پرونده سال

زهرا نعمتی چهره طالیی پاراتیراندازی در گفتوگو با«ایران»:

ایتالیاییها گفتند«تیراندازی با کمان»
از «آرش کمانگیر» گرفته شده
آذین آقاجانی
خبرنگار

«خونگرمــی ،دلســوزی و میهماننــوازی مردم ایــران در جهان بینظیر اســت»؛ ایــن نظر زهرا
نعمتی بهترین ورزشــکار پاراتیروکمان جهان در ســال  2017اســت .بانوی پرافتخار و نخســتین
زن ایرانــی کــه موفق به کســب مــدال طال در ســطح بازیهــای المپیــک و پارالمپیک در رشــته
تیروکمان شده ،اهل کرمان اســت .او از مردم ایران و جهان دعوت میکند که برای ایام نوروز به
این شــهر آمده و از جاذبههای گردشــگری آن دیدن کنند .رکورددار زنان جهان در پاراتیروکمان
از ســال  ،2010تأکید میکند که عاشــق ایران و ایرانیهاست و از اینکه یک ایرانی و کرمانی است،
احســاس غرور و افتخــار میکند .گفتوگــوی خبرنگار «ایران» بــا زهرا نعمتی ،ورزشــکاری که
نامش در تاریخ ورزشمان جاودانه شده ،پیش روی شماست.

ëëبرای شــروع دوســت دارم بگویی بــه نظرت چه
چیزی ایرانمان را جذابتر کرده است؟
هــر کســی در هر جای دنیا کشــورش را دوســت
دارد .مــن هــم بــه شــخصه همیــن طور هســتم و
کشــورم و مردمش را دوســت دارم .ایران کشــوری
چهار فصل است که جاذبههای گردشگری زیادی
دارد .بناهــای باســتانی کــه قدمــت بســیار زیــادی
دارند ،ایران مهد تمدن بوده و هر کسی که به کشور
مــا وارد میشــود ،متوجــه ایــن تفاوت میشــود .با
توجــه به تصویری که از کشــور مــا در جهان مطرح
میشــود ،زمانی که مردم کشورهای دیگر میآیند
و ایــران را میبینند بســیار شــگفتزده میشــوند.
مهمترین ویژگیای که کشور ما دارد ،این است که
مــردم خونگرمــی دارد .فکر نمیکنم این عشــق و
عاطفه ،خونگرمی و دلســوزی ،و میهماننوازیای
کــه در مردم ایــران وجــود دارد در هیــچ جای دنیا
دیــده شــود یا اینکــه حداقــل خیلی به نــدرت این
میزان وجود دارد.
 ëëدر کدام مســابقه وقتــی پرچم ایران به واســطه
خــودت یــا ورزشــکاران دیگــر بــه اهتــزاز در آمد،
احساساتی شدی؟
همیشــه در همــه مســابقات زمانــی کــه پرچم
کشــورمان باال میرود بشــدت احساساتی میشوم
و هیچ وقت نمیتوانم آن اشــکی را که از سر شوق

جاری میشــود ،کنترل کنم .بــه هر حال آن لحظه
خیلــی لذت بخــش اســت و واقعاً احســاس غرور
میکنم .چون همه تالشــم بر این اســت که بتوانم
پرچم کشورم را باال ببرم.
ëëکــدام مســابقه بیشــتر در ذهنــت ماندگار شــده
است؟
مســلماً مســابقات المپیــک لنــدن و لحظهای
کــه آن طالی تاریخی به دســت آمــد برایم خیلی
متفاوت بود .ولی در ســایر عرصههای ورزشی هم
بــی نهایــت خوشــحال میشــوم چه خــودم و چه
ورزشکاران دیگر رشتهها؛ هر کدام باعث باال رفتن
پرچم ایران میشــوند برایم باعث افتخار اســت و
مطمئن هســتم که همــه مردم کشــورمان همین
احساس را پیدا میکنند.
ëëنظــرت در رابطــه بــا ایــن حــس وطــن پرســتی
چیســت؟ به عنــوان مثــال زمانی که مــردم برای
موفق شدن و قهرمانی یک ورزشکار دعا میکنند.
خب این خیلی قشــنگ اســت .من همیشــه از
مردم عزیزمان خواستهام که برای من هم به طور
ویژه دعا کنند .چون زمانی که دلها یکی میشود و
همه انرژی مثبت میفرستند و میخواهند که یک
اتفــاق بیفتد و برای قهرمانی ورزشــکار و باال رفتن
پرچم کشــور خــود دعا میکننــد ،قطعــاً میتواند
اثربخش باشد.

ایـــران مـــا

ëëاگــر بخواهــی دوســت داشــتن ایــران را در یک
جمله توصیف کنی ،چه میگویی؟
چو ایران نباشد تن من مباد.
ëëبــه کشــورهای زیــادی بــرای مســابقات رفتهای.
آیا ورزشــکاران دیگر کشــورها حرفی درباره ایران
زدهاند که برایت جالب بوده و در ذهنت ماندگار
شده باشد؟
بله؛ ورزشکارانی از ایتالیا بودند که به من گفتند
اسم  Archeryبه معنای تیراندازی با کمان از اسم
آرش کمانگیــر شــما میآید .آنها به مــن یادآوری
کردند که ایــران مهد تیراندازی با کمان بوده و این
رشته از کشور ایران شروع شده است .اینکه آنها هم
میدانســتند آرش کمانگیــر ما یک اســطوره بوده،
برای من خیلی قشنگ و غرورانگیز بود.
ëëکمی هم از زادگاه خود کرمان برایمان بگو.
در روی زمین نیســت چو کرمــان جایی ،کرمان
دل عالم است و ما اهل دلیم .از مردم ایران دعوت
میکنم که حتماً در ایام نوروز به کرمان ســر بزنند.
مردم کرمان بسیار میهماننواز و خونگرم هستند.
مناطــق دیدنــی خیلــی زیــاد و البتــه متفاوتی هم
دارد .تقریباً همه جاهای دیدنی کرمان فوقالعاده
اســت .مــا در کرمــان بهشــت و کویــر را در کنار هم
داریم .کویر کرمان بشــدت دیدنی اســت .آســمان
کویر واقعــاً زیباســت .کلوتهای شــهداد بینظیر
اســت ،بــاغ شــازده ،حمــام گنجعلیخــان ،گنبــد
جاللیــه که قدمت  2هــزار و  500ســاله دارد و یکی
از قدیمیترین آثار ایران است .بازار کرمان ،حمام
وکیــل و بســیاری از جاذبههــای دیدنی دیگــر ،آثار
قدیمی بسیار جذابی دارد .برای من باعث افتخار
است که یک کرمانی هستم.
ëëکلمپه کرمــان خیلی معروف اســت اما خودت
چه سوغاتی را به گردشگران پیشنهاد میکنی؟
قوتوی کرمــان فوقالعاده اســت .کلمپه و کماچ
ســن هــم همین طــور .مــردم کرمــان عــادت دارند
غذای سالم بخورند و خیلی به سالمتی خود اهمیت
میدهنــد؛ شیرینیجاتشــان هــم بیشــتر مقــوی و
بدون شــکر مصنوعی است .کماچ سن که خمیر آن
با آرد گندم ســبوسدار درست میشود و خیلی هم
مفید اســت و سرشــار از ویتامین ب است و میتوان
گفــت کــه هیچ جای ایران این شــیرینی را نــدارد .به
کســانی که بــه کرمان میآینــد پیشــنهاد میکنم که
حتماً فالوده کرمانــی را امتحان کنند .تأکید میکنم
کــه «فالــوده کرمانــی» چــرا که خیلــی جاها بــه نام
فالــوده یــزدی شــایع شــده اســت .ایــن نکتــه را هم
خدمــت دوســتان یزدیمان بگویــم که ایــن فالوده
متعلق به کرمان است ،فالوده کرمانی است .چرا که
در گذشــتههای بســیار دور که اصالً شهر یزد هنوز به
وجود نیامده بود و زیرگروه کرمان بود ،کرمان خیلی
وسیعتر از امروز بود .بعدها شهر یزد به وجود آمد و
از کرمان جدا شد که این فالوده متعلق به آنجاست
و اکنــون یزدیها هم از آن اســتفاده میکنند .بســیار
خوشــمزه اســت و حتمــاً آن را امتحان کنیــد .من با
افتخار از فالوده کرمانی دفاع میکنم .در گذشــته در
مناطق کویری که گرما مــردم کرمان را خیلی اذیت
میکرده فالوده کرمانی از جمله نوشیدنیهایی بوده
که به خاطر وجود عرقیجات مختلف و یخ فراوان از
گرمازدگی پیشگیری میکرده است.
ëëبهترین غذای شما چیست؟
بز قورمه .بز را قورمه میکنند( .با خنده)
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