زنان جهانی ورزش ایران

موفقیتها و رؤیاهای  3بانوی پرافتخار سال 95

بانوانورزشــکارایراندرســال95بهرشــدجهشــیچندســالاخیرخودادامهدادنــد.درمیان
آنهاچهرههاییهســتندکهدرخششکمنظیرشــان،نگاهرســانههایجهانرامعطوفبهخود
کرد.البتهکهاینفهرســتبههمین 3نفرمحدودنمیشــودومیتوانورزشکارانیچونساره
جوانمردی،زینبگیوهوکیمیاعلیزادهراهمبهآنافزود.

زهرا نعمتی ،کماندارطالیی در رقابتهای پارالمپیک ریو:

همیشه دوست دارم سدشکن باشم

رحماناحمدی/زهرا نعمتی یکی از بانوان تاریخســاز و اســتثنایی ورزش ایران است .ورزشکاری
که جمله «معلولیت ،محدودیت نیســت» را با تمام وجود معنا کرد .او نخســتین بانوی ایرانی بود
کــه توانســت در بازیهای المپیــک و پارالمپیک ریو برای ایــران به رقابت بپردازد و برای کشــورمان
افتخارآفرینــی کند .درخششــی که از المپیک لندن آغاز شــد و همچنان نیز ادامــه دارد .گفتوگوی
«ایــران» بــا پرچمــدار کاروان ایــران در المپیــک ریو و بانــوی طالیــی کاروان پارالمپیک در واپســین
روزهای سال به یادماندنی او ،خواندنی است.
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خانمنعمتی!امسالبرایشمایکسالرؤیاییبودوتوانستیدهمالمپیکوهمپارالمپیک
راتجربهکنید.
بله ،همینطور اســت ،سال  95واقعاًیک سال رویایی برای من بود و خاطرات خیلی خوبی برایم به
جا گذاشــت .فکر میکنم خیلی نادر بود و در زندگی هر ورزشــکاری احتمالش خیلی ضعیف است
که اتفاق بیفتد .خوشــبختانه این اتفاق برای من افتاد ،هم در المپیک و هم در پارالمپیک شــرکت
کردم و توانســتم با دست پر به کشور برگردم .همیشــه آرزو و افتخارم این بوده که پرچم کشورم را در
میادین بینالمللی باال ببرم و قطعاًیک خاطره عظیم در دوران ورزشــیام است ،امیدوارم باز هم
بتوانمتکرارکنم.
خیلیهامیگویندزهرانعمتی«،نعمتورزشایراناست»،نظرشماچیست؟
(با خنده) دوســتان به بنده لطف دارند وقتی این جمله را شــنیدم ،انگیزه گرفته و به وجد آمدم و با
توانبیشتریدرپارالمپیکتوانستم کارمراانجامبدهم.اینجملهبهمنکمککردتامتوجهشوم
امید مردم به این است که نعمتی بتواند
کارش را خوب انجام دهد.
شــما ســالها پیــش از لحــاظ جســمانی
معلولیتــینداشــتیدودررشــتهتکواندو
فعالیت میکردید .بعدها در اثر ســانحه
دچار معلولیت شــدید .فکر میکنید اگر
اینحادثهاتفاقنمیافتاد،میتوانستید
درسطحجهانمطرحشوید؟
اگــر قرار بود این اتفــاق بیفتد و با تکواندو
بــه المپیــک برســم ،حتمــاً ایــن اتفــاق
میافتاد چــون آرزو و رؤیــای من ورود به
المپیــک بود ،این همان چیزی بود که به
آن احتیاج داشتم که اتفاق بیفتد و با تیر
و کمان وارد المپیک شــدم .این خواسته
مــا از زندگــی و کائنات اســت و هر اتفاقی
کــه میافتد ،قطعــاًدر راســتای اهداف و
خواستههایماازدنیاست.
شــماازورزشــکارهاینادرتاریخالمپیکهســتید.همدربخشورزشکارهایســالموهمدر
معلوالنحضورداشتیددراینبارهتوضیحمیدهید؟
من از همان اول به رشــته تیر و کمان عالقه داشــتم چون میتوانســتم افرادی را که از لحاظ جسمی
ســالم هســتند ،به چالش بکشــم و به بقیه نشــان دهم که با شرایط سخت هم میشــود موفق بود،
همیشــه سد شکســتن را دوست داشتم .این ســد ذهنی اســت که همه ما برای خودمان ایجاد و فکر
میکنیــم که یک کاری انجام نمیشــود در واقع وقتی که با همه وجودمــان بخواهیم آن کار را انجام
بدهیم ،همه کائنات دست به دست هم میدهد که آن اتفاق بیفتد.
در ایــن راســتا از زمانــی که این اتفاق برایــم افتاد ،هیچ وقت ناامید نشــدم و خاصیت تیــر و کمان برای
من این بود که میتوانســتم هم با افراد ســالم و هم با افراد معلول رقابت کنم ،برای همین پیگیر این
موضوع شــدم چرا که فکر کردم میتوانم مسیری را برای خیلی از انسانهای دیگر روشن کنم .اینکه با
وجودهمهسختیهاهممیشودکارهاییباورنکردنیانجامداد،همیشههمنبایدمنتظرمعجزهبود.
موفقیتشمادرپارالمپیکریوباعثشدسایربانوانایرانهمبهخودباوریبرسند.
واقعاًاز این قضیه خیلی خوشــحالم و مطمئن هستم که در ســالهای آینده مدالهای خوشرنگی
در ورزش خانمها کســب میکنیم .این سطح ذهنی است که برای خودمان درست میکنیم ،وقتی
که میدیدم خانمهای ایران هنوز نتوانســتند مدال طال کســب کنند ،بــرای خودم این قضیه خیلی
حیثیتی شد و دوست داشتم حتماًاین اتفاق بیفتد در زندگی به این باور رسیدم که میتوان با توکل
به خدا و تالش هر آنچه بخواهم به دست بیاورم خیلی خوشحالم اگر در این قضیه به تفکر جامعه
و خانمهای ورزشــکار کمکی کرده باشــم که بدانند با ســختیها و مشــکالت زیاد هم میشود موفق
شــد .البته تک تک زنها و دختران ما اســطوره و قهرمان زندگی خودشــان هســتند چون در جامعه
محدودیتهای زیادی برای بانوان ورزشکار وجود دارد.
برایسال96چهبرنامهایدارید؟
در حال حاضر مشــغول درمان آســیبدیدگی دســتم هســتم تا بهبودی کامل پیدا کنم چون سال
آینده مســابقات زیادی در پیش داریم .در شــهریور و مرداد ،دو مســابقه مهم داریم امیدوارم تا آن
موقع به اوج آمادگی برسم و بتوانم مردم را خوشحال کنم .البته پزشک و مربیام هم خیلی به این
قضیهامیدوارهستند.

سارا خادمالشریعه ،پدیده شطرنج ایران که چهره جهانی شد
چند حرکت تا قهرمانی جهان

کوروسسلیمانی/یکیازستارههای
ورزش بانــوان کشــورمان در ســال 95
کســی نبــود جــز ســارا خادمالشــریعه
شــطرنج بــاز موفــق کشــورمان کــه بــا
درخشــش در رقابتهــای گرندپــری
جهــان بارها دســت به شگفتیســازی
زد و ورزشــکاران بزرگی را شکســت داد
یا متوقف کــرد .وی درباره عملکردش
در ســالجاری ( )95بــه خبرنــگار
«ایــران» گفت« :ســالجاری برای من
موفقیتآمیــز بود بــه طوری کــه از رده
شــصت و هفتــم دنیا بــه رده بیســت و
هفتم صعود کردم که این مسأله نشان میدهد پیشرفت خیلی خوبی داشتهام .همچنین ریتینگ
مــن هــم افزایش زیادی داشــت ».وی در پاســخ به این ســؤال که آیــا از عملکرد خود در مســابقات
گرندپری رضایت دارید ،گفت« :فکر میکنم در این مســابقات از حد انتظار خودم بهتر ظاهر شدم
و به اهدافی که در این ســال در نظر داشتم رســیدم .البته خیلی جا دارد که بتوانم باالتر از این بروم و
برایرسیدنبه اینهدفم احتیاجبهتالش خیلیزیادی دارم ».خادمالشریعه دربارهحضورمربی
خارجی در تیم ملی شــطرنج کشــورمان و اینکه آیا به پیشرفت شطرنج بازان کمک میکند ،گفت:
«مربی خارجی در سالهای اخیر هم با تیم آقایان و هم با تیم خانمها تمرینات زیادی داشته است
که به نظرم هر دو تیم نتیجه آن را در المپیاد شــطرنج دیدند و امســال بهترین نتیجه تاریخ را کسب
کردیم.درمسابقاتقهرمانیجهانهمدرکنارماحضوردارندوفکرمیکنمهمازنظرتجربهوهم
از نظر فنی خیلی تأثیرگذار اســت ».پس از کســب مقام دوم مسابقات گرندپری ،مسعود سلطانی
فر وزیر ورزش گفته بود که سارا میتواند قهرمان جهان شود ،وی درباره نظر وزیر گفت« :این حرف
ایشــان را خیلی از مربیان هم به من گفتهاند .در مســابقات شــطرنج ســطح بازیکنان خیلی به هم
نزدیــک اســت .البتــه در حال حاضر نفر نخســت جهان با اختالف اندکی اول اســت بــا این حال اگر
همین روند پیشــرفت را ادامه بدهم میتوانم بزودی جزو  10نفر نخست جهان قرار بگیرم و پس از
آن به سمت قهرمانی بروم اما کار خیلی سختی است».

مائده برهانی؛ اولین لژیونر تاریخ والیبال بانوان ایران
امیدوارم با صعود به جام جهانی تاریخ ساز شویم

مهتــاب ســلیمانی /یکــی از نــکات
جالب ورزش ایران در ســال  95حضور
دوبانویوالیبالیستکشورماندرلیگ
والیبــال بلغارســتان و باشــگاه شــومن
این کشــور بود .مائــده برهانــی و زینب
گیــوه دو بانویــی بودند که به نخســتین
لژیونرهای ایران تبدیل شدند .برهانی
درباره تفاوت والیبالیستهای اروپایی
و ایرانــی بــه خبرنــگار «ایــران» گفــت:
«تفــاوت خیلــی زیــاد اســت .یکــی از
ایــن تفاوتها مربــوط به فیزیــک آنها
میشود و قدرت بدنی باالیی که دارند.
در ضمن نســبت به والیبالیســتهای ایران تجربه خیلی بیشــتری دارند ».وی دربــاره برنامه خود
پس از پایان قراردادش با تیم شــومن کالب گفت« :در حال حاضر برنامهای برای فصل بعد ندارم
و به احتمال خیلی زیاد به ایران برمیگردم و در اردوهای تیم ملی شرکت خواهیم کرد .با این حال
تمام تالشــم را میکنم بتوانم در همین تیم شــومن یا تیمهای بهتر یا باشــگاههای کشورهای بهتر
ادامه فعالیت بدهم .حضور من و خانم گیوه در باشــگاه شــومن یک راهی را برای سایر بانوان ما باز
کرده اســت .امیدوارم این مسأله بتواند سکوی پرتاب ما به باشگاههای دیگر باشد ».برهانی درباره
واکنش بلغاریها به بازی با حجاب گفت« :حضور ما در باشــگاه شــومن و بازی با حجاب نه تنها در
بلغارستانبلکه درکشورهای دیگر ازجمله ایتالیاولهستانهمبازتاب داشته است.یکی ازسؤاالت
مشــترک همه رســانهها نیز همین موضوع اســت و ما نیز در جــواب میگوییم در ورزش با پوشــش
اسالمی مشکلی نداریم و به حجاب اعتقاد داریم و افتخار میکنیم که میتوانیم با حجاب اسالمی
در کشور اروپایی بازی کنیم».
ملی پوش تیم ملی بانوان کشــورمان در پاسخ به این سؤال که آیا تیم ملی بانوان توانایی رسیدن به
جام جهانی را دارد ،گفت« :این توانایی را داریم اما کارمان خیلی ســخت اســت .با دو سه ماه اردوی
تدارکاتی نمیشــود صعــود کرد .باید بازیهای تدارکاتی خیلی خوبــی برگزار کنیم .تیمهای چین،
ژاپن ،کره جنوبی ،تایلند و قزاقستان تیمهای خیلی قدرتمندی هستند ،با این حال ناامید نیستیم و
امیدوارم با صعود به جام جهانی تاریخ ساز شویم».

