مسابقه قرار گرفتند .این عالی بود.
شــرایط اردوهــا چطــور بــود؟ برگــزاری
اردو در شــرایط قرنطینــه و رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی.
خــب بایــد بــا ایــن شــرایط وفــق پیدا
میکردیــم .خیلــی کار ســختی بــود ولــی
چــارهای هــم نبــود .حتی االن هــم بعید
میدانــم بــه ایــن زودیهــا از شــر کرونــا
رهایــی پیدا کنیــم .در توکیو هم وضعیت
همیــن اســت و بعــد از بازیهــای توکیــو
هــم به احتمال زیاد این شــرایط را داریم
و بایــد ســعی کنیــم خودمــان را بــا ایــن
شرایط وفق بدهیم .اوضاع اردو مناسب
و شرایط ما هم خوب است و فکر کنم هر
روز بهتر از روز قبل باشد.
همیشــه نزدیــک المپیکهــا ایــن
ســئوال پیــش میآیــد کــه فضــای
تکوانــدو المپیکــی اســت یــا نــه؟
اصــا فضایــی نمیبینــم .از چنــد ماه
پیــش ایــن موضــوع را مطــرح کردیم که
فضا المپیکی نیســت و کســی توجه نکرد
و االن هــم دیگــر به پایان خط رســیدیم.
اینجــا اوضــاع هیچوقــت بــه آن معنــا
المپیکــی نبــوده ،اما االن با کرونا شــرایط
بدتــر هــم شــده اســت .البتــه مــا ســعی
میکنیم روی هدفمان متمرکز باشــیم تا
این چیزها.
رفتــن بــه المپیکــی کــه هیچکــس
بــه فکــرش نیســت ،ســخت اســت.
بهخصــوص اینکــه دو المپیــک قبلــی
هــم بــا شکســت همــراه شــده.
بازیهــای المپیــک هرگــز قابــل
پیشبینــی نیســت .نــه آن دو المپیــک
قبلی که بهگفتهی شما نتایج خوب نبود،
قابــل پیشبینی بود و نــه المپیک لندن.
ولــی مطمئــن باشــید مــن و میرهاشــم
حســینی با تمام وجــود مبــارزه میکنیم
و بــرای هدفمــان کــه رســیدن بــه مــدال
طالست میجنگیم
طبــق جدولــی کــه در رنکینــگ اســت،
دو کــرهای ردهی اول و دوم را دارنــد.
بعــد هــم کــه یــک ایتالیایــی و یــک
اســپانیایی و در ردههــای پایینتــر از

بدون آرمین به
توکیو نمیرفتم
میرهاشم حسینی
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مصدومیــت ،بخشــی از ورزش
پــر برخــورد تکوانــدو اســت .شــما در
ایــن ورزش مــدام بــا یــک فــرد در
حــال مبــارزه و درگیــری هســتید و
هــر آن ممکــن اســت کــه ایــن مبــارزه
منجــر بــه مصدومیــت شــود.
بنابرایــن موضــوع عجیبــی
نیســت کــه یــک ورزشــکار بــا
مصدومیــت ســختی روبــهرو شــود.
در گذشــته هــم خیلــی از قهرمانــان
بــا ایــن مشــکل روبـهرو شــدند و حــاال
اتفاقــی کــه بــرای آرمیــن افتــاده هــم
همیــن اســت.
در ایــن ورزش نمیتــوان منتظــر
اتفاقــات اینچنینــی نبــود .هــر آن
ممکــن اســت کــه یــک ورزشــکار
دچــار مشــکل آســیبدیدگی
شــود؛ ایــن جزیــی از ورزش اســت.
موضوعــی کــه مهــم اســت،
بیتوجهــی بــه ورزشــکار مصــدوم
اســت؛ ایــن جــای تعجــب دارد.
در هم ـ ه جــای دنیــا ،ورزشــکاران
ممکــن اســت مصــدوم شــوند امــا
بعــد بالفاصلــه حمایــت و درمــان
مــی شــوند .موضوعــی کــه در اینجــا
ناراحتکننــده اســت ،رهــا شــدن
ورزشــکار بــه امــان خداســت .اگــر از
آرمیــن بهخوبــی حمایــت میشــد،
االن اوضــاع بســیار بهتــری داشــت و
کار بــه اینجــا نمیرســید.
رابطــهی مــن بــا آرمیــن ،فراتــر
از همتیمــی بــودن و رفاقــت اســت.
مــن و آرمیــن در اردوهــای تیــم
ملــی و در مســابقات مختلــف بــا
هــم زندگــی کردیــم .بــا هــم بــزرگ
شــدیم و اینجــا هــم قــرار نیســت کــه
مــن بهتنهایــی بــه توکیــو بــروم .مــا
هرجــا رفتیــم بــا هــم بودیــم.
بــا هــم در یــک اتــاق بودیــم و
بــا هــم زندگــی کردیــم ،بنابرایــن
در توکیــو هــم چنیــن خواهــد بــود.
خیلــی خــوب او را میشناســم و
مطمئ ـنام در مقابــل ایــن روزهــای
ســخت مثــل یــک کــوه مقاومــت
میکنــد و خیلــی زود و بــا قــدرت بــه
میادیــن برمیگــردد.
عــزم و ارادهی او را دیــدم.
گرفتــن ســهمیه المپیــکی کار
آســانی نبــود ،امــا بــا قــدرت و تــاش
بینظیــر بــه ســهمیه رســید.
حــال ایــن روزهــای آرمیــن را
ِ
مــن درک میکنــم ،چــون میدانــم
چــه زحمتهایــی کشــیده کــه بــه
المپیــک برســد .چــه تمرینهــای

ســختی و چــه رقابتهــای دشــواری
را پشــت ســر گذاشــته و حــاال هــم در
شــرایطی قــرار گرفتــه کــه از هم ـهی
ایــن روزهــا ســختتر اســت.
آرمیــن االن نیــاز بــه حمایــت
دارد .نیــاز بــه بســیج امکانــات دارد
و هرجــا و بــه هــر شــکلی کــه ممکــن
اســت بایــد اعــزام شــود و تحــت
درمــان قــرار بگیــرد .ایــن وظیف ـهی
وزارت ورزش و کمیتــهی ملــی
المپیــک اســت کــه او را بــه بهتریــن
شــکل بــرای درمــان آمــاده کننــد.
آرمیــن یــک ســرمایهی ملــی
اســت کــه نبایــد حســرت از دســت
دادن او را در ایــن المپیــک
بخوریــم .المپیــک بعــدی ،ســه یــا
چهــار ســال دیگــر برگــزار میشــود
و کســی نمیدانــد چــه اتفاقــی
رخ میدهــد .ســهمیه گرفتــن در
تکوانــدو بســیار ســخت و پیچیــده
شــده اســت و بازگشــت او بــه دورهی
بعــد المپیــک ،چنــدان آســان بــه
نظــر نمیآیــد.
اگــر االن از آرمیــن حمایــت
نشــود ،چهــار حســرت بــرای او و
تکوانــدوی ایــران باقــی میمانــد؛
چهــار ســالی کــه معلــوم نیســت چــه
اتفاقــی در آن رخ مــی دهــد.
بایــد در ایــن فرصــت باقیمانــده،
همــه کمــک کننــد کــه آرمیــن خیلــی
زود برگــردد .نمیدانــم روشهایــی
کــه بــرای حضــور در المپیــک
مطــرح میکننــد جــواب میدهــد
یــا نــه .محمــد باقــری معتمــد،
بــا همیــن وضعیــت بــه المپیــک
رســید و نقــره هــم گرفــت و یــا دیگــر
تکوانــدوکاران مثــل بهنــام اســبقی
و علیرضــا نصرآزادانــی هــم بــا
همیــن وضعیــت ســالها مبــارزه
کردنــد ،امــا امــکان اینکــه االن هــم
ایــن وضعیــت بــرای آرمیــن فراهــم
شــود ،کمــی ســخت و دور از ذهــن
بــه نظــر میآیــد.
االن شــرایط بــا گذشــته خیلــی
فــرق کــرده و شــرایطی کــه کرونــا
بــه وجــود آورده ،بســیار پیچیــده
اســت و شــاید همیــن موضــوع
اجــازه ندهــد روشهــای درمانــی
گذشــته بــاز هــم تکــرار شــود ،امــا
بااینحــال از مســئوالن ورزش ایــن
توقــع وجــود دارد کــه حتــی یــک
لحظــه را هــم از دســت ندهنــد
و بــرای بهبــودی آرمیــن تــاش
کنند.
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تــو هــم دو تــا روس .فکــر میکنیــد
کدامیــک از اینهــا حریــف ســختتری
باشــند؟
در المپیــک حریــف ضعیــف وجــود
نــدارد .شــاید ورزشــکاری باشــد کــه بنــا
بهدلیلــی نتوانــد داشــتههایش را خــوب
نشــان بدهد ،امــا حریف ضعیــف وجود
نــدارد و هیچ ورزشــکاری دستوپابســته
نیست .همهی بازیکنان برای کسب سکو
بــه المپیــک میآینــد و نمیشــود گفــت
کدام خوب است و کدام بد.
ولــی در مقابــل کرهایهــا شکســت
خوردیــد.
مــن بــه همــهی رقبایــم احتــرام
میگــذارم و بهعنــوان یــک بازیکن کامل
میبینــم و روی همــهی حریفــان آنالیــز
انجام میدهم.
در ایــن چنــد ســال اخیــر بــه دلیــل
قوانیــن فدراســیون جهانــی ،بــه
مســابقات زیــادی رفتیــد .کــدام
مســابقه ســخت بــود؟
بیشــتر بازیهایــی کــه رفتیــم ،واقعــا
سخت بودند و نمیشــود یکی را انتخاب
کــرد .بایــد بــرای رســیدن بــه المپیک در
تمامــی رویدادهــا بــا قــدرت بــه میــدان
میرفتیــم ،چــون در هــر مســابقهای
ورزشــکار بــه چالــش کشــیده میشــود و
مسابقهی آسان وجود ندارد.
بزرگتریــن آرزوی هــر ورزشــکاری
رســیدن بــه مــدال طــای المپیــک
اســت و طبیعــی اســت کــه چنیــن
آرزویــی داشــته باشــید.
نمیدانــم طــای المپیــک یــا نقــره و
برنز ،کدامیــک میتوانند مزد زحماتم را
بدهنــد .مــن بزرگترین آرزوی ورزشــیام
این اســت که بتوانم جواب زحمتهایی
را که خودم کشیدم ،بدهم.
حاال با کدامیک راضی میشوید؟
تــا جایی کــه بتوانم رو بــه جلو حرکت
میکنم.
الگوی ورزشی هم دارید؟
مــن از بــازی چنــد نفــر از بازیکنــان
لــذت میبــرم کــه یکــی از آنهــا ،مهــدی
خدابخشی بازیکن سابق ایران است.
از المپیکهایــی ،کدامیــک را بیشــتر
دوســت داشــتید و بــه نظــرت در کــدام
المپیــک بهتــر بودیــم.
المپیک  2008پکن را دوست داشتم.
طالی هادی ساعی مهم بود .هم کاروان
را نجــات داد و هــم اینکــه خــودش را
بهعنوان یک تاریخساز معرفی کرد.
در ایــن ماههــای اخیــر نســبت بــه
خیلــی از کمبودهــا اعتــراض وجــود
داشــت؛ آیــا اوضــاع تغییــر کــرد؟
مــا آنقــدر از خواســتههای خودمــان
گفتیــم و چیــزی تغییــر نکــرد که خســته
شــدیم و دیگــر ســعی میکنیــم گالیهای
را مطــرح نکنیــم .وقتــی قرار نیســت این
حرفها به جایی برســد ،بهتر است که ما
هــم خودمان به تمرینات و آماده ســازی
برای المپیک برسیم.
بهعنوان ســوال آخر؛ بــه دوران بعد از
قهرمانی هم فکر کردید؟
من عاشق کارم هستم و بعد از دوران
حرفــهای ورزشــی ،بهحتــم مربیگــری را
انتخــاب میکنــم ،چــون از کارم لــذت
میبرم.

