بهنظــر مــن ایــن حــق همــه خانمهاســت کــه چنیــن
درخواســتی داشــته باشــند؛ اینکــه بتواننــد بــه طور مســاوی
از چنیــن امکاناتــی بــرای مســابقات اســتفاده کننــد .فقــط
امیدواریم که مســئوالن این مشــکالت و موانــع را بهحداقل
برســانند تا خانمهــا هم بتواننــد در ورزشــگاهها حضور پیدا
کنند .ما میدانیم که کار خیلی ســختی اســت؛ اما به هر حال
کار نشــد ندارد! ما از مســئوالن میخواهیم و از آنان خواهش
میکنیمکهاینموانعرابهحداقلبرسانند،یااینکهزمینهای
را فراهــم کننــد که این اتفــاق بیفتد .بــه هر حــال باید فکری
برای این مشــکل شــود و قطعاًمیشــود که خانمهــا بتوانند
در کنار آقایان از نزدیک یک مســابقه را تماشا کنند .حتماًاگر
یکســری تدابیــر برای این قضیــه در نظر بگیرند میشــود که
این اتفاق بیفتــد .به هر حال ما امیدوار هســتیم و این انتظار
را داریم .زنان ایران همیشه ثابت کردهاند که پر امید ،پر توان
و پر قدرت هستند.
شــمادومــدالطــایپارالمپیــکبــهدســت
آوردیــد؛ در المپیــک هم شــرکت کردیــد؛ بهعنوان
بهترین ورزشکار ســال هم در جهان انتخاب شدید و
افتخارات بســیار دیگری در این چند ســال به دست
آوردید.آیادرحــوزهورزشآرزویدیگریداریدکهبه
آننرسیدهباشید؟
بلــه درســت اســت امــا مــن بــه ســقف آرزوهــای خــود
نرسیدهاموازهمهمردممیخواهمکههمیشهبرایمندعا
کنند ،همانطور که همیشه دعا کردهاند و با لطف و حمایت
آنــان و لطف خدا بود که همه این ســکوها فتح شــده اســت.
اما خیلی وقتها آرزوی یک ورزشــکار میتواند اصالً کســب
مدال یا تکرار قلههای افتخار نباشــد؛ چرا که اگر به این شکل
باشد مسلماًشاید زهرا نعمتی آرزوی دیگری نداشته باشد.
زهرا نعمتی همیشه آرزو داشته که بتواند پایدار باشد ،بتواند
پرچم کشورش را باال ببرد ،تداوم داشته باشد .من این آرزو را
دارم تا وقتی که بتوانم و در توانم باشد پرچم کشور عزیزمان
را باال ببرم.
یعنــی تــداوم داشــتن و پایــدار بــودن ایــن
موفقیتها را میتوان آرزوی دیگر شــما به حســاب
آورد؟
ببینیــد آرزوی دیگــر مــن این اســت کــه مــردم عزیزمان
همیشــه همینطور زهرا نعمتی را حمایت کنند ،شــاید این
حمایتها برای من خیلی ارزشمندتر از مدالهایی باشد که
هنوز نتوانستهام آنها را کسب کنم .لطف و حمایتی که مردم
همواره نســبت بــه من داشــتهاند برای من خیلی ارزشــمند
و قابــل احتــرام بــوده و خیلی وقتهــا در خیلــی جاهایی که
دیگــر اصالً هیــچ انگیــزهای بــرای ادامــه دادن نداشــتم ،به
کمکم آمــده .چون خیلی وقتها به خــود میگویم که دیگر
هیچ مدالی نیســت که نگرفته باشم ،هر ســال که رکورد دنیا
را دارم ،پــس بــا چه انگیــزهای ادامــه دهم؟! قطعــاًمن این
انگیــزه را فقط از لطف و حمایت مردم عزیزمان میگیرم ،از
آنروحیهایکههمیشهبهمنمیدهندولطفیکهنسبتبه
من دارند و همینطور تشــویق خانوادهام که همیشــه حامی
من بودهاند ،پدر و مادر عزیزم و چشــمهای خیلی زیادی که
بازهم منتظر موفقیتهای زهرا نعمتی هســتند؛ همه اینها
باعث میشود که من با انگیزه بیشتری راهم را ادامه دهم.
فکــرمیکنیــدکــهبازهــمبتوانیدمــدالطالی
دیگریدرپارالمپیکبهدستآورید؟
در ورزش هیــچ چیــزی قابــل پیشبینــی نیســت .مــن
نمیگویــم کــه میخواهــم مدال طــا به دســت بیــاورم اما
میگویم که من تــاش میکنم برای بهترینها ،البته نتیجه
آن را واقعاًنمیدانم؛ اما دوســت دارم این قول را به خودم و
به مردم عزیزم بدهم که قطعاًهمه تالشم را برای رقم زدن
بهترینها خواهم کرد ولی هیچ وقت قول مدال ندادهام.
یکیازاتفاقاتخوبیکهامسالبرایشماافتاد،
اینبودکهدرشــهرخودتان(کرمــان)بهیکزندانی
زنکمــککردیــدتــاآزادشــود.دراینبــارهتوضیح
میدهید؟
کالًدربحــثزندانیــانزنکــهبهدلیــلجرایــمغیــرعمد
مشــکلپیداکردهاندومجبورنددورازخانوادههایشانزندگی
کننــد،منســعیدارمکهبتوانــمیککمکهاییرابرســانم؛
بخصوصاینکهاینخانمدرشــهرکرمــانبودووقتیکهخبر
آنبهگوشمنرسیددوستداشتمکهحتماًبهاوکمککنم
تا بتواند به آن مدیریت قبلی خود در خانواده برگردد .جایگاه
یکزنمیتواندبهرفاهیکخانوادهکمکزیادیکند.
آیااینکاربازتابخوبیدرشهرتانداشت؟
نــه بــه آن صــورت؛ چــون من خــودم تمایــل نداشــتم و

اجــازه ندادم کــه خیلی بازتاب خبری داشــته باشــد .از قبیل
ایــن اتفاقــات ممکــن اســت زیــاد بیفتــد؛ بــرای مــن خیلی
خوشــحالکننده بود که توانســتیم به این خانم کمک کنیم.
ســعی میکنم به ســایر خانمهایی که در کشــور ما دچار یک
چنیــن اتفاقهایــی میشــوند ،کمــک کنم کــه ایــن عزیزان
بتوانند به کانون گرم خانواده بازگردند و در کنار فرزندانشــان
زندگیخوبیداشتهباشند.
همــهشــمارانمــادیــکزنموفــقمیداننــد.
رسیدنبهموفقیتدرزندگیشخصیوحرفهایچه
فاکتورهاییدارد؟
رســیدنبــهموفقیــت ایــن اســتکــههیــچوقــتناامیــد
نشــوی؛ هیــچ وقت آرزوهایمــان را فرامــوش نکنیــم .از تمام
زنهــای مقاوم ایرانی میخواهم کــه آرزوها و رؤیاهای خود را
فرامــوش نکنند و برای آنها تالش کنند تا به موفقیت برســند.
فقط همیــن .فرد زمانی که به آرزوهایش میرســد احســاس
موفقیــت میکند و در پی احســاس موفقیت قطعاًاحســاس
خوشبختیهممیآید.
همیشــهدرمصاحبههــایخــودگفتهایــدکهدر
رسیدنبهموفقیتهایتانتنهانبودهاید؛چهکسانی
شماراهمراهیکردهاند.
در رســیدن بــه موفقیــت قطعاًیــک فــرد نمیتواند تنها
حرکتکند.منحمایتخانوادهامراداشتم؛حمایتکمیته
ملــی المپیک را داشــتم؛ حمایت کمیته ملــی پارالمپیک را
داشــتم؛ حمایت تک تک مردم عزیزمان که زهرا نعمتی را
دوســت داشــتند و منتظر موفقیتهای او بودند و هســتند را
داشــتم .همه اینها تک تک تأثیرگــذار بودند .من هیچ وقت
تنهانبودمونیستم.
درکشوریمثلایرانکهبهخاطریکسریعوامل
و محدودیتها مطرح شــدن بانوان سخت است،
شــمایکیازمعروفترینزنانورزشکارایرانیهستید

به شخصه همیشه مثبتها را میبینم
و حتی دوست دارم در این جایگاه
هم تا جایی که در توانم هست به
بقیه کمک کنم .حتی شده با لبخندم
به کسی انرژی بدهم؛ یا به کسی که
دوست دارد با من عکس بگیرد و این
باعث خوشحالیاش میشود حتماً
با کمال میل قبول میکنم اما دقیقاً
همینطور است که میگویید .شاید
رسیدن به چنین جایگاههایی یک
مقدار برای زنان ایران مشکل باشد؛
اما ما زنان موفقی داریم که الگوی
خیلیها هستند و اسطوره و ستاره
زندگی خودشان هستند
وتقریباًمیتوانگفتهمهمردمشمارامیشناسند.
قــرارگرفتندرچنیــنجایگاهیبرایتــانچهحسو
حالیدارد؟
قطعاًبرایمنخیلیباعثافتخاراستوفکرنمیکنم
که این شــناخت برای من فاکتورهای منفی داشــته باشــد.
چــون من خود به شــخصه همیشــه مثبتهــا را میبینم و
حتــی دوســت دارم در این جایگاه هم تا جایــی که در توانم
هســت بــه بقیه کمک کنم .حتی شــده با لبخندم به کســی
انرژی بدهم؛ یا به کسی که دوست دارد با من عکس بگیرد
و ایــن باعث خوشــحالیاش میشــود حتماًبــا کمال میل
قبولمیکنم.امادقیقاًهمینطوراستکهمیگویید.شاید
رســیدن به چنین جایگاههایی یک مقدار بــرای زنان ایران
مشــکل باشــد؛ اما ما زنان موفقی داریم که الگوی خیلیها
هستند و اسطوره و ستاره زندگی خودشان هستند .در حالی
که شــاید جامعه آنــان را نشناســد ولی این زنــان ،قهرمان
زندگی خودشان هستند .من فکر میکنم قهرمانی و اینکه

جامعــه تو را بشناســد ،یــک مقداری مســئولیت انســان را
ســنگینتر میکند .چرا که من میدانم به هر حال نســبت
بــه همــه افــراد جامعه که شــاید نعمتــی را دوســت دارند
مدیون هســتم و بایــد بتوانم لطف و حمایتشــان را جبران
کنــم .با انرژی مثبت بتوانــم حداقل به آنــان انگیزه و امید
بدهــم و اینکــه بگویــم زهــرا نعمتی هــم با وجود شــرایط
سخت توانسته خیلی کارها را انجام دهد .فقط کافی است
که خودمان و اهدافمان را فراموش نکنیم .همیشــه سعی
کــردهام کــه بتوانم یــک چنین پیامهایــی را انتقــال دهم و
هــر جایی که بتوانــم کمک کنم ،حتی با حضــورم یا کالمم
ایــن کار را انجــام دهم و چنیــن خدمت کوچکــی به مردم
عزیزمانداشتهباشم.
غیرازورزشیکهدرآنتبحردارید،بهچهورزشی
عالقهدارید؟
تکواندو را خیلی دوست دارم .شاید عالقه من به تکواندو
بــه خاطــر این اســت کــه از بچگی بــا آن کار کــردم و بــا دیدن
مســابقات آن هیجــان زده میشــوم و دوســت دارم خیلــی
وقتهــامبــارزهکنم؛ امامجبــورمآنمبــارزهرا درمیدانتیر
و کمــان انجام دهم .دوســت دارم مســابقات را ببینم؛ حتی
دیدنمسابقاتتکواندوبهمنخیلیانرژیمیدهد.
فوتبالچطور؟
بله؛البتههمهمردمفوتبالرادوستدارند.خبمنهم
همینطور .بازی قشنگ را دوست دارم .صرفاًاینکه تلویزیون
بازی فوتبال نشــان دهد و من هم بنشــینم و نــگاه کنم ،اصالً
اینطور نیست؛ بازی قشنگ را دوست دارم ببینم.
بازیکنانداخلیوخارجیموردعالقهشــماچه
کسانیهستند؟
بــازی ســردار آزمون را خیلــی دوســت دارم .خارجی هم
که مشخص اســت (با خنده) من کریستیانو رونالدو را خیلی
دوســت دارم؛ چرا که یک اسطوره اســت که موفقیتهایش
تداومداشته.
شمادربرنامه«هزارداستان»و«چهلسالگی»
تجربــهمجریگریوخبرنــگاریهمداشــتهاید.این
کارهاراچطورمیبینید؟
کارخیلیسختیاست.بهتازگیمتوجهشدم.چراکهفکر
میکنم مجری به تمرکز بیشتری احتیاج دارد تا شخصی که
رو بــه رو نشســته و دارد صحبــت میکند .چون مجبور اســت
زمــان را مدیریــت کنــد؛ همچنیــن تماشــاچیان و بینندههــا
را و نیــم نگاهــی بــه آنــان داشــته باشــد .از طرفــی بایــد این
تمرکز را داشــته باشــد که چه ســؤالی میخواهد بپرســد؛ چه
عکسالعملی را در مقابل دریافت میکند و مسیر صحبت
را به کجا میخواهد ببرد .من فکر میکنم یک مجری کارش
خیلی سختتر از کسی اســت که مقابلش مینشیند .یعنی
مثــل خود من که قبــل از این تجربه فقط مخاطــب بودم (با
خنده).
اینکاربرایتانجذاببود؟
بلــه؛تجربــهجذابــیبــود.خیلــی دوســت داشــتنیبود.
خاطــرات خیلــی خوبی بــود .بخصــوص اینکــه مخاطبان و
میهمانهایمنخانمهایورزشکاریبودندکهسختیهای
خیلــی زیادی در ورزش خود کشــیده بودند .خاطرات خیلی
خوبیرابرایمنبهجاگذاشت.حتماًدوستدارمکهبازهم
مجریگــری را امتحــان کنم .البته من تنها ورزشــکاری بودم
کــه در این برنامه مجــری بودم .شــاید اولش دلهره داشــتم
اما وقتی که برنامه شــروع شــد خیلی برای خود من جالب و
لذتبخشبود.
قالیکرمانهمدرخانهتاندارید؟
بلــه؛ قالــی کرمــان و قالــی دســتباف و اینکــه بخصــوص
اصالت و ریشــه خود من و پدر و مادرم به روستایی در اطراف
کرمان به اســم «گلبافت» برمیگردد کــه صنعت مردم آن
شــهر قالیبافــی بوده اســت .مــن خــودم البته متولــد کرمان
هستم.
خودتانقالیبافیبلدید؟
نه ،این یک کار را بلد نیستم (می خندد).
سخنپایانی؟
امیــدوارم و آرزو میکنــم کــه ســال جدیــد بــرای مــردم
عزیزمان ســال خوبی باشد؛ حداقل نگرانیها و دغدغههای
اقتصــادی آنان کمتر شــود؛ چرا کــه همه ما جزئــی از همین
مردمهستیم.درسالآیندهمااتفاقاتخیلیمهمیراپیش
رو داریــم؛ بــاز هم از مــردم که حامی من بودنــد ،میخواهم
که مــن را فرامــوش نکنند و حمایتــم کنند .با دعاهایشــان و
انگیزهایکهبهمنمیدهند.
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