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جـــــوان اول

رحمان احمدي

در مدت زمان كوتاهي توانس�ت
تمامرقبايخودرادرميادينبين
المللي شكست داده و بدرخشد.
او در نخس�تين حض�ورش در
مس�ابقات تكواندو قهرماني بزرگساالن جهان
در روسيه نش�ان داد كه يك سر و گردن باالتر
ي رقيبان اس�ت و ميتواند حرفي براي
از تمام 
گفتن داشته باشد .پديده  17سالهاي كه با سن
كم توانست نخستين مدال برنز رشته تكواندو
را ب�راي بانوان اي�ران به ارمغان بي�اورد و براي
ي حريفان جهاني و المپيك خط و نش�ان
تمام 
بكشد« .كيميا عليزاده» ،اولين مدال آور تاريخ
تكواندوي بانوان ايران در مس�ابقات قهرماني
جهان درگفت وگو با «ايران جوان» از مدال برنز
خود ميگويد:

ش�ما نخس�تين بانوي ايراني رش�ته تكواندو
هس�تي كه توانس�تي با اين س�ن كم در رقابتهاي
جهاني مدال كسب كني ،اكنون چه احساسي داري؟
خوش��حالم كه توانس��تم زحمات پدر و مادر و استادم را
جبران كنم ،جواب اعتماد كادر فني را بدهم و ناراحتم از اين
كه رنگ مدالم برنز شد.
چن�د س�ال داري و از چن�د س�الگي تكواندو
راشروع كردي؟
 17ساله هستم و تكواندو را از سن هشت سالگي زير نظر
استاد مهرو كامراني شروع كردم.
فكر ميكردي بتواني عنوان جهاني به دس�ت
بیاوری؟
اصال فكر نميكردم ،چون موقعي كه تكواندو را ش��روع
كردم ،خيلي بچه بودم،فقط ميخواس��تم يك جا س��رگرم
باشم،اين ورزش برايم مثل يك بازي بود بعد از اينكه مدال
گرفتم ،انگيزهام بيش��تر ش��د ،به خصوص زماني كه مدال
كشوري گرفتم به صورت حرفهاي و جدي تكواندو را دنبال
كردم و به اينجا رسيدم.
در خانواده كس�ي بوده كه تكوان�دو كار كرده
باشد تا به شما انگيزه بدهد؟
نه خير ،در خانواده ما هيچكس ورزشي نيست.
اگر تكواندو كار نميش�دي ،دوست داشتي در
چه رشتهاي ورزش كني؟
اگر زمان به عقب برميگش��ت تكواندو كار نميش��دم،
ترجيح م��يدادم ورزش را به صورت حرفهاي ش��روع نكنم
و فق��ط واليبال تمرين كنم،البته كوهن��وردي را هم خيلي
دوست دارم.
ب�ا توجه به محدوديتهايي ك�ه ورزش بانوان
دارد ،طي اين سالها مشكلي حس نكردي؟
از زماني كه تكواندو را ش��روع ك��ردم ،هيچ محدوديتي
نبوده که بخواهد مانع پيشرفتم شود.
در ح�ال حاضر چند امتياز ب�راي المپيك ريو
كسب كردهاي؟
االن  43امتياز از مس��ابقات جهان��ي گرفتم و  22امتياز
هم از قبل داشتم.
مهمترين بازيهاي پيش روي شما براي كسب

غيرممكن
وجود ندارد

گفت وگو با نخستین مدالآور تاريخ تكواندوي بانوان ايران
در مسابقات قهرماني جهان

سهميه المپيك ريو چه بازيهايي است؟
مسابقات س��هميه قارهاي اس��ت ،اميدوارم آنجا بتوانم
سهميه بگيرم و بعد هم خود المپيك ريو است.
فكر ميكني در المپيك ريو بتواني مدال كسب
كني ؟
با توجه به مدال برنزی که در مس��ابقات جهانی کس��ب
کردهام ،تمام تالش��م اين اس��ت که در المپیک برزیل هم
حضور داشته باشم ،چون این توانایی را در خودم ميبينم که
در برزیل مدال كسب کنم.
چ�را در بازيهاي آس�يايي اينچئ�ون حضور
نداشتی؟
بهلحاظسنيمشكلداشتم،چونسنمكمبود،متاسفانه
نگذاشتند بازي كنم.
ورزش تكواندو تا به حال چه چيزهايي به شما
داده است؟
تكواندو احترام گذاشتن را به من ياد داد ،چون در تكواندو
احترام گذاش��تن به بزرگترها خيلي مهم اس��ت .همچنين
اعتماد به نفسی كه به من داد خيلي مهم بود.
شما نخس�تين بانوی ایرانی هستید که مدال
جهاني تكواندو را كسب كرديد ،آینده ورزشیتان را
چگونهمیبینید؟
مدال براي من خيلي مهم نيس��ت و دوست دارم اسمم
ماندگار شود ،چون مدال روزي فراموش ميشود ،اما دوست
دارم فرد مفيدي براي جامعه باشم.
آي�ا تكوان�دو در وض�ع تحصيلات ش�ما هم
اثرگذاشته است؟
صددرصد تأثير گذاش��ته ،چون اردوهاي ش��بانه روزي
باعث ميشد نتوانم خيلي خوب درس بخوانم .حتي به خاطر
آن يك س��ال از تحصيل عقب افتادم ،اما آن راه و هدفي كه
انتخاب كردم ،اين شرايط را داشته و براي رسيدن به هدفم
تمام سختيها را به جان ميخرم.
آيا تكواندو رش�ته سختي براي بانوان است يا
تمام بانوان ميتواند در اين رشته فعاليت كنند؟
بعضيه��ا اين ذهني��ت را دارند كه رش��ته تكواندو يك
رشته رزمياست و ممكن اس��ت آسيبهاي زيادي داشته
باش��د ،بنابراي��ن بعضي از پ��در و مادرها ،ب��ه خاطر اين كه
تکوان��دو آس��يب دارد ،نمی گذارن��د بچههايش��ان در آن
فعاليت كنن��د .درحالی که این طور نیس��ت و ب��ا توجه به
محدودی��تهایی ک��ه در تکواندو ایجاد ش��ده آس��یبها
بس��یار کم ش��ده اس��ت .به عنوان مثال ضربات ب��ه پايين
بدن خطاست ،ضربات مش��ت به صورت خطا است ،خيلي
ضربات را محدود كرده اند تا آسيب كمتر شود،اگر بخواهيم

تكواندو را با ورزشهاي ديگر مقايس��ه كني��م ،واليبال هم
ي
آس��يبهاي خودش را دارد .حتي رشتههاي ديگر كه رزم 
هم نباش��ند آسيب دارند ،ورزش حرفهاي آسيب دارد و اين
دليل نميش��ود چون تكواندو رش��ته رزمي است ،نگذارند
بچههايشان وارد این رشته شوند .مطمئن هستم كه بانوان
ما ميتوانند در تكواندو موفق باش��ند ،تازه ما ابتدای این راه
هستیم و سه چهار سال ديگر به اوج ميرسيم.
ب�راي اين كه تكواندو در ميان بانوان جا بيفتد،
چكار بايد كرد؟
ي به سمت آن نميروند
تكواندو رش��تهاي است كه خيل 
و اس��تعداديابي نميش��ود ،به نظرم اگر مراكزي باش��د كه
استعداديابيكنند،موفقترعملخواهيمكرد.چونخيليها
هس��تند كه اس��تعدادش را دارند ولي اين را نميدانند ،اين
ميتواند حرکت خوبي باشد براي اينكه بتوانيم قهرمانهاي
خوبي در جامعه داشته باشيم .اول به خدا توکل کنند و بعد
هم برای رسیدن به هدفشان تالش کنند و این را بدانند که
غیرممکن هیچوقت وجود ندارد.
تابهحالچهمقامهاييازرقابتهايبينالمللي
كسب كردهاي؟
مدالم طالي مس��ابقات نوجوانان جهان،طالي تورنمنت
كره ،طالي تورنمنت تركيه،طالي جام فجر و نقره مس��ابقات
هلند و برنز بزرگساالن مسابقات جهاني روسيه.
دوس�ت داري در آين�ده چه ش�غلي داش�ته
باشي؟
دوست دارم در آينده پزشك ارتوپد شوم.
نميخواهي در تكواندو مربيگري كني؟
ت��ا به حال به این موضوع فکر نك��ردم ،چون اگر بخواهم
مربيگري كنم به عنوان يك شغل حساب ميشود .هرچند
كه االن هم مثل يك ش��غل ميماند و من شبانهروز در اردو
هستم ،اما پزشكي را خيلي بيشتر دوست دارم.
درحال حاضر با مدال برنزي كه كس�ب كردي،
شناختهتر شدی ،فكر نميكني اين کار شما را سخت
ميكند؟
چرا ،اين انتظارات را خيلي بيش��تر و مس��ئوليت من را
سختتر ميكند ،قب ً
ال صاحب مدال در بزرگساالن نبودم با
روحيه باز مبارزه ميكردم ،ولي االن بايد به اين فكر كنم كه
انتظار مردم را برآورده كنم ،اين احساس مسئوليت كارم را
خيلي سختتر ميكند.
وضعیت تكواندو بانوان ايران را نسبت به ديگر
كشورها چگونه ميبينيد؟
االن ما در س��طحي قرار گرفتيم كه همپاي و هم سطح
كشورهاي پيشرفته هستيم و چيزي از آنها كم نداريم.قطعاً
در سالهاي آتي هم از آنها بهتر خواهيم شد.
س�خت تري�ن حريفان�ت از چه كش�ورهايي
هستند؟
همه كش��ورها خوب هستند و در يك سطح قرار دارند،
اين دوره كش��ور مالي كه تا حاال مدال نداش��ت ،نقره گرفت
و نميش��ود گفت كه كش��وري ضعيف اس��ت .اكنون تمام
حريفان خوبند.
دو س�ه تا مس�ابقه شما خيلي حس�اس بود و
حريفانت را با امتياز طاليي شكس�ت دادي ،دليل
آن چه بود؟
چون س��طح مبارزه تمام كشورها خوب است ،همه
ميآيند تا مدال بگيرند ،هيچكس نميآيد تا ببازد ،به
خاطر همين تا لحظه آخر ميجنگند و مبارزه ميكنند
و همين اين كار من را سختتر ميكند.
ي براي همسن و ساالن خود داري؟
چه پيام 
از اين رشته ياد گرفتم ،با توكل به خدا و تالش ميشود
همه جا رسيد.

نگاه سرمربی

طلسم شكست

مینو مداح ،سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان ايران

خوشحالم که طلسم مدال نگرفتن بانوان ايران در مسابقات جهانی روسيه
شکست و کیمیا با شکست دادن حریفان امریکایی و کروات که مدال برنز
المپیک پکن را در کارنامه داشت ،خوش درخشید .البته علیزاده شایسته
نش��ان طال بود و حریف ژاپنی که علیزاده را شکس��ت داد به مدال طالی
رقابتها رسید .عليزاده بهترین عملکرد را مقابل جید جونز دارنده مدال
طالی المپیک لندن و نفر اول رنکینگ المپیک و جهان از انگليس داشت
و با  17سال سن توانست قهرمان بزرگ جهان را شکست دهد .برنز علیزاده ارزشی برابر با مدال طال
برای تکواندوی بانوان ایران دارد و باعث تغییر نگاهها نسبت به بانوان تکواندوکار می شود .امیدوارم
با تالش بیشتر ،موفقیتهاي تيم ملي تكواندو بانوان تداوم داشته باشد و بتوانیم در مسابقات بعدی
عملکرد بهتری داش��ته باشیم تا نمایندگان ما سهمیه المپیک ریو را کسب کنند ،چون تکواندوی
بانوان لیاقت کسب جایگاههای بهتر را دارد.

