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جذاب ترین قسمت مسابقات تیراندازی 
پاراآس�یایی فینال ایرانی بین س�اره 
جوانمردی بود و سمیرا ارم. پرچمداران 

افتتاحیه و اختتامیه این رقابت ها.
مسابقه جذابی بود. واقعاً از آن لذت بردم. آن قدر 
که یک لحظه نگاه کردم دیدم به تیر آخر رسیدم. 
مي دانس��تم زیاد تیر زدم اما فک��ر نمي کردم به 
تیر آخر رسیده باشم. نگاهی به سیبل انداختم، 
گفتم هر چه خدا بخواهد. نگرانی نداشتم. طال و 
نقره این مس��ابقه برای ایران بود. پس چه فرقی 
مي کرد من مي بردم یا س��اره. بی هیچ استرسی 
دستم را باال بردم و با آرامش پایین آوردم و ماشه 
را کشیدم و ش��لیک کردم به نقره بازی ها و یک 
لحظه با خودم گفتم ای کاش هر سه سکو برای 

ایران بود؛ طال، نقره و برنز .
چ�ه چی�زی س�میرا ارم را به س�مت 

تیراندازی کشاند؟
تمرکز و حس شجاعت که برای کشیدن ماشه و 
تیر زدن مرا ترغیب کرد به این سمت بروم. قبل از 
آن جایی ندیده بودم ولی روز اول که رفتم و بچه ها 
را در حال تیراندازی دیدم، خیلی خوش��م آمد. 
همه در حس و حال خودشان بودند و بی تفاوت 
به اطراف داشتند از تیر زدن لذت مي بردند. البته 
استعدادش را هم داش��تم چون سالح که دست 
گرفتم، زدم توی خال س��یاه و س��ه م��اه بعد در 

مسابقات کشوری سوم شدم.
با تفنگ شروع کردید، چه شد که سر 

از تپانچه درآوردید؟
ناخواسته و اتفاقی. تیم استان فارس یک تپانچه زن 
کم داشت. گفتند بیا. گفتم من یک بار هم تپانچه 
دس��ت نگرفته ام. گفتند ما یار کم داریم و من هم 
رفتم. سال 92 بود. کس��انی که تیر زدنم را دیدند، 
گفتند تو پدیده هس��تی. چطور کسی که تا حاال 
تپانچه دست نگرفته این قدر خوب تیر مي زند. در 
آن مسابقات از 400، 327 زدم. همان شد که همه 
گفتند تو به درد تپانچه مي خوری و تفنگ کار نکن. 

و خیلی زود به تیم ملی رسیدی.
اواخر س��ال 93 در لیگ کشوری شرکت کردم و 
طالی انفرادی و تیمي  گرفتم، در آزاد کش��وری 
هم نقره گرفتم و در کمتر از یک سال به تیم ملی 
دعوت شدم. بعد از آن آقای امیری، مربی تیم ملی 
به ش��یراز آمد برای یاد دادن تکنیک. در عرض 
یکی دو روز تکنیک ها و نکات ریزی را به من یاد 
داد که هرگز نمي دانس��تم و توانستم با همان دو 
روز آموزش، نمره ام را از 340 به 370 برسانم. در 
حالی که حداقل ش��ش ماه تا یک سال برای 20 

نمره ارتقا، تمرین و البته استعداد الزم است.
اولین اعزام س�میرا ارم به مس�ابقات 

جهانی با اتفاقات خوبی همراه بود.
جهان��ی کرواس��ی 2015 نخس��تین مس��ابقه 
برون مرزی بود که اعزام ش��دم و عالوه بر کسب 

دو طال و سهمیه پاراالمپیک 2016 به همراه عالیه 
محمودی و س��اره جوانمردی، )سکوهای اول تا 
سوم( رکورد جهان را هم زدیم. سپس در جهانی 
2015 استرالیا نقره گرفتم و در مسابقات جهانی 
2016 آلمان هم در انفرادی و تیمي  چهارم شدم.
پس چرا در پاراالمپیک ریو موفقیتی 

به دست نیامد؟
پاراالمپیک مسابقه مهمي  اس��ت اما من خیلی 
س��ریع به این رقابت ها رس��یده بودم و به عنوان 
یک ورزشکار هنوز تجربه کافی را برای شرکت در 
رقابت هایی با این سطح نداشتم. هنوز به پختگی 
الزم نرس��یده بودم و با وجود آنک��ه در تمرینات 
قبل از مسابقه خیلی خوب بودم، فشار مسابقات 
اجازه نداد آن طور که باید تیراندازی کنم. نه اینکه 
حریفانم خیلی قوی تر یا متفاوت تر از مسابقات 
جهانی باش��ند؛ نه. من با همه آنها در مسابقات 
جهانی رقابت کرده بودم و طال گرفته بودم اما اسم 
پاراالمپیک خیلی بزرگ بود و من کوچک تر از آن 
که بتوانم با این بزرگی مقابله کنم و همین فشار 
روی رکوردم تأثیر گذاشت و نتوانستم فینالیست 
شوم ولی تجربه خوبی به دس��ت آوردم و آن قدر 
بزرگ شدم که آقای امیری اجازه داد در تپانچه 

50 متر هم شرکت کنم.

و بعد از ری�و، روند خوب گذش�ته بار 
دیگر دنبال شد.

بله. بعد از آن در مسابقات جهانی، امارات، کرواسی 
و قهرمانی جهان و مسابقات جهانی 2017 شرکت 
کردیم. در امارات در هر دو رشته تپانچه خفیف 
10 متر و 50 متر به طالی تیمي  دست یافتیم. در 
کرواسی هم موفق به کسب طالی تیمي  تپانچه 
10 متر و 50 متر شدیم و من رکوردهای خوبی 
زدم. این ب��ار امتیازها از 600 ب��ود و من 535 و 
541 زدم. ای��ن برای من که تازه تپانچه دس��ت 
گرفته بودم خیلی خوب بود )به اندازه آنهایی بود 
که 10 سال است کار مي کنند.( بعد از آن راهی 

مس��ابقات قهرمانی جهان ش��دیم که هر چهار 
سال یک بار برگزار مي ش��ود و سطح آن حتی از 
پاراالمپیک هم باالتر است و من در آن رقابت ها 
با امتیاز 554، رکورد جهان را که 10 سال دست 
کره ای ها بود، زدم و سهمیه مستقیم پاراالمپیک 

2020 توکیو را گرفتم .
پس طبیعی بود که ب�ا این موفقیت ها 

دنبال طالی جاکارتا باشید.
در جاکارتا اوضاع کمي  پیچیده ش��د. به دالیلی 
اینجا نتوانستیم خوب تمرین کنیم. هوای جاکارتا 
گرم و شرجی و خیلی آزاردهنده بود. عالوه بر آن، 
غذاهایی که سرو مي شد مناسب ما نبود و مشکل 
گوارشی پیدا کرده بودم. شب مسابقه 50 متر اصاًل 
شرایط جسمي  خوبی نداشتم. به سختی توی خط 
رفتم و اجازه ندادم رکوردم کم شود و 531 زدم 
اما مسابقه که تمام ش��د، آمدم بین تماشاگران 
دراز به دراز افتادم. دیگر چشم هایم از سردرد باز 
نمي شد. فشارم هم افتاده بود اما بالفاصله باید به 
فینال50 متر مي رفتم. دکتر باالی سرم آمد و آب 
قند داد تا بتوانم فینال را بزنم. همه جا را س��فید 
مي دیدم و این روی کارم تأثیر زیادی گذاش��ت. 

کمي  هم بدشانسی آوردم و ششم شدم.
اما در فینال 10 متر نه فقط موفق به کسب 

مدال شدی که رکوردزنی هم کردی.
بله، تقویتی زدم و تحت نظر پزشک بودم و راحت 
رفتم فینال 10 متر و رکورد آسیا را هم زدم. 569 
با 16 تا X(  X 10 به این معناس��ت که 16 تا 10 
مرکز خورده(. در فینال خیلی راحت بودم. یا من 
طال مي بردم یا س��اره جوانمردی ک��ه در هر دو 
ص��ورت، دو مدال برای ایران به دس��ت مي آمد و 
هیچ چیزی بهتر از این نبود. آقای امیری همیشه 
مي گفت شخصیت شما باید طوری شکل بگیرد که 
بتوانید قشنگ ترین چیزهایی که دارید را ببخشید. 
در مسابقه من تیر به تیر با تمام وجود مي جنگم 
اما گاهی، مثل فینال جاکارتا، وقتی هر دو مدال 
برای شماست، از اینکه نقره مي گیرید اصالً ناراحت 
نیستید و خوشحال هم هستید چون طال از دست 
نرفته و در واقع از این دست به آن دست شده و من 
آن قدر بدون استرس تیر زدم که یک آن به خودم 
آمدم دیدم تیر 23 هستم و یک تیر دیگر دارم. پس 
راحت دستم را باال بردم، پایین آوردم و آخرین تیر 

را هم زدم که نقره را به دنبال داشت.
حاال باید برای پرچمداری در اختتامیه 
آماده مي شدی. این چه حسی داشت؟

خیلی لذت بخش بود. من دو بار توانس��تم پرچم 
کش��ورم را باال ببرم. یک بار با رفتن روی سکو و 
یک بار با به دس��ت گرفتن پرچم ایران عزیزم در 
اختتامیه. این کار مسئولیت شما را بیشتر مي کند. 
باید خیلی بیشتر حواس تان به رفتارهایتان باشد. 
افتخار کمي  نبود که به دست آورده بودم. از کسب 

هر مدالی شاید لذت بخش تر.

گفتم هر چه خدا بخواهد. نگرانی 
نداشتم. طال و نقره این مسابقه برای 
ایران بود. پس چه فرقی مي کرد من 
مي بردم یا ساره. بی هیچ استرسی 
دستم را باال بردم و با آرامش پایین 
آوردم و ماشه را کشیدم و شلیک 
کردم به نقره بازی ها و یک لحظه با 
خودم گفتم ای کاش هر سه سکو 

برای ایران بود؛ طال، نقره و برنز

باورش سخت است که در این مدت کوتاه آن قدر خوب با 
شرایط کنار آمده باشی.

 خب واقعاً سخت است. در یک لحظه زندگی تان به طور کل تغییر مي کند 
اما چاره ای نبود. حاال دیگر این زندگی من بود. باید تصمیمم را مي گرفتم. 
باید انتخاب مي کردم. یا گوشه نشینی و انزوا را در پیش مي گرفتم یا مثل 
همه آدم های دیگر زندگی مي کردم؛ با اندکی تفاوت و سختی بیشتر. کار 
ساده ای نبود؛ لگنم شکسته بود، دستم آسیب دیده بود، نخاعم آسیب 
دیده بود اما از س��ال 93 کار درمانی را ش��روع کردم. باید با خودم کنار 

مي آمدم. اتفاقی بود که افتاده بود. نمي شد همه عمر ماتم گرفت.
برای شروع زندگی تازه به ورزش رو آوردی؟

خب من قبل از آن اتفاق هم ورزش مي کردم. والیبال بازی می کردم، 
البته به صورت تفریحی. بعد از آن خواس��تم والیبال را ادامه بدهم اما 
پزشک اجازه نداد. گفتند این ورزش برای قطع نخاعی ها مناسب نیست 
و به ستون فقرات آنها آسیب بیشتری مي زند. پس باید رشته دیگری 
را انتخاب مي کردم. از زمان دبیرس��تان که آمادگی دفاعی داش��تیم، 
تیراندازی را دوست داشتم. البته در ش��هر ما امکانات این ورزش برای 
معلولین نبود. برای همین از ش��هریور 95 تپانچه دست گرفتم. چون 
ابعاد تفنگ بزرگ بود و حمل آن برایم سخت و دشوار، به همین خاطر 

تپانچه دست گرفتم. 
فکر مي کردید در نخستین مسابقه قهرمان کشوری اول 

شوید؟
برای رسیدن به این موفقیت راه سختی را طی کردم. حضور در مسابقات 
با شرایط جسمي  من کار ساده ای نبود. از زنجان به تهران پرواز نداشت. 
با قطار هم نمي توانستم بروم چون مس��افت زیادی را باید تا ایستگاه 
طی مي کردم. پس مجبور بودم با اتوبوس بروم که سوار و پیاده شدنم 
و همچنین طی مسافتی به این طوالنی خیلی سخت بود. حتی مجبور 
بودم نشسته پله های اتوبوس را باال و پایین بروم اما خب توانستم همه آن 
سختی ها را تحمل کنم و از تیر زدنم لذت ببرم. بیشترین لذت را زمانی 
حس مي کردم که تیر مي زدم. دیگر هیچ چیز دیگری حس نمي کردم 
که چطور رسیدم یا حتی زمان چطور مي گذرد. فقط از تیر زدن و اجرای 

تکنیکم لذت مي بردم.
ارتباط برقرار ک�ردن با جامع�ه جدیدی که ب�ه آن قدم 

گذاشته بودی سخت نبود؟
ما یک مجموعه در شهر خودمان داریم به اسم تیم شهر که برای ورود به 
آن باید یک پروسه ای را طی مي کردم تا وارد تیم شهر زنجان بشوم. آنجا 
بچه ها رقیه شجاعی را بدون اینکه بدانند ویلچری است و با آنها تفاوت 
دارد قبول کردند. این روحیه خوبی به من مي داد. شاید در جمع های 
دیگر خیلی راحت نبودم ام��ا بین آنها خیلی راحت بودم. خودش��ان 
پیشنهاد مي دادند که تیر بزنیم. جمع صمیمي  و خوبی بود که باعث شد 
احساس غریبی نکنم و کم کم پیشرفت کنم به طوری که وقتی رئیس 
هیئت تیراندازی تالش من را دید، سالن را برایم رایگان کرد. در حالی 
که هیئت تیراندازی با هیئت جانبازان و معلوالن دو مقوله کامالً جداست 

و مي توانست کمکی نکند.
چه ش�د که تپانچه را کنار گذاش�تی و تفنگ به دس�ت 

گرفتی؟
شهر ما امکانات الزم را نداشت. از طرفی حمل تفنگ برایم سخت بود اما 
سرمربی تیم ملی گفت پوزیشن من برای تفنگ خوب است و تأکید کرد 
هر کاری سختی خودش را دارد و من سمت تفنگ رفتم و بعد از دو ماه 

تمرین، در مسابقات آزاد کشوری اول شدم .
مس�یر موفقیت را خیلی خوب ط�ی ک�ردی و در اولین 

مسابقات برون مرزی سهمیه پاراآسیایی گرفتی.

 بانوی نقره اي تپانچه ایران در پاراآسیایی جاکارتا 
در گفت وگو با »جوان«:

پرچمداری کاروان ایران افتخار بزرگی است

 برایم فرق نمي کرد 
 من طال بگیرم 

یا ساره جوانمردی
رفته بود برای طالی بازی های آسیایی جاکارتا اما در یک فینال 

دنيا حيدري
      گفت وگو

ایرانی بدون هیچ دغدغه ای تیر آخر را ش�لیک کرد چراکه 
مي دانست هر دو مدال برای کشور عزیزش ایران است؛ هم 
طال، هم نقره. برایش فرق نمي کرد این طال به او مي رسد یا به ساره جوانمردی. مهم بود که هر 
دو مدال به ایران مي رسید. پس آرام و بی هیچ دغدغه ای دستش را باال برد، پایین آورد و تیر 
آخر را زد به نقره بازی های آسیایی جاکارتا؛ مدالی که تاکید مي کند برایش کم از طال نیست.

یک سانحه مسیر زندگی اش را تغییر داد. همه چیز از یک تصادف ناگوار در 
شميم رضوان
      گفت وگو

بهمن 92 شروع شد. نه فقط خواهر و برادرش، که پاهایش را هم از دست داده 
بود. اتفاقی تلخ که مي توانس�ت برای همیش�ه فاصله ای عمیق بین رقیه 
شجاعی و زندگی بیندازد اما قطع نخاع شدن و زندگی روی ویلچر هم نتوانست ارتباط او با زندگی را قطع 
کند. او خیلی زود انتخابش را کرد و این انتخاب انزوا و گوشه نشینی نبود. کمتر از دو سال بعد از آن اتفاق 
ناگوار، رقیه ش�جاعی برگی تازه در زندگی خود باز کرد و خیلی زود با به دس�ت گرفتن تفنگ و کس�ب 
گردن آویز طالی بازی های پاراآسیایی جاکارتا نشان داد که خواستن توانستن است و هیچ اتفاقی نمي تواند 
زندگی انسان را تغییر دهد اگر خودش نخواهد. رقیه شجاعی در کمتر از پنج سال از اتفاقی که سرنوشتش 
را تغییر داده بود، در نخستین حضورش در رقابت های پاراآسیایی طال گرفت و بر سکوی قهرمانی ایستاد.

 گفت وگوی »جوان« با رقیه شجاعی 
تفنگدار طالیي ایران دربازی های پاراآسیایی جاکارتا

برای لذت بردن تیر مي زنم نه براي تغییر شرایط

 مادرم فکر مي کرد 
پنجم شدم!

شوکه شدم. همه مي آمدند تبریک 
مي گفتند و گریه مي کردند اما من 
فقط ن�گاه مي کردم. خوش�حال 
بودم که موفق شدم اما نتوانستم 

عکس العملی نشان دهم

برای رس�یدن به ای�ن موفقیت 
راه س�ختی را طی کردم. حضور 
در مسابقات با ش�رایط جسمي 
 من کار س�اده ای نبود. از زنجان 
به تهران پرواز نداش�ت. با قطار 
ه�م نمي توانس�تم ب�روم چون 
مسافت زیادی را باید تا ایستگاه 
طی مي کردم. پ�س مجبور بودم 
با اتوبوس بروم که س�وار و پیاده 
شدنم و همچنین طی مسافتی به 

این طوالنی خیلی سخت بود

مهر 96 در جام جهانی کرواس��ی سهمیهR2 )ایس��تاده( پاراآسیایی را 
گرفتم؛ تقریباً کمتر از یک سال بعد از شروع تمریناتم. آن زمان مسابقات 
40 تیر برگزار مي شد. اولین مسابقه من بود، تجربه کم و استرس زیادی 
داشتم. چادر مسابقات هم وسیله گرمایشی نداشت اما توانستم از 40 تیر 
400 بزنم و لب مرز حد نصاب ورودی را بگیرم اما پنجم و حذف شدم ولی 
در مسابقات سوم فروردین امارات راهی فینال شدم. همه چیز خوب بود 
و نفر اول بودم اما با یک اشتباه حذف شدم. خیلی ناراحت شدم و گریه 
کردم چون مي توانستم نفر اول بشوم اما اشتباه کردم. خودم اشتباه کردم. 

همان جا اما با خودم عهد کردم که در پاراآسیایی جبران کنم.
چطور ش�د که در امارات ب�رای اولین بار R3 )نشس�ته، 

درازکش( هم زدی؟
قرار نبود در R3 شرکت کنم اما گفتند رئیس هیئت اسمم را رد کرده و 
باید تیر بزنم. فقط یک هفته فرصت تمرین داشتم اما سهمیه مسابقات 
جهانی کره را گرفتم. در آن مسابقات برای نخستین بار در R2، 60 تیر 

زدم. بعد از آن هم در مسابقات جهانی کره ششم شدم.
تص�ور مي ک�ردی در نخس�تین حض�ورت در بازی های 

پاراآسیایی طال بگیری؟ 
در جاکارتا داورها که مرا دیدند، گفتند دوباره گریه نکنی. گفتم نه، آمدم 
برای جبران و برای کسب موفقیت نه گریه کردن و خدا را شکر توانستم 
نتیجه زحمات خودم و مربیانم را بگیرم و قهرمان شوم. حاال به توکیو 

2020 و طالی پاراالمپیک فکر می کنم.
اما چرا درR3  نتوانستی موفقیت R2 را تکرار کني و طال 

بگیری؟ 
خب  من در شهرستان شرایط تمرین در درازکش را ندارم.R3  به سیبل 
الکترونیکی نیاز دارد و من مجبورم سیبل را عوض کنم که قدرتش را 
ندارم و کسی هم نیس��ت که این کار را انجام دهد. به خاطر همین در 
درازکش زیاد تمرین نداشتم. در جاکارتا هم بدون تمرین شرکت کردم. 
در اردو هم بنا به صالحدید مربی تمرین نداشتم و همه تمرکزم روی 

ایستاده  R2  بود.
در جاکارتا انتظار چه مدالی را از خودت داشتی؟

اصاًل به این چیزها فکر نمي کردم. هر کس��ی دوست دارد برای کشورش 
افتخارآفرینی کند اما من آن لحظه فقط از تیر زدنم لذت مي برم. به هیچ 
کس هم توجهی ندارم. اینکه چه مي کند و چطور تیر مي اندازد. انگار در 
سالن تنها هستم. فقط فکر تیر زدن و اجرای درست تکنیک هایم هستم.

چه شد که مادرتان فکر کرد در جاکارتا پنجم شدید؟
چون نفر پنجم رفته بودم مادرم فکر کرده بود پنجم شدم و وقتی فهمید 

قهرمان شدم و طال گرفتم خیلی خیلی خوشحال شد.
چهارمین طالی کاروان ایران را گرفت�ه بودی. مدالی که 
در رنکینگ و رده بندی کاروان تأثیر بسزایی داشت. چرا 

شادی نکردی؟
ش��وکه ش��دم. همه مي آمدند تبریک مي گفتند و گریه مي کردند اما 
من فقط نگاه مي کردم. خوش��حال بودم که موفق ش��دم اما نتوانستم 

عکس العملی نشان دهم. 
این موفقیت تغییری در شرایط رقیه شجاعی ایجاد کرد؟

من برای گرفتن امتیاز تیراندازی نمي کنم و مدال نمي گیرم. قبل از هر 
چیز از خدا مي خواهم جنبه موفقیت را بدهد. اینکه بعد از کسب طال، 
تغییری در رفتارم ایجاد نشود. بعد از آن، هیچ توقعی از کسی ندارم و 
البته به همان اندازه هم دوست ندارم کسی توقعی از من داشته باشد. 
همه سعی ام را مي کنم اما هیچ توقعی ایجاد نمي کنم و قولی نمي دهم 
ولی همه تالشم را برای کس��ب موفقیت مي کنم و امیدوارم موفقیت 

بعدی المپیک 2020 باشد.


