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شهرام محمودى وپر استار واليبال، با مصدوميت كمرش تا مرز 
خداحافظى از تيم  ملى رفت. او به دليل خطرى كه تهديدش مى كرد، 
2 سال قيد تيم ملى را زد تا فقط در ليگ برتر براى باشگاهش 
بازى كند و منبع درآمدش قطع نشود اما حاال با بهبود كمرش 
دوباره براى انتخابى المپيك به تيم ملى برمى گردد. حرف هاى او 
كه مصدوميت را لمس كرده و  حتى تهديد خداحافظى از دنياى 

توپ و تور خالى از لطف نيست.

 مصدوميت براى ورزشكاران، بدشانسى است؟
بخشى از آن بدشانسى است و بخشى هم به آسيب ديدگى هاى 
كوچكى برمى گردد. ورزشكاران بى خيال از كنارشان رد مى شوند و 
اهميت نمى دهند اما رفته رفته بزرگ مى شوند. البته فشار زياد تمرينات 

هم آسيب ها را تشديد مى كند، در حالى كه بايد خيلى مراقب بود.
 شما چطور جدى مصدوم شديد كه قيد تيم ملى واليبال را 

زديد؟
كمرم به علت فشار زياد تمرينات و مسابقات مصدوم  شد و به حدى 
رسيد كه نمى توانستم  هم در تيم ملى باشم و  هم ليگ برتر چرا كه 
بايد كمرم را بعد از واليبال جراحى مى كردم و با آن شرايط ديگر 
نمى توانم بازى كنم. به همين دليل 2 سالى از تيم ملى كنار كشيدم 

تا فشار كمترى داشته باشم.
 چه كارهايى بايد انجام مى داديد و  نداديد؟

خدا را شكر خيلى كار كردم تا مصدوميتم حاد نشود. البته هنوز 

هم روى آن تمركز مى كنم و به مصدوميت هايم مى رسم. من همه 
سعى ام را كردم تا اول مصدوميت هايم را درمان كنم و مداوا نكرده 
تمرين نكنم چرا كه اصل اول تمركز براى درمان است تا بتوانى 

بدون درد تمرين كنى.
 راهكارى هم وجود دارد كه ورزشكار هنگام تمرين مصدوم 

نشود؟
صددرصد. شك نكنيد. برخى حركات پيشرفته براى همه اعضاى بدن 
هست كه احتمال آسيب ديدگى را كم مى كند. البته خواب به موقع، 
استراحت، تغذيه و نوع تمرينات تاثيرگذار است و هرچه حواس 
ورزشكاران بيشتر به خودشان باشد، به طور حتم كمتر مصدوم مى شوند.

يعنى ورزشكاران حاال مى دانند چطور مراقب باشند؟
در حال حاضر ورزشكاران به حدى حرفه اى شده اند كه مى دانند 
در تمرين چه كار كنند. برايشان مهم است كه خوب تمرين كنند و 
پيشرفت خوبى داشته باشند. شايد چند سال پيش چنين علمى نبود 

اما حاال همه اطالعات به روز شده و واليبال مدرن داريم.
دوران مصدوميت ورزشكار سخت مى گذرد. اين سختى به 

خاطر قضيه مالى است يا دورى از ورزش و بقيه؟
ورزشكارى كه در اثر اتفاقات مختلف مصدوم مى شود، جداى از 
آسيب جسمى، روحيه اش هم لطمه مى خورد به ويژه در شرايط مالى 
فشار روانى زيادى به او وارد مى شود. ورزشكار بايد خودش را جمع 
و جور كند تا عالوه بر درمان مصدوميت، همه جوره آماده شود 
تا بتواند مصدوميت را پشت سر بگذارد. نبايد به خودش تلقين بد 

كند. خيلى مهم است كه روحيه بااليى داشته باشد و به خودش القا 
كند كه اين  دوره سخت هم زود تمام مى شود، او بايد اميدوار به 
درمان مصدوميتش باشد تا دوباره قوى تر برگردد. اين مساله براى 

حرفه اى ها اهميت زيادى دارد.
بازيكنان خارجى هم  همين قدر مصدوم مى شوند؟

به طور حتم امكانات و تجهيزاتى كه بازيكنان خارجى دارند را ما در 
ايران نداريم. همه باشگاه هاى خارجى امكانات و تجهيزات الزم را 
دارند، در حالى كه شايد 3 باشگاه ايرانى امكانات مختصرى دارند كه 
اصال قابل مقايسه با خارجى ها نيستند. باشگاه هاى حرفه اى اتاق بزرگ 
پزشكى مجهز به دستگاه ها و امكانات الزم براى درمان ورزشكاران 
دارند كه كمك بزرگى به مداواى به موقع بازيكنان مى كند اما در ايران 
ببشتر مواقع ورزشكاران براى مداوا بايد به مراكز درمانى و فيزيوتراپى 
بيرون از باشگاه بروند. در كشورهاى خارجى ورزشكار مصدوم دغدغه 

هيچ چيزى را ندارد اما خدا نكند اينجا ورزشكارى مصدوم  شود.
 باشگاه ها چه اقداماتى براى ورزشكاران  انجام مى دهند؟

ما خيلى با خارجى ها فاصله داريم؛  از نوع برگزارى مسابقات تا 
بقيه مسائل، حتى در كوچك ترين مسائل هم مشكل داريم. متاسفانه 
هنوز نمى دانيم تيم ها ثبات دارند يا نه؟ هر فصل، چند تيم در ليگ ها 

شركت مى كنند؟
 به نظرتان ورزشكار مصدوم چطور مى تواند براى برگشت به 

خودش انگيزه بدهد؟
تنها عاملى كه ورزشكار مصدوم را از بين مى برد، نااميدى است. 

ورزشكارى كه مصدوم مى شود در وهله اول بايد خودش را همه 
جوره آماده كند كه هيچ چيز حتى برخوردها و بى مهرى ها برايش 
مهم نباشد. او نبايد درمان هايش را پشت گوش بيندازد و پيگيرى 

تمرين مهم باشد.
 ورزشكاران مصدوم غم و غصه درآمد هم دارند؟

 ورزشكاران به هر حال با مصدوميت درآمدشان را هم از دست مى دهند 
و البته اين هم دغدغه اى است براى آنها. حاال همه ورزشكاران به 
تمرين علمى اهميت زيادى مى دهند، مثال قبال شايد تمرين كش زدن 
برايشان اهميت نداشت، با اينكه براى كتفشان مفيد بود اما حاال شرايط 
فرق مى كند و بازيكنان براى جلوگيرى از مصدوميت كتف حتما 

10 دقيقه اى كش مى زنند. در واقع حاال آگاهى ها بيشتر شده است.

محمودى: نااميدى ورزشكار مصدوم را نابود مى كند

بهداد سليمى، قهرمان فوق سنگين وزنه بردارى با طالى بازى هاى 
آسيايى جاكارتا خداحافظى كرد. دليل خداحافظى او تنها مصدوميتى 
بود كه خيلى اذيتش مى كرد. رباط صليبى پاى بهداد قبل از 
المپيك ريو 2016 در تمرين پاره شد. اتفاقى كه روياهايش را به 
باد داد. او زانويش را جراحى كرد اما بعد از آن بهداد هميشگى 
نشد. وزنه بردار فوق سنگين بعد از المپيك هم 2 سالى سر كرد 
و با طالى بازى هاى آسيايى با دنياى قهرمانى خداحافظى كرد. 

خداحافظى اجبارى كه مصدوميت برايش رقم زد.

 چرا مصدوم شديد؟ چه مراقبت هايى قبل و بعد از مصدوميت 
انجام داديد؟

مصدوميت هميشه در كمين ورزشكاران است، به خصوص در رشته 
وزنه بردارى كه فشار زيادى را تحمل مى كنيم. كار ما با آهن سرد 
است. فشار زيادى روى بدن مى آيد و مصدوميت هم زياد است. من 
هميشه مراقبت مى كردم. مگر مى شود ورزشكاران مراقب خودشان 

نباشند اما اتفاق است و مى افتد. در رشته وزنه بردارى هم وزنه ها سنگين 
هستند و روى هوا. شما فكر كن يك لحظه و فقط براى چند صدم 

ثانيه تعادل از دست برود. آن وقت چه اتفاقى مى افتد؟
 شما با تجربه اى كه از مصدوميت و شرايطى كه برايتان پيش 

آمد، براى بقيه ورزشكاران چه توصيه اى داريد؟
توصيه ام براى ورزشكاران اين است كه مراقب باشند و تمرين را شوخى 
نگيرند. موقع تمرين همه چيز را جدى بگيرند. برخى ورزشكاران 
سر يك سهل انگارى شايد ديگر نتوانستند ورزش حرفه اى را ادامه 
دهند، خوب استراحت كنند و تغذيه مناسب داشته باشند. شايد اينها 
مسائل ابتدايى باشد اما مصدوميت فقط افتادن وزنه روى دست و 
پا نيست.گاهى بى خوابى و بى اشتهايى و... مى تواند آسيب بزند پس 

ورزشكاران بايد خيلى بادقت كار كنند.
 امكان داشت با مصدوميت ادامه مى داديد و به اين زودى 

خداحافظى نمى كرديد؟
مصدوميت به شدت اذيتم مى كرد اما احساس كردم زمان خداحافظى 

رسيده است. خيلى با خودم كلنجار رفتم تا اين تصميم سخت را بگيرم. 
كنار گذاشتن ورزش به دليل مصدوميت واقعا آزاردهنده است. در هر 
صورت من تصميم به خداحافظى گرفتم و تخته را براى هميشه بوسيدم.

 چه تفاوت هايى بين ورزشكاران ايرانى و خارجى وجود دارد 
كه باعث مى شود آنها كمتر مصدوم شوند؟

تفاوت كه از زمين تا آسمان است. فقط كافى است نگاه كنيد و ببينيد 
آنها چه امكانات و تجهيزاتى دارند و ما چه داريم. ورزش ما فقط اسم 
ورزش حرفه اى را يدك مى كشد وگرنه بچه ها با ابتدايى ترين امكانات 
تمرين مى كنند. باشگاه به آن شكل كه در كشورهاى ديگر هست را ما 
نداريم. باشگاه ها امكانات خاصى هم ندارند؛ نه براى تمرين و نه حتى 
پزشكى، در حالى كه باشگاه هاى خارجى بهترين امكانات پزشكى را 
به ورزشكارانشان مى دهند ولى ما كوچك ترين مصدوميت را هم بايد 
بيرون از باشگاه مداوا كنيم. نهايت مى ماند فدراسيون پزشكى ورزشى 

كه مگر چقدر امكانات به همه ورزشكاران مى دهد؟
 برگشت ورزشكاران بعد از مصدوميت كار سختى است؟

شايد سخت ترين كار باشد. ورزشكار وقتى مصدوم مى شود مدتى كه 
دور از ورزش و تمرين است، زجر مى كشد و خيلى مهم است كه روحيه 
و انگيزه اش را براى برگشت دوباره، آن هم در سطح باال حفظ كند. 

بهداد سليمى: مصدوميت يك لحظه اتفاق مى افتد

مصدوميت جزء جدايى ناپذير از ورزش 
و ورزشكار است. اتفاقى تلخ كه بعضى 
تغيير  را  مواقع زندگى يك ورزشكار 
مى دهد. گاهى هم ورزشكار دوباره با 
بهبود برمى گردد اما كم پيش مى آيد دوباره همان ستاره 
سابق باشد. شايد مهم ترين و البته شايع ترين مصدوميت ها 
كشيدگي ماهيچه هاي ران، درد و ورم ساق پا، پارگي 
و  كشيدگي عضالت  كمر،  پايين  درد  صليبي،  رباط 
ماهيچه ها و... باشد، مصدوميت هايى كه بيشتر به دليل 
عدم پيشگيرى و رعايت نكردن اصول اوليه ايمنى در 
با  آلبرتا  دانشگاه  محققان  البته  مى آيد.  پيش  ورزش 
آزمايش روى ورزشكاران تيم هاى دانشگاهى به اين 
نتيجه  رسيدند جنسيت ورزشكاران و نوع ورزش آنها 
بيشتر از ميزان آمادگى جسمانى شان قبل از مسابقات 

بر مصدوميت آنها تاثير دارد. 
مجله  در  منتشرشده  جديد  مطالعات  طبق  طرفى،  از 
از  قبل  آمادگى جسمانى   ،Biomed پزشكى ورزشى 
شروع فصل در مصدوميت تاثيرى ندارد اما نوع ورزش 
و جنسيت ورزشكار بر اين مساله تاثير مى گذارد. به 
از مردان ورزشكار  همين دليل زنان ورزشكارزودتر 
آسيب مى بينند. در ورزش هايى مثل واليبال، بسكتبال 

و  هاكى نيز مصدوميت سريع تر شكل مى گيرد.

بررسى وضعيت ورزشكارانى كه با مصدوميت دچار بحران شدند

ورزش، مصدوميت و ديگر هيچ

 مهرى 
رنجبر

و  تجهيزات  امكانات،  كه  است  درست 
تاثيرگذار  مصدوميت  روى  درست  تمرين 
مصدوم  ورزشكاران  درصد  حتى  و  است 
در كشورهاى مختلف را كم يا زياد مى كند، 
در دنيا كم نبوده اند ستاره هايى كه به علت 
كنار  هميشه  براى  را  ورزش  مصدوميت 
گذاشته اند. در اين بين 10 چهره سرشناس 
بالفطره  گلزن  رونالدو،  مثل  دنيا  فوتبال 
بازيكن  بهترين  باستند،  فان  ماركو  فوتبال، 
همه  كه  الكانترا  تياگو  هلند،  فوتبال  تاريخ 
او را جانشين ژاوى در بارسلونا مى دانستند، 

روبرتو باجو ايتاليايى، رلويجى كاسيراگى، 
مهاجم سابق تيم ملى فوتبال ايتاليا، سيباستيان 
فوتبال  ملى  تيم  سابق  بازيكن  دايسلر، 
آلمان، دانيله گالوبا،  هافبك تيم پارما، اون 
 هارگريبس، فيرناندو ردندو، هافبك تيم ملى 
فوتبال آرژانتين، وزپه روسى، عضو تيم ملى 
با  به دليل مصدوميت  ايتاليا همگى  فوتبال 
البته  كردند.  خداحافظى  حرفه اى  ورزش 
كه  نبودند  كم  هم  ايرانى  ورزشكاران  بين 
مصدوميت بالى جانشان شد و محكوم به 

اجبارى شدند.   خداحافظى 

المپيك و  از  بعد  حسن رحيمي، كشتى گير 
گرفتن مدال برنز به دليل مصدوميت شديد، 
بود.  دور  كشتى  تشك  از  سال   2 از  بيشتر 
دورى اى كه روزهاى سختى برايش به همراه 
داشت. آزادكار تهراني وقتى با روزهاى اوجش 
نديد  را  ملى  تيم  رنگ  ديگر  فاصله گرفت 
به صورت  تلويزيوني  برنامه  در  هم  بعد  و 
ضمني خداحافظي كرد و با پستي در صفحه 
شخصى اينستايش، رفتن از دنياى قهرمانى 

را رسمى كرد.
او نوشته بود: «خداحافظي بنده حقير از تشك 

كشتي به همان اندازه كه براي شما «سخت و 
غيرقابل باور» بود، براي خودم هم. خداحافظي 
با سال ها سختي و رنج بود اما تنها چيزي كه 
من را در مقابل اين سختي ها توان مقابله مي داد 
عشقي بود كه به هموطنان غيور خود داشتم. 
تمام سعي و تالشم را كردم كه هرچند ناچيز 
باعث خوشحالي مردم كشورم شوم و براي 
نيست.  منتي  افتخار كنم. هيچ  وطنم كسب 
اين عشق به مردم و كشورم را وظيفه خود 
مي دانم و بزرگ ترين افتخارم اين است كه 
هيچ  را  و خودم  مي كنم  زندگي  مردم  كنار 

وقت جدا از مردم «سختي كشيده» ندانستم.»
خداحافظى با مصدوميت اصال سن و سال 
ندارد. شايد هيچ كس باور نمى كرد اما بخت 
خيلى با كيميا عليزاده، يار نبود. تكواندوكار 
17 ساله اى كه اولين مدال زنان ايران را در 
2 سال  ايرانى  نامدار  دختر  گرفت.  المپيك 
پرچمدار  بود  قرار  اينكه  با  المپيك،  از  بعد 
آسيايى  بازى هاى  در  ايران  كاروان ورزشى 
جاكارتا باشد، همه برنامه هايش با مصدوميت 
به هم ريخت. اگرچه همان موقع حرف از 
بود، كم كم موضوع حساس شد  بازگشتش 

زبان ها  سر  بر  از خداحافظى اش  كه حرف 
افتاد. اتفاقى كه همه را نگران كرد اما مهرو 
كمرانى، سرمربى تيم ملى تكواندو به طور 
رسمى در يك گفت وگو از احتمال خداحافظى 
كيميا براى هميشه از ورزش قهرمانى گفت. 

ستاره اى كه ندرخشيده خاموش شد. 
در هر حال هميشه مصدوميت با ورزشكاران 
فدراسيون  مسووليت  مساله  اين  اما  هست 
پزشكى ورزشى يا فدراسيون ها را سنگين تر 
مى كند كه با راهكارهايى درصد مصدوميت 

ورزشكاران را كمتر كنند.


