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گفت و گوی «ایران» با زهرا نعمتی بانوی طالیی و برترین ورزشکار معلول تیر و کمان جهان در سال 2017

به سقف آرزوهایم نرسیده ام
آذین آقاجانی
خبرنگار

زهــرانعمتی؛نامیاســتکــهدرتاریــخورزشایران
جاودانهشــدهاســت.بانوییکهبهعنواننخســتین
زنموفــقبهکســبمــدالطــادرســطحبازیهای
المپیــکوپارالمپیکدررشــتهتیــروکمانشــد.اوبا
وجــود محدودیتهایی کــه برایش وجود داشــته به
موفقیتهای چشــمگیری در ســطح جهان دســت
یافتهاست.اینورزشکارکرمانیابتداعضوتیمملی
تکواندوی بانوان ایــران بود ،اما پس از اینکه در ســال
۱۳۸۳دراثــرســانحهرانندگــیویلچرنشــینشــدبه
ورزشتیرانــدازیبــاکمــانرویآوردواکنــونعضو
تیمملــی تیرانــدازی با کمــان بانــوان معلــول ایران
است .این بانوی پر افتخار همواره دغدغه خوشحال
کردن مردم را دارد و معتقد است حمایت همیشگی
مردمارزشــشخیلــیباالتــرازمدالهاییاســتکه
حتیبهآنهادســتنیافتهاست.زهرانعمتیعنوان
برترینورزشــکارتیروکمانجهاندرسال2017راهم
ازآنخودکرد.خبرنگار«ایران»بااینبانویپرافتخار
گفتوگوییانجامدادهکهپیشرویشماست.
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در ســال 96شــما عنــوان قهرمانــی جهــان در
مسابقاتتیراندازیباکماندرچینرابهدستآوردید
وهمچنیــنیــکرکوردشــکنیجهانیدرمســابقات
چکداشــتید.دربــارهعملکردتــاندرایــندورویداد
مهموهمچنینموفقیتهایدیگریکهدراینســال
داشتهاید،توضیحمیدهید.
ســال 96ســالبســیارخوبــیبــود؛مــندرایندومســابقه
توانســتمشــرکتکنموبــاوجودآســیبدیدگیایکــهبعداز
المپیکوپارالمپیکداشــتم،موفقشدمرکوردجهانیخود
را افزایــش دهم و مــدال طالی مســابقات قهرمانــی جهان و
نیز تورنمنــت جهانی چک را به دســت آورم .بهطــوری که باز
هم مدال طالی مــن در رقابتهای قهرمانی جهان در چین،

جزو 50رویــداد برتر جنبش پارالمپیک بــود .از دیگر اتفاقات
خوبامســالاینبودکهدریکرأیگیریجدیدکهفدراسیون
جهانــیتیروکمــاندربخشتیراندازبرترســالجهانبرگزار
کــرد،بهلطفخداوحمایتمردمعزیزمانوهمچنینآرای
بینالمللی ،توانســتم مقــام اول را کســب کنم .عــاوه بر این
کاندیدایورزشــکاربرتــرجهاندرمــاهنوامبرهمبــودمکه از
طرف کمیته بینالمللی پارالمپیک برگزار شــده بــود .در این
نظرسنجی نیز به لطف خدا و رأی باالی مردم عزیز و اختالف
خیلیزیادتوانستمورزشکاربرترماهنوامبرجهانشوم.
اینها گزارشــات ســال 96بــود (با خنــده) که برایــم افتخار
بینظیریاست.البتهدرسالگذشته()95همبرایمنازاین
دســتاتفاقاتافتاد؛ولیاتفاقمتفاوتامساللحظهکسب
دومدالطالیجهانیامبودکهبرایمافتخارآفرینشد.
ســال97بازیهایآســیاییرادرپیــشداریم.آیا
دربازیهایآسیاییشــرکتمیکنیدیااینکهفقطدر
بازیهایپاراآسیاییحضورپیدامیکنید؟
بلــه؛تصمیــمدارمکهحتمــاًباحمایتمســئوالنکمیته
المپیک و کمیتــه پارالمپیک و تعاملی که بیــن این دو کمیته
برقرارشود،بتوانمهمدرالمپیکوهمدرپارالمپیکشرکت
کنم.
یکــیدیگرازاتفاقاتیکهامســالبرایتانافتاداین
بودکهعضوکمیسیونورزشکارانکمیتهملیالمپیک
شــدید؛چقدرمیتوانیددراینکمیتهتأثیرگذاروبرای
ورزشکارانمؤثرباشید؟
حقیقتشبهخاطراینکهتقریباًپایانکاردورهقبلیکمیته
ملی المپیک بود و گروه جدید به تازگی در این کمیته مســتقر
شدند ،تا این لحظه کاری را که بتوان آن را مؤثر به حساب آورد
انجــامندادهام.امایکجلســهبــاآقایدکتــرصالحیامیری
داشــتیموانشاءاهللباکمکاعضایاینکمیسیونوبسیاری
از دوســتان در تالش هســتیم در خیلی از بخشها مشــکالت
قهرمانهاراحلکنیم؛همچنینبرنامهداریمازپیشکسوتان
ورزشی عزیز خود که شــاید مقداری فراموش شدهاند تجلیل
کنیــم ،این موضوعــات در حــال حاضــر یکــی از اولویتهای
اصلیکمیسیونورزشکارانکمیتهملیالمپیکاست.
دراینموردبیشترتوضیحمیدهید؟
در واقع ما با رأی دوســتان ورزشــکارمان آنجا هســتیم تا

بتوانیم نمایندههای خوبی برای آنان باشــیم ،صدای آنان
رابهمســئوالنکمیتهالمپیکبرسانیموطیجلساتیکهبا
مسئوالن این کمیته میگذاریم ،مشکالت آنها را رفع کنیم.
درواقعهممنوهمســایردوســتانیکهدراینشوراهستند
امیدواریــم کــه بتوانیم صــدای خیلــی از دوســتان قهرمان
خودباشــیموبهحلمشــکلآنانکمککنیــمتاقهرمانان
مــاباخیــالراحتتــریبتواننــدبهمدالدســتپیــداکنند
وپرچــمکشــورعزیزمــانرابــاالببرندکــهاینهــدفاصلی
ماست.
ورزشبانــوانرادرســالیکــهگذشــتچطــور
دیدید؟
ورزشبانــواننــهتنهادرســالیکهگذشــتبلکــهدرچند
ســالاخیرپیشرفتخیلیخوبوچشــمگیریداشتهاست.
مــا خانمها بــه خودمان افتخــار میکنیــم و امیدوار هســتیم
کــهدرســالهایآیندههماینپیشــرفترابههمینشــکلو
به صــورت متوالی داشــته باشــیم .مخصوصاًکــه خانمهای
ورزشــکارماامــروزثابتکردهاندکهمیتوانندبهترینباشــند
و فکــر میکنــم جــا دارد هــم مســئوالن ورزشــی کشــورمان و
همســرمایهگذارها اعتمادبیشــتریبــهورزش بانــوانکنند.
مسئوالنبدانندکهخانمهاهممیتواننددرکنارآقایانتالش
کننــدوبهمدالهاییدســتیابنــدوپرچمکشــورراباالببرند.
ســرمایه گذارهــا نیــز بــا ســرمایهگذاری در ورزش بانــوان از
قهرماناناینبخشحمایتکنند.
یکیازمسائلیکهاخیراًسروصدایزیادیبهپاکرد
حضوربانواندرورزشگاههایکشوربود.چهنظریدر
اینرابطهدارید؟
بایدازاینقضیهدفاعشودوزمینهایفراهمشودتاخانمها
همبتوانندازدیدنمسابقاتورزشیبهرهمندشوند.مسئوالن
ورزشیکشورمانبایدبهطریقیاینشرایطرافراهمکنندودر
اینزمینهمساواتبرقرارشود.قطعاًیکسریمشکالتوجود
داردکهمانعاینکارشــدهاســت؛اماماخواهشیکهداریماین
استکهاینمشکالتبهحداقلبرسدتاخانمهایعالقهمند
همبتواننددرورزشگاههاحضورپیداکنند.

اخیراهمکهشاهدبودیمتعدادیازبانوانبا
صورتگریمشــدهوظاهریمردانهبهاســتادیوم
رفتند!

