار
داد و مد و تجارتتنها به عنوان سرگرمي هستند .او در سال 2334در جدول رده بندي 23
تنيس باز برتر دنيا قرارگرفت.
او همچنين در سال  2334با كنار زدن رقبايي مثل ژوستين انه و آنا ايوانوويچ قهرمان
اولين گرند اسلم سال يعني مسابقات آزاد استراليا شد .او جز ده تنيسباز جهان است كه
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توانسته هر  4گرند اسلم ويمبلدون  , 2334آزاد امريكا  , 233۲آزاد استراليا  2334و
آزاد فرانسه 2332فتح كند همچنين او براي اولين بار درالمپيک  2332شركت كرد و
برنده مدال نقره شد .او  4فينال گرند اسلم دارد كه در  4فينال بازنده شده است و جز
 13تنيسباز برتر جهان در طول تاريخ است.

ماريا شاراپووا كاري را انجام داد كه تا قبل ازاو هيچ يک از بانوان ورزشكار شوروي سابق و
يا روسيه موفق به انجام آن نشده بودند .او در صدرجدول رتبهبندي انجمن تنيس زنان
جهانقرار گرفت .در  22هفته رقابتهاي مختلف او دربين شركتكنندگان بهترين نتيجه را
كسب كرد .گفتني است كه ماريا پانزدهمين نفري است كهموفق به تصاحب اين عنوان در
طول تاريخ 13ساله حيات اين انجمن شد.
و قهرمان ويمبلدون
ماريا اينكار را در بار دوم انجام داد ،كاريافراد بزرگي چون «ناوراتيلو» و «گراف» و
«هينيگس» مربي وي تا قبل از «شاراپووا» موفقبه انجام آن نشده بودند و اكنون او قله
جدولرتبهبندي دنيا را فتح كرده است .او پس از فتحويمبلدون اظهار داشت كه در ادامه
بايد بيشتر كاركند تا در برنامه ورزشي خود پيشرفت داشته باشدو برنده هر مسابقهاي
باشد .او براين باور است كهبراي اين كار قبل از هر چيز بايد شرايط فيزيكيمطلوب را دارا
باشد.

زندگي شخصي ماريا شاراپووا
ماريا عالوه بر تنيس به كتابخواني ،موسيقي وفيلم عالقه دارد ،ضمن اينكه گاهي به
ورزشهاييچون گلف ،بسكتبال و هاكي روي يخ ميپردازد.
 شركتها و كارخانجاتي چون موتوروال،هوندا ،آديداس ،پارلوكس فراگرانس،لوكوس،رولكس و يانكس اسپانسرهاي او هستند و ماريا باانعقاد قرارداد با اين شركتها
به تبليغ محصوالتآنها ميپردازد.
 هميشه به آيندهاي بهتر اميدوار است. محل اقامتش بارديتون در فلوريدايآمريكا است. قدوي  44/3متر و وزش  2۱كيلوگرماست.5
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 شهرهاي مورد عالقهاش رم ،پاريس ،لندن،نيويورك و توكيو ميباشد. غذاي مورد عالقهاش استيک ميباشد .ازنوشيدنيها ،به آب پرتقال و شربتتوتفرنگيعالقمند است ودسرهاي فرانسويي با مغز بادام وگردو را دوست دارد.
شاراپووا بيش از نه ميليون طرفدار در شبكهي اجتماعي فيسبوك دارد كه روز به روز
افزايش مييابد .شاراپووا همچنين به عنوان مدل نيز كار ميكند و به مد عالقهمند است.
او سابقا نامزد بسكتباليست اهل اسلووني ساشا ووياچيچ بود .اوفردي صبور وظاهرا
خونسرد ميباشد اما در باطن بسيار عصبي ومضطرب است .هركس بخواهد با او
عكسمياندازد و امضا ميدهد .بطور كلي دختري مهربان خوشرو و خونگرم ميباشد به رنگ
مشكي عالقه زيادي دارد و بيشترلباسهاي رسمياش به اين رنگ ميباشد .او دوران
دبيرستان را از طريق اينترنت آموزش ديد .زيرا وقتي براي رفتن به مدرسهنداشتوي در
دو سال اخير معروفترين ورزشكاركشور پهناور روسيه است ،با اين كه در آمريكا زندگي
ميكند اما هم اكنون به روسيه بازگشته و در آنجا به زندگي خود ادامه ميدهد.
كنارهگيري ماريا شاراپووا از ماسبقات تنيس
تنيسور شماره دوي زن جهان در اقدامي احتياط آميز از حضور در مسابقات بينالمللي
بريسبين  2332كنار كشيد .قهرمان اوپن فرانسه به دليل آسيب ديدگي از ناحيه ترقوه از
حضور در مسابقات نمايشي كرهجنوبي هم انصراف داده بود .وي در خصوص كنارهگيري
خود از مسابقات بريسبين اظهار داشت :نميخواهم آنچه تا به حال در تمرينات به دست
آوردهام را به خطر بيندازم" .ماريا شاراپووا"ي  2۲ساله ،سال گذشته هم از حضور در اين
رقابتها كنار كشيد تا آمادگي خود را براي مسابقات اوپن استراليا حفظ كند ،جايي كه در
ديدار پاياني به «ويكتوريا آزارنكا» باخت و نايب قهرمان شد.
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هديه اي رايگان اما با ارزش براي شما
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