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  س�ال ها برای کس�ب مدال 

دنیا حیدری
     گفت وگو

المپی�ک و همچنی�ن دی�ده 
شدن و به تصویر کشیدن فقر 
مطلق مالشیه تالش کرده بود؛ تالشی که در توکیو به 
ثمر رسید تا نگاه 80 میلیون ایرانی به دختر مالشیه، 
یکی از قدیمی  تری�ن منطقه های اهواز جلب ش�ود. 
منطقه ای با جمعیتی بالغ بر  هزار نفر  در کناره های جاده 
خرمشهر و محصور در میان شرکت های صنعتی بزرگی 
همچون فوالد کاویان ، گروه ملی ، نورد لوله، ئایس�از ، 
فاریس�ت ، س�پنتا و هپکو  اما فاقد آب شرب، شبکه 
مهندسی دفع فاضالب ، سینما ، کتابخانه و غرق در فقر 
مطلق که دخترانش همه شانس هاش�یمه متقیان را 
ندارند که برای طی کردن دوران دبیرس�تان و ورزش 
ک�ردن از محله خارج ش�وند. دختری که ب�ر اثر یک 
اشتباه پزشکی و دریافت واکسن فلج اطفال وقتی در 
تب می س�وخت، پاهایش را برای همیش�ه در همان 
یکسالگی از دست می دهد اما یاد می گیرد که چطور 
برای ایستادن از دیوار بگیرد تا به یکی از تاریخ سازهای 
ورزش پارالمپیک ایران تبدیل شود با کسب نخستین 
ط�الی بان�وان در رش�ته دوومیدان�ی پارالمپی�ک.

 
تجربه کس�ب م�دال پارالمپی�ک آرزوی هر 
ورزشکاری است که در زمینه ورزش قهرمانی 
کار می کند. روی سکو رفتن تان را با چه اتفاقی 

از زندگی تان می توانید مقایسه کنید؟
 آن لحظه را نمی توان با هیچ اتفاق دیگری توصیف کرد . حتی 
با زمانی که برای نخستین بار روی پاهایم ایستادم یا روزی 
که توانستم بدون عصا قدم بردارم. این یکی از بی نظیر ترین 
لحظاتی بود که به لطف خدا تجربه کردم و با کلمات نمی توانم 
حسی را که بعد از زدن رکورد داشتم و لحظه ای که روی سکو 
رفتم و مدال خوش رنگ پارالمپی��ک را به گردن انداختم، 
توصیف کن��م . االن قدرت راه رفت��ن را دارم ، زی��اد نه ولی 
می توانم تا حدودی راه بروم اما حاضر بودم مادام العمر روی 
ویلچر بودم اما مدال المپیک را از دست نمی دادم. یک لحظه 
اما به چشم دیدم که چطور جواب تالشی را که کرده بودم  
گرفتم ؛ آن همه تمرینات سخت در گرمای 60 درجه اهواز 
و زیر گرد و غبار . طالی المپی��ک نتیجه و ثمره تالش های 
بی امان و سختی های بسیاری بود که در طول 12 سال طول 
کش��ید و به لطف خدا نتیجه شیرینی داش��ت و این لحظه 
را برای تک تک ورزش��کارانی که در حوزه قهرمانی تالش 
می کنند، آرزو دارم؛ چراکه خوشحالی ایستادن بر سکوی 
نخست پارالمپیک و تماشای به اهتزاز درآمدن پرچم ایران 

عزیزم از هرچیزی در این دنیا لذت بخش تر است.
 اما انتظار چنی�ن لحظه ای را داش�تید اینطور 
نیست؟ زهرا کرم زاده می گوید بار ها و بار ها در 
مورد به اهتزاز درآمدن پرچم ایران و رفتن روی 

سکو تصویر سازی کرده بودید.
 من واقعاً باور داش��تم که می توانم روی سکو بروم. مربی ام 
هم همیش��ه به من می گفت لحظه روی س��کو رفتن و به 
اهتزاز درآمدن پرچم پرافتخار کش��ورمان را برای خودت 
تصویر س��ازی کن. من بار ها حتی اینکه چطور عروس��ک 
بازی ها را به دس��ت می گیرم و چطور با مدال طال ژس��ت  
می گیرم و آن را نزدیک دندان های��م می برم را برای خودم 
تصویر س��ازی کرده بودم. قبل از کس��ب مدال آن را لمس 
کرده بودم اما وقتی روی سکو رفتم و مدال را گرفتم،انگار 

روی ابر ها بودم.
با توجه به اینکه دو حریف سرسخت از برزیل و 
لیتوانی داشتید که اتفاقاً حریف برزیلی پرتاب 
خوب و دور از انتظاری را ه�م ثبت کرد، توقع 

رکوردشکنی را هم از خودتان داشتید؟
 از خودم انتظار رکورد زدن را داشتم و خیلی بهتر از تمریناتم 
پرتاب کردم و رکورد زدم اما پارالمپیک یک چیز مهم به من 
یاد داد. اینکه هرگز هیچ ورزشکاری را دست کم نگیرم. رقیب 
برزیلی من در مسابقات قهرمانی کشور خودش 23 متر و 23 
س��انت پرتاب کرده بود اما در المپیک 24 متر و 39 سانت 
پرتاب کرد یعنی در عرض 25 روز یک متر و نیم بیشتر پرتاب 
کرده بود. این باعث شد یاد بگیرم ورزشکاری اگر پرتاب هایش 
24 متر است بدانم که توانایی اش 26 است. مربی من همیشه 
به من می گفت اگر حریفان تو 90 درصد کار می کنند تو 120 
درصد کار می کنی. پس مطمئن باش می توانی و لیاقت کسب 
طال و زدن رکورد را داری و من با اراده بیشتری کار می کردم . 
به طوری که وقتی رکورد زدم خانواده ام با تعجب گفتند تو 
که می گفتی اگر 24 متر و 10 سانتی متر بزنم از خودم راضی 

هستم اما االن 24 متر و 50 زدی !
 یعنی از عملکرد خودتان راضی هستید؟

بله . می دانستم رکورد دنیا دست یک ورزشکار آلمانی است 
با پرتاب 24 متر و 23 سانتی متر. آرزوی شکستن این رکورد 
را داشتم اما می دانستم کار ساده ای نیست. سه بار 24 متر 
زدم که خب پرتاب های خوبی بودند و یک پرتاب 24 متر 
و 50 س��انتی که به واس��طه آن موفق به شکستن رکورد 
ورزشکار آلمانی شدم. این خیلی سخت است. نباید از روی 
ویلچر بلند یا نیم خیز شویم و حتی پایمان هم نباید تکان 
بخورد که خطا می شود . من در تمریناتم هم چنین پرتابی 
نداشتم اما خیلی خوش��حالم که آن همه تالش و تمرین 

نتیجه داد و از عملکردم راضی هستم.
 طی هفته های گذشته مدال های باارزش زیادی 
را ش�اهد بودیم اما فریادهای هاشمیه متقیان 
بعد از زدن رکورد بعید است که به این زودی ها 

از خاطره ها پاک شود.
 شما نمی دانید که من چقدر سختی کشیدم و چطور با نبود 
تجهیزات جنگیدم و تمرین کردم . از حقم نمی توانس��تم 

بگذرم . بعد از مدیرکلی افشین حیدری خیلی چیز ها تغییر 
کرد. رختکن درست شد . سایبان درست شد . آب سردکن و 
سرویس بهداشتی گذاشته شد. تجهیزاتمان که مال 20 سال 
قبل بود، نو شد. اینها خیلی مهم بود. وقتی وسیله کار قدیمی 
باشد شما مجبورید مدام س��مباده یا رنگ بزنید که باعث 
می شد دست هایمان زخم شود. چه روز هایی که ما بطری ها 
را به وزن وسیله های پرتابی پر و از آنها به جای دیسک و نیزه 
استفاده می کردیم تا حداقل دست هایمان کمتر زخم شود. 
اما هیچ وقت ناامید نشدم . می دانستم نتیجه کارم را می گیرم 
و وقتی رکورد زدم، تمام آن سختی ها گویی فریادی شد در 
گلویم. یک وقت هایی هست که اتفاقاتی عجیب به دل آدم 
می نشیند و آن پرتاب و آن رکورد همان لحظه بود. یکی از 

بهترین لحظاتی که در زندگی ام رخ داد.
 تعویق یکس�اله المپیک ش�وک بزرگی برای 

ورزشکاران بود. این اتفاق ناامیدتان نکرد؟
خدا چی��زی در وجود من ق��رار داده که هی��چ وقت حس 
ناامیدی نمی کنم. چون می دانم با ت��وکل به خدا و تالش 
می توانم به موفقیت دست یابم. پارالمپیک که به دلیل کرونا 
به تعویق افتاد رفتم پیش آقای افش��ین حیدری مدیرکل 
ورزش استان خوزستان. گفتم من تنها بانوی دوومیدانی 
هستم که موفق به کسب س��همیه پارالمپیک توکیو شده 
است. من مدال پارالمپیک را می خواهم و قول می دهم که 
خوش رنگ  ترین آن را کسب کنم. فقط با حراست صحبت 
کنید و اجازه بدهید من تمرین کنم. اتفاقاً مدیرکل با روی باز 
استقبال کرد و گفت از امروز در اتاق من به روی تو باز است و 
هر مشکلی داشتی بگو و شرایط خوبی را برای تمریناتم مهیا 
کرد. بعد از آن من از ریو برای توکیو تمرین می کردم. تنها دو 
سه روزی که به دلیل کرونا خیابان ها را می بستند به تمرین 
نمی رفتم که آن روز ها هم در خانه تمرین می کردم و مابقی 
روز ها چه عید بود و چه تعطی��الت ، چه گرمای 60 درجه 
اهواز که می گویند 40-50 درج��ه و چه طوفان ریزگرد ها 
من به تمرینات��م ادامه دادم. یک روز بدنس��ازی و یک روز 
پرتاب و واقعاً حمایت آقای حی��دری کمک فراوانی به من 
کرد درحالی که تا قبل از آن حمایتی از س��وی مسئوالن 

استان نمی شدم. 
یکساله بودید که برای همیشه توانایی راه رفتن 
و ایستادن روی پاهایتان را از دست دادید. هیچ 

وقت نگفتید چرا من؟
نه، هرگز نگفتم چرا من. اما بار ها به خدا گفتم درس��ته که 
یک پایم فلج است و دارم از کفش کمکی استفاده می کنم 
اما می خواهم بدانم چه چی��زی در ازای این معلولیت به 
من دادی. چون مطمئن بودم خدا اگر یک چیزی از آدم 
می گیرد، توانایی های دیگری به انس��ان می دهد. االن 
متوجه شدم که خدا به من یک اراده خیلی خیلی قوی 

داده است؛ اراده ای که به واسطه آن می توانم کارهای خیلی 
زیادی انجام دهم که حتی شاید آنهایی که از لحاظ فیزیک 
بدنی در سالمت باشند توان انجام دادن آنها را نداشته باشند. 
به هر حال داریم می بینیم خیلی ها در سالمت کامل هستند 
اما نهایت درس می خوانند تفریح می روند و کتاب می خوانند 
اما من با شرایطی که داشتم حتی در روزهای تعطیل و عید 
هم قید تمرینم را نزدم. باوجود سختی های فراوان و رفت و 
آمد در بد ترین شرایط هم هدفم را دنبال کردم و این نشان 
از اراده آهنینی دارد که خدا به من داده است. پس چرا باید 

بگویم چرا من؟
 یعنی اتفاقی را که در نخستین سال زندگی تان 
برایتان رخ داد و سرنوش�ت تان را به طور کلی 

تغییر داد، به فال نیک می گیرید؟
 بله. یکسالم بود که تب داشتم و مادرم مرا برای زدن واکسن 
فلج اطفال به بهداش��ت برد. واکس��نی که باعث شد پا ها و 
دست هایم خشک شود. آن زمان گوشواره هایم را نذر امام 
رضا)ع( می کنند و دست هایم خوب شد و یکی از پاهام هم 
به مرور با فیزیوتراپی و... خوب شد اما یکی از پاهام از لگن 
خشک است و عضله ندارد و با کفش طبی راه می روم اما باز 

هم خدا را شکر.

چه ش�د که به ورزش روی آوردی�د آن هم در 
مالشیه با س�رانه زیر صفر بهداشت، آموزش، 

ورزش و حتی عمران شهری !
 مالشیه واقعاً محروم است. زمان تحصیل من حتی مدرسه 
راهنمایی هم نداشت که خدا را شکر االن دارد اما برای رفتن 
به دبیرس��تان باید یک کورس اتوبوس سوار  می شدیم که 
متأس��فانه برخی این اجازه را به دخترهایشان نمی دادند و 
خیلی ها به همین دلیل از ادامه تحصیل محروم شدند. اما به 
دبیرستان رفتم چون از ابتدا خانواده ام خیلی روی تحصیل 
کردن من تأکید داشتند . بعد از اتمام راهنمایی و دبیرستان 

که در شهرک نبرد فاطمه زهرا بود برای پیش دانشگاهی باید 
به مرکز شهر می رفتم و سه کورس اتوبوس عوض می کردم. 
یک روز به طور اتفاقی در طول مس��یر با دو نفر از بچه های 
والیبال نشسته استان خوزستان آشنا شدم. وضعیتم را که 
دیدند گفتند که جایی هست به اسم مؤسسه جامعه معلوالن 
و ورزشگاهی به نام جانباز که ما در آن ورزش می کنیم و هیچ 

هزینه ای هم ندارد و مرا تشویق کردند که به آنجا بروم.
 یعنی خیلی اتفاقی وارد ورزش شدید؟

بله . وقتی رفتم، دیدم با بچه ها خیلی خوب می توانم ارتباط 
برقرار کنم. همه مثل خودم بودن��د. یکی روی ویلچر بود،. 
یکی پالتین داش��ت ، یکی با عصا راه می رفت و... . اتفاقاً به 
والیبال عالقه هم داش��تم و در مدت خیلی کوتاهی عضو 
تیم شدم . مربی به من می گفت که تا به حال کسی را با این 
ضرب دست ندیده ام. من در خانه برای کمک به مادرم خمیر 
می کردم و مربی می گفت که دقیقاً به همین دلیل است که 
پنجه هایی قوی دارم. ضمن اینکه تا دوران راهنمایی نیز با 
عصا راه می رفتم و این هم باعث قوی ش��دن دستانم شده 
بود. اما به دلی��ل کوتاه بودن دس��تانم دو مرتبه از انتخابی 
خط خوردم. دومین بار که خط خوردم اشکم درآمد. خانم 
میرآب که مربی من بود گفت گریه نکن، من متوجه شدم 
که تو فقط به خاطر تفریح و وقت گذرانی به اینجا نیامده ای 
و هدفی را برای خودت دنبال می کنی و به من پیشنهاد داد 
ورزش های انفرادی را امتحان کنم اما از من قول گرفت که 

همچنان برای تیمشان بازی کنم. 
 به همین دلیل با وجود آنکه استارت کارتان با 

والیبال بود سر از دوومیدانی درآوردید؟
 بله، دقیقاً همینطور اس��ت . با توصیه خان��م میرآب رفتم 
ورزش انفرادی و در دوومیدانی در ماده پرتاب دیسک تست 
دادم . آن زمان آقای سیدعلی موسوی قهرمان نخبه کشور 
که خودشان قهرمان جهان و جانباز 75 درصد بودند به من 
آموزش دادند. زیر نظر آقای موسوی هشت ماه تمرین کردم 
و بعد از آن در مسابقات قهرمانی کشوری در مشهد 
موفق به کسب طال شدم . با این مدال جرقه ای 
در ذهنم خورد که با کار بیشتر به هدف های 
بزرگ تری دست یابم. این بار هدفم کسب 
س��همیه بازی های پارآس��یایی اینچئون بود 
که بعد از چهار س��ال موفق به کس��ب مدال 
بازی های پارآسیایی 2014 اینچئون شدم 
و در این رقابت ها به دو م��دال نقره پرتاب 
دیسک و نیزه دست یافتم. اینچئون اولین 
س��کوی بین المللی بود که رفتن روی آن 
را تجربه می کردم. حس��ی وصف نشدنی 
داشتم و بی اختیار اشک می ریختم و خیلی 
خوشحال بودم که توانستم پرچم کشورم را به اهتزاز 
درآورم. اما حاال به سکوی پارالمپیک فکر می کردم. در 
ریو اما متأسفانه چهارم شدم و دستم به مدال و سکو 
نرسید اما از همانجا مصمم شدم تمریناتم را با قدرت 
بیش��تری انجام دهم. به ط��وری که تمریناتم 
از شش جلس��ه به 9 جلسه و چهار ساعت 
افزایش پیدا کرد و حتی روزهای تعطیل 

هم تمرین می کردم.
 در واقع ویترین افتخارات هاشمیه 
متقیان طالی المپیک را کم داشت 
و برای دس�تیابی ب�ه آن تمرین 

می کرد. اینطور نیست؟
 بل��ه، بع��د از دو نق��ره ای ک��ه در 
بازی ه��ای پارآس��یایی 2014 
اینچئون در دو ماده پرتاب دیسک 
و نیزه به دست آوردم، در مسابقات 
جهانی 2017 لندن نیز در پرتاب 
نیزه نق��ره گرفت��م. در بازی های 
پارآسیایی 2018 جاکارتا هم در 
پرتاب نیزه نقره و در پرتاب دیسک 
طال گرفت��م و مس��ابقات جهانی 

2019 دوبی را نیز با کسب نقره در پرتاب نیزه به پایان بردم 
اما چشمم دنبال طالی پارالمپیک بود. مدالی که سرانجام 
در توکیو دستم به آن رسید، آن هم با رکوردزنی تا لذتش 

برایم چند برابر شود.
 این موفقیت ها را مدیون چه چیزی هستید؟

 اس��تارت این موفقیت ها را ش��اید پدرم با عصای آهنینی 
که برایم درس��ت کرد، زد. من تا چهارم دبستان هیچ گونه 
حرکتی نداشتم. به طوری که پدر و برادرهایم مرا با فرغون به 
مدرسه می بردند؛ چراکه آن زمان ویلچر نداشتیم. مسیری 
که آسفالت نبود و وقتی باران می آمد فاضالب باال می زد و 
امکان تردد نبود. اما پدرم کارگر جوشکار ساده فوالد کاویان 
بود. پنجم ابتدایی که بودم یک روز پدرم دو عصای آهنین 
زیربغلی برایم درست کرد و گفت شاید بتوانی با این دو عصا 
روی پای خودت بایس��تی . وقتی به آن دو عصا تکیه دادم 
انگار خدا یک انرژی به من داد . البته در همان قدم اول چنان 
زمین خ��وردم و روی چانه افتادم که هن��وز جای آن زخم 

هست ولی با کمک آنها و بدون کمک پدر و برادرهایم دیگر 
تنها به مدرسه می رفتم. کاًل منزوی و متکی به خانواده بار 
نیامده بودم. اما با این دو عصا چنان جنب و جوشی داشتم 
که به کس��ی امان نمی دادم. بچه ها که در مدرسه وسطی 
بازی می کردند اگر مرا بازی نمی دادند آنها را با عصا می زدم . 
اما راهنمایی که رفتم معلم تاریخم مرا به خواهرش که در 
هالل احمر کار می کرد معرفی کرد و به کمک خانم کوچک  
کفش مخصوصی گرفتم که از کمر به پایین بود. گفتند عصا 
باعث می شود قوز در آورم و به کمک معلم تاریخ مان خانم 
مفرج توانستم روی پاهای خودم بایستم و اول یک عصا و 
بعد هر دو عصا را کنار گذاشتم و اگر پدرم آن عصای آهنین را 
درست نمی کرد و به کمک خانم مفرح و خواهرشان که خدا 
رحمتشان کند کفش طبی نمی گرفتم، شاید االن صاحب 

طالی پارالمپیک نبودم.
 از مش�کالت س�ر راهتان برای کس�ب مدال 
پارالمپی�ک بگویید. چه چیزی در این مس�یر 

بیشتر آزارتان داد؟
اوایل که ب��ه دوومیدانی آم��ده بودم، خیلی س��خت بود. 
وسیله ها همه کهنه و برای 20سال قبل بود و کمک هایی 
که به استان  می ش��د کفاف نمی داد . وسیله فرسوده چون 
آن ضرب دس��تی که باید را ندارد و با آن نمی توانید خوب 
پش��ت گریب را بیندازید و این در رکورد ه��ا و نتیجه کار 
خیلی تأثیر دارد. اما به هرحال من تنها ورزش��کار معلول 
استان خوزستان نبودم . شرایط خیلی سخت بود . در زمین 
خاکی ناهموار تمرین می کردیم. حتی سرویس بهداشتی 
نداشتیم اما بعد از آنکه آقای افشین حیدری مدیرکل تربیت 
بدنی استان شد، شرایط ما خیلی تغییر کرد و خدا را شکر 
توانستم با شرایط عالی برای کسب طالی توکیو تمرین کنم . 
اما رفت و آمد همچنان برایم آزار دهنده بود. تا اس��تادیوم 
تختی سه کورس سوار  می شدم . اما گاهی به دلیل تاریکی 
هوا به اتوبوس نمی رسیدم و مجبور  می شدم مسافتی را در 
اتوبان خرمشهر که چراغ هم نداشت پیاده روی کنم برای 
تاکسی سوار ش��دن. در تمام این مدت دلم در مشتم بود و 
با ترس و لرز می رفتم که مبادا اتفاقی رخ دهد. به محله هم 
که می رسیدم ماشین تا سر خیابان می رفت و مجبور بودم 

مسافت زیادی را طی کنم . رسماً بدنسازی هایم دو برابر بود. 
رفت و آمد مسیر به قدری سخت بود که خیلی ها بعد از چند 
روز جا می زدند. بعضی ها هم حاضر نمی شدند فرزندشان این 
تمرینات سخت را انجام دهد. اما اراده من آهنین بود؛ یک 

روز بدنسازی می کردم و یک روز پرتاب.
  می دانید که روی س�کو رفتنتان تا چه اندازه 
می تواند از لحاظ انگیزش�ی ب�رای دختران و 
پسرانی که شرایطی مش�ابه شما دارند مفید و 

تأثیرگذار باشد؟
بله، وقتی مدال گرفتم خیلی ها آمدند و در ورزش ثبت نام 
کردند. این اتفاق خیلی خوشحالم کرد. دوست دارم برای 
دخترهای مالشیه کار مثبتی انجام دهم. خیلی از دختران 
مالشیه تحصیلکرده هستند و دوست دارند به ورزش روی 
آورند اما باید شرایط برایشان فراهم باشد. دوست دارم بتوانم 
با تغییر نگاه مسئوالن گام مثبتی برای مالشیه و فرزندانش 
بردارم. اینجا مملو از استعداد هایی است که نیازمند جرقه ای 
کوچک هستند برای شکوفا شدن. خیلی ها به دلیل معلولیت 
تصور می کنند پوچ هستند و جایگاهی در جامعه ندارند در 
حالی که می توانند افتخارآفرینان آینده باشند اما نیازمند 

حمایت مسئوالن هستند.
 تا همین 10، 20 روز گذشته نام مالشیه به گوش 
خیلی ها نخورده بود اما ح�اال نگاه 80 میلیون 
ایرانی به یکی از قدیمی  ترین منطقه های اهواز 
است با چیزی حدود هزار نفر سکنه اما با آمار 

80 درصدی بیکاری.
 از دیده شدن مالشیه خیلی خوشحالم. امیدوارم این دیده 
شدن باعث ایجاد تفاوت بشود و توجه مسئوالن را به مالشیه 
جلب کند. مطمئنم که من تنها ورزش��کار موفق مالش��یه 
نیس��تم و در صورت ایجاد امکانات و فراهم ش��دن شرایط 
می توانیم حتی شاهد تغییر نگاه مردم هم باشیم . مالشیه 
واقعاً محروم اس��ت. خیلی از دخترهای مالش��یه به دلیل 
نداشتن مدرس��ه ناچار به ترک تحصیل می شوند. خیلی ها 
هم با وجود تحصیالت کار ندارند؛ چه دختر چه پسر. شرایط 
اگر برای ورزش و تحصیل بچه های مالش��یه فراهم شود، 
بدون شک شاهد نخبه های زیادی از این منطقه خواهیم بود 
و امیدوارم طالیی که با خود از توکیو آورده ام، بانی خیر شود و 

بتواند گره ای از مشکالت مردم زحمتکش مالشیه باز کند.

  دخت�ر طالی�ی اه�واز ام�ا ب�ه  رغ�م کس�ب 
خوش رنگ  ترین مدال دوومیدانی پارالمپیک 

توکیو همچنان دغدغه کار دارد.
 بله، دیگر وقت آن رسیده که باری از دوش خانواده ام بردارم؛ 
چراکه ما تنها زمانی که در تیم ملی هستیم حقوق داریم و 
به محض خط خوردن یا عدم کسب س��همیه، این حقوق 
قطع می شود. ضمن اینکه همیش��ه توانایی ورزش کردن 
را نداریم . البته قول هایی دادند. متأس��فانه بحث استخدام 
قهرمانان شامل حال پارالمپیکی ها نمی شود و این امتیاز را 
برای فرزندان آنها قائل شده بود که البته با اندکی تغییرات، 
حاال طالیی های پارالمپیک را شامل می شود اما قبل از انجام 
این تغییرات تالش بس��یاری کردیم که به در بسته خورد. 
مدیرکل ورزش استان خوزستان تالش بسیاری برای جذب 
من کرد اما متأسفانه الیحه ای که ما را در زمینه استخدام و 
جذب در نظر نگرفته بود، مانع  می شد. حتی پزشکی قانونی 
استان هم اقداماتی در زمینه جذب بنده داشت اما باز هم این 
الیحه مانع شد و حاال امیدوارم با رسانه ای شدن قول هایی 
که دادند شاهد عملی شدن آن و شاغل شدنم باشیم؛ چراکه 

فرزندانمان نه، که خودمان قبل از آنها به شغل نیاز داریم. 
 در بازگش�ت از توکیو با استقبال باشکوهی از 
سوی مردم اهواز مواجه ش�دید. انتظار چنین 

استقبالی را داشتید؟
 واقعیتش نه. من شش هفت روز مانده به مسابقات از فضای 
مجازی دور بودم. بعد از دس��ت گرفتن گوش��ی و صحبت 
ک��ردن باخواهرانم بعد از کس��ب مدال با حج��م باالیی از 
پیام های تبریک مواجه شدم که مرا شرمنده می کرد. به اهواز 
هم که برگشتم مردم به استقبالم آمده بودند. در مالشیه نیز 
باوجود کرونا همه آمده بودن که شوکه و بسیار خوشحال 
شدم. اما عالوه بر مسئوالنی چون مدیر کل ورزش استان و...  
چند نفری هم با پالکارد و دسته گل و دو سکه بهار آزادی از 
طرف آقای شمخانی آمدند و ایشان شخصاً به صورت آنالین 
با من صحبت و بابت نخستین طالی تاریخ بانوان دوومیدانی 
پارالمپیک تشکر کردند.همچنین عذرخواهی کردند که به 
دلیل نبودن در استان نتوانستند شخصاً بیایند که این بسیار 

باعث خوشحالی و دلگرمی من شد. 

خدا به جای  پاها اراده ای پوالدین به من داد
گفت وگوی »جوان« با هاشمیه متقیان، تنها بانوی طالیی دوومیدانی پارالمپیک ایران

فرزندانمان نه،خودمان به شغل نیاز داریم

مالش�یه واقعًا محروم اس�ت. خیلی 
از دختره�ای مالش�یه ب�ه دلی�ل 
نداش�تن مدرس�ه ناچ�ار ب�ه ترک 
تحصیل می ش�وند. خیلی ه�ا هم با 
وجود تحصیالت کار ندارند. شرایط 
اگر ب�رای ورزش و تحصیل بچه های 
مالش�یه فراهم ش�ود، بدون ش�ک 
شاهد نخبه های زیادی از این منطقه 
خواهیم ب�ود و امی�دوارم طالیی که 
با خ�ود از توکی�و آورده ام، بانی خیر 
ش�ود و بتواند گ�ره ای از مش�کالت 
م�ردم زحمتکش مالش�یه ب�از کند

استارت این موفقیت ها را شاید پدرم 
با عصای آهنینی که برایم درس�ت 
کرد، زد. من تا چهارم دبستان هیچ 
گونه حرکتی نداش�تم. به طوری که 
پ�در و برادرهای�م مرا ب�ا فرغون به 
مدرس�ه می بردند؛ چراکه آن زمان 
ویلچر نداشتیم. مسیری که آسفالت 
نبود و وقتی ب�اران می آمد فاضالب 
باال می زد و امکان تردد نبود. اما پدرم 
کارگر جوشکار س�اده فوالد کاویان 
بود. پنجم ابتدایی که بودم یک روز 
پدرم دو عصای آهنین زیربغلی برایم 
درست کرد و گفت ش�اید بتوانی با 
این دو عصا روی پای خودت بایستی


