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همانطور که گفتم شــاید انســان چنــد روز اول
اصــاً هیچ امیــدی نداشــته باشــد و پیش خود
بگوید کــه «هرچه دارم تــاش میکنم آخرش
هیچ اســت!» زیرا من اولیــن مصدومیتم نبود،
تا به حال دو بار مچ پای راســتم ،یکبار مچ پای
چپم و یکبار هم زانویم را جراحی کردهام .بعد
از هــر بــار جراحــی یــک مــدت کوتاه بــه خودم
میگفتــم کــه «این همه داری تــاش میکنی و
میجنگی ولی آخرش باز هیچه!» اما یکســری
افــراد در زندگــی هــر فرد هســتند که بــه او امید
میدهنــد و وجــود آنــان انگیــزه بخــش اســت،
شــاید یکی مادرش باشد ،یکی پدرش ،خانواده
یا همســرش؛ یا اصالً هیچ یک از اینها نباشند و
هدف دیگری در ذهن داشــته باشد .به هر حال
هر انسانی باید این را در خودش پیدا کند که چه
چیزی میتواند حالش را خوب کند .من هم در
آن دوران خانــوادهام خیلی کمکم کردند .بعد
از گذشــتن یــک مــدت زمانی بــا خودم بــه این
نتیجــه رســیدم که ســن مــن کم اســت و بازهم
میتوانــم در بازیهــای مهــم دیگــری حضــور
پیدا کنم .من در ذهنم خیلی با خودم صحبت
میکنــم ،بهخودم گفتم که «شــاید اصالً صالح
مــن این بوده کــه در این بازیها شــرکت نکنم،
بایــد بهعنــوان یک اســتراحت به آن نــگاه کنم
و یــک توقف در مســیرم برای اســتراحت کردن
کــه پــس از آن قویتــر ادامه دهم .خدا را شــکر
مســابقههای زیــادی در پیــش دارم و زندگــی
من هنوز تمام نشــده است ».خدا را شکر کردم
از اینکــه خانــوادهام ســالم و در کنــارم هســتند،
همســرم حمایتــم میکند و همــه اینها موجب
شد که من انگیزهام بیشتر شود.
نبایــد از ایــن هــم غافــل بمانیم کــه افرادی
که پشــت ســرم خیلی حرفها زدند و گفتند که
کیمیــا علیزاده دیگر نمیتوانــد و دوران ورزش
حرفــهایاش تمام شــده یــا اینکــه ازدواج کرده
و بایــد به خانهداری مشــغول شــود ،همه اینها
انگیــزه مــن را دوچنــدان کــرد .در دوران بــازی
هــم همیشــه اینگونه بودهام که هر موقع کســی
حــرف منفی در مــوردم میزد ســعی میکردم
بخش مثبت آن را بردارم و از این حرفها فقط
انگیزهام را دوچندان کنم.
ëëهمزمــان با از دســت دادن بازیهای آســیایی
بود که زندگی مشــترک خود را با حامد معدنچی
(والیبالیســت) آغاز کردی .همسرت تا چه اندازه
در پشت سر گذاشتن این بحرانها و تصمیماتی
که گرفتی تأثیرگذار بوده است؟
خیلــی ،خیلــی زیــاد .متأســفانه در کشــور ما
فرهنگســازی اشــتباهی شــکل گرفته؛ طوری که
تصــور میکنند هــر بازیکنی کــه ازدواج میکند،
زمــان بــازی حرفــهایاش تمــام شــده! البتــه
مــن خــودم خیلی بــه فضای مجــازی نمیروم
امــا خــب بــه هر حــال بــه گوشــم میرســید که
میگفتنــد دیگــر تمــام شــد ،دیگــر بایــد بــرود
خانــهداری کنــد و ....امــا ایــن مســائل بــه ایــن
بســتگی دارد که انتخــاب ما چطور بوده باشــد،
طرف مقابل ما چه کسی باشد؟ اینکه هم راستا
و هــم هدف باشــیم ،آیــا او مــن را از ادامه کارم
منــع میکند یا اینکــه نه حمایتــم میکند .خدا

را شــکر حامد شــخصی اســت که با من همســو
اســت .حتی در خیلی جاها من خســته شــدم و
گفتم که دیگر ادامه نمیدهم ،اما او تنها کســی
بــود که مرا وادار به ادامــه راهم میکرد و با من
صحبت میکرد که «نه ،تو االن خستهای ،اصالً
نباید در مورد ایــن موضوع صحبت کنی ،چون
میدانــم کــ ه داری از روی عصبانیــت حــرف
میزنی» با گذشــت زمان که کمی آرامتر شــده
بودم فهمیدم که اگر حامد و اجبارهای او نبود،
تصمیم اشتباهی میگرفتم.
خــدارا شــکر همــه آن حرفهــا بــه مــن
انگیــزهای داد تــا ثابــت کنم همیشــه آن چیزی
کــه ما فکــر میکنیم نیســت.
جالــب اســت بدانیــد که من
از همــان دوران کودکــی
وقتی به دنیا نشان
خصلــت اخالقــیام اینگونه
میدهی دختران
بوده که وقتی کسی چیزی به
ایرانی هم میتوانند،
من میگفت ،دوست داشتم
حسی تعریف نشدنی
از روی لــج و لجبــازی بــه او
است
ثابــت کنم که نــه اینطور که
تو میگویی نیســت! دوســت
متأسفانه در کشور ما
داشتم چیزهایی را که مردم
فرهنگسازی اشتباهی
میگوینــد غیرممکن اســت،
شکل گرفته؛ طوری
بــه ممکن تبدیــل کنم و خدا
که تصور میکنند هر
را شکر در تکواندو تا به امروز
بازیکنی که ازدواج
 6بــار موفق شــدهام کــه این
میکند ،زمان بازی
کار را انجــام دهم و  6مدالی
حرفهایاش تمام شده!
را بگیــرم که تا به حال کســی
در تاریــخ تکوانــدوی بانــوان
نگرفته بود .خود ما بازیکنان
هــم زمانی کــه دورهم جمع
میشدیم و یکی از ما آسیب
میدیــد و جراحــی میکــرد،
میگفتیــم کــه «اَه ،حیــف
شــد ،این خــوب بــود ،دوران
بــازیاش تمام شــد» اما من
پــس از چهار عمــل جراحی
کــه داشــتم و خیلیهــا فکــر
میکننــد کــه دوران بــازی
کیمیــا علیــزاده تمــام شــده
و دیگــر نمیتوانــد برگــردد،
دوســت داشتم ثابت کنم که
اینطور نیست و حتی خیلی
قویتــر از قبل هم میتوانــم برگردم؛ همچنین
ثابــت کنــم یــک بازیکنــی کــه ازدواج میکنــد
دلیــل بــر ایــن نمیشــود کــه در خانــه بمانــد و
فقط خانهداری کند و ظرف بشــوید ،چه بسا آن
همــراه زندگیاش به او کمک کند که به باالتر از
آنجایی که قبالً بوده برسد.
ëëشما باعث شــدی پرچم ایران در چند مسابقه
بینالمللــی به اهتــزاز دربیایــد .از حــس و حال
خودت در آن لحظه بگو؟
واقعــاً فکــر نمیکنــم کلمهای وجود داشــته
باشــد که آن حال را وصف کنــد .اصالً یک حال
عجیبــی اســت ،آدم نمیدانــد خــواب اســت،
نمیدانــد بیدار اســت! ولی حداقــل از خودش
راضــی اســت کــه ایــن ســختیهایی که کشــیده
یــک جا جــواب داده .حس و حال روی ســکو به

زندگی

معنای واقعی یک حال تعریف نشــدنی است.
وقتی که بــا پرچم کشــورت دور افتخار میزنی،
وقتی که به کل دنیا نشــان میدهی که دختران
ایرانــی هم میتواننــد ،مخصوصــاً در المپیک،
چــون در بخــش بانوان تــا به حال هیــچ مدالی
بــرای تکواندو در المپیک نداشــتهایم ،وقتی که
در دنیــا دیدند باالخره یک دختــر ایرانی مدال
گرفت خیلی برایشــان جای تعجب بود .خیلی
از رســانهها از مــن میپرســیدند کــه چــه حالی
داری؟ خــودم هــم آن لحظــه نمیدانســتم که
چه حالی دارم .فقط خوشحال بودم ،در آن جو
انگار که خواب هستی .اما از این خوشحال بودم
کــه میتوانم الگوی بســیاری از دختران جامعه
باشــم ،البتــه که ایــن کار من را خیلی ســختتر
میکند!
ëëدر آن لحظه به چه چیزی فکر میکردی؟
در آن لحظــه همــه چیــز در ذهــن آدم
میچرخد .اینکه باالخره شــد ،اینکه االن مردم
ایــران چــه حالــی دارند ،خانــوادهام چــه حالی
دارند ،اینکه االن چند نفر خوشــحالند ،یا شــاید
اصــاً چنــد نفــر از این پیــروزی ناراحتنــد! همه
اینهــا در ذهنــم بــود؛ چون بــه هر حــال ورزش
تکوانــدو در آن موقــع که بــرای المپیک در اردو
بودم کم حاشــیه نبود ،اینکه من با مربی خودم
به المپیک رفتم خیلی حواشــی داشت .یکی از
چیزهایــی کــه در ذهنم میچرخید ایــن بود که
خدارا شــکر توانســتم ســربلند بیرون بیایم و به
آن قولی که داده بودم عمل کنم.
ëëاینکــه باعــث شــدی پرچــم ایــران بــه اهتزاز
دربیایــد و ســرود ملــی مــا در ســالن مســابقات
طنینانــداز شــود ،تــا چــه انــدازه میتوانــد در
«ایراندوســتی» و شــرایط کشــورمان تأثیرگذار
باشد؟
بسیار تأثیر دارد؛ فکر میکنم از نظر سیاسی
هــم تأثیــر داشــته باشــد .چــون مــن خــودم در
المپیک شاهد بودم که بعد از کسب این مدال،
امریــکا و خیلــی از کشــورهای دیگــر بــه ایــران
تبریک گفتند .امــا خب به هر حال فکر میکنم
حتــی اگــر مــن یــک آدم معمولی و عــادی هم
بــودم ،وقتی کــه در تلویزیون میدیــدم که یک
ورزشــکار ایرانــی روی ســکو درخشــیده و باعث
شــده ســرود ملــی خوانده شــود و پرچــم ایران
بــاال برود ،من خودم به خودم افتخار میکردم.
حتــی زمانــی کــه ورزشــکاران رشــتههای دیگــر
مانند کشــتی گیــران و فوتبالیســتهای ما بازی
میکننــد مــن همان حــس و حــال را دارم .فکر
میکنــم هم بــرای خودمان هم در رســانههای
خارجــی خیلــی تأثیرگــذار اســت و اینکــه واقعاً
نمیدانم بگویم که آن لحظه چه حس و حالی
داشتم.
شــاید اطرافیان و آدمهایی که از بیرون نگاه
میکنند بتوانند درک کنند که چه میگویم .مثالً
خیلیهــا بعــد از این پیروزی خوشــحال بودند،
خیلیهــا گریــه کردنــد و اشــک شــوق ریختنــد.
ولــی خودم آن لحظه اصالً این چیزها به ذهنم
نمیرسید و فقط در آن جو مسابقات و سالن به
ایــن فکر میکردم که تمــام آن زحمتهایی که
کشیده بودم ،نتیجه داد.
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