کتابچه دوم

زندگی

عکس :سایت فدراسیون تکواندو

گفتوگوی «ایران» با کیمیا علیزاده ،نخستین بانوی مدال آور المپیک

از کودکی دوست داشتم
غیرممکنها را ممکن کنم
آذین آقاجانی
خبرنگار

کیمیا علیزاده دختر تاریخســازی اســت که با کســب مدال برنز المپیــک  2016نامش را در کتاب
تاریخ ورزش کشــورمان ثبت کرد .او نخســتین و تنها بانوی مــدال آور ورزش ایران در المپیک
محســوب میشــود و قرار بود پرچمــدار کاروان ایران در بازیهای آســیایی جاکارتا باشــد .اما در
آستانه آغاز مسابقات ،بدشانسی گریبانگیرش شــد و رباط صلیبی پاره کرد .ورزشکاران حرفهای
معتقدند مصدومیت طوالنی مدت ،بزرگترین ضربه را به ورزشکار میزند .کیمیا که بخت اول
مدالآوری در تکواندو بانوان بود ،حاال ماه هاست از میادین دور است و به گفته خودش با امید
و خوشــبینی به آینده ،روزها را پشــت ســرمی گذارد« .کیمیا»ی ورزش کشورمان در گفتوگو با
«ایران» درخصوص مسائل مختلفی صحبت کرده است.
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ëëدر رابطــه با اینکــه مصدومیت چــه تأثیری بر
زندگیات گذاشــته اســت؛ چه زندگی شخصی،
چه زندگی حرفهای ورزشی توضیح میدهی؟
مصدومیتــم بیشــتر بــر زندگــی ورزشــیام
تأثیرگــذار بــوده؛ چــرا کــه در زندگــی شــخصی
بــه هــر حال میشــود با آن کنــار آمــد و در خانه
کســی هســت کــه بــه کمــک فــرد بیایــد .امــا در
زندگی ورزشــی بســیار ناراحتکننده اســت و آن
زمانی کــه تو در اوج هســتی چنین اتفاقــی واقعاً
ضربــه بزرگی اســت که شــاید موجب شــود دیگر

نتوانــی به آن روزهــای اوج خود بازگردی ،مجبور
میشــوی اســتراحت کنی و پس از برطرف شدن
مصدومیــت دوبــاره بایــد از صفــر شــروع کنــی.
بهنظــرم مصدومیــت بدتریــن قســمت زندگــی
ورزشی یک ورزشکار میتواند باشد.
ëëدر حال حاضر وضعیت جســمی و روحی ات
چطور است؟
خــدا را شــکر خیلــی بهتــرم و فکــر میکنــم
بتوانــم از دو ماه آینده شــروع بــه تمرین کنم و
حداقل سه ماه آینده ،حرفهای تمرین کنم.

ëëدر جایــگاه ورزشــکاری کــه شــرایط ســخت
مصدومیــت را تجربه کرده ،چطور موفق شــدی
ایــن بحرانها را پشــت ســر بگــذاری؟ کــه البته
همچنان درگیر آن هستی.
آســیبهایی که من دیدم دقیقــاً در بدترین
زمــان ممکنــی کــه میتوانســت اتفــاق بیفتــد،
اتفــاق افتــاد .به خاطــر مصدومیــت بازیهای
آســیایی را از دســت دادم ،اکنون هــم قهرمانی
جهان  2019را از دست میدهم .اما خب به هر
حال زمانی که انسان یک هدف بزرگتری داشته
باشــد ،اگر مصدوم هم شــود ناامید نمیشــود،
البتــه شــاید اولــش ســخت باشــد ،نمیخواهم
شــعار بدهــم و بگویم که خیلــی منطقی با این
اتفاق برخورد کــردم ،نه اینطور هم نبوده و به
هــر حال ناراحتکننده اســت ،انســان یکســری
حسرتها میخورد ،تا چند روزی حالش خوب
نیســت و ...امــا بــه این نتیجه میرســد کــه این
خــوب نبودن فایدهای ندارد و چیزی را درســت
نمیکنــد؛ در نتیجــه مجبــور میشــود کــه خود
را جمــع و جــور کند و بــرای دســتیابی به هدف
بزرگتــری تالش کنــد .من چارهای نداشــتم جز
اینکه امیدوارانه به این موضوع نگاه کنم.
ëëقرار بود که پرچمدار باشی ،آن هم در بازیهای
مهمی ب ه نام بازیهای آســیایی جاکارتا! اما این
بازیهــا را از دســت دادی .ایــن مســأله برایــت
ناامیدکننــده نبــود؟ چطور توانســتی امیــد را به
زندگی ورزشی خود برگردانی؟
خیلــی ناراحتکننــده بــود ،چــون مــن هــم
پرچمــدار بــودم و هــم اینکــه یکــی از اهــداف
بزرگــم حضور در بازیهای آســیایی بود چرا که
مــدال ایــن تورنمنت را نداشــته ام.
تــا به حــال
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