
نــدارد، ولــی خــوب اســت کــه در کنــار ورزش تحصیــل کنید. 
بســیاری از بازیکنان ما هســتند که لیسانس، فوق لیسانس 

و حتی دکترا دارند. 

 ورزش چــه کیفیتــی بــه رونــد زندگــی شــخصی شــما 
بخشیده  است؟

قطعــاً اگــر بخواهیــد به ورزش حرفــه ای بپردازید، باید ســالم 
زندگــی کنیــد و این ســالم زندگی کردن بســیار روی من تأثیر 
گذاشــته اســت. مــن هميشــه ســاعت 10 شــب خوابيــده ام. 
بسیاری از هم دوره ای های من ورزش را کنار گذاشته اند. من 
االن 34 ســال ســن دارم، اما خدا را شــکر می کنم که آن قدر 
زندگــی مثبــت و ســالمی داشــته ام کــه ورزش را ادامــه دادم. 

ورزش به من کمک کرده است تا به این مرحله برسم. 

 آیندة ورزشی خود را چطور می بینید؟
به آنچه که در ورزش می خواستم، رسیدم. تنها چیزی که به 
آن نرسیدم، این است که با تیم ملی جزء سه تیم برتر جهان 
باشیم. آذرماه امسال قرار بود جام جهانی برگزار شود، اما به 
دليل كرونا به تعويق افتاده است. از اینکه در تیم ملی بازی 
می کنم، لذت می برم. ســعی و تالشــم را بیشتر می کنم تا به 

موفقیت بیشتری برسم. 

 به نظرتان چه تاثيري در موفقيت ديگران داشته ايد؟
اگر خودســتایی تلقی نشــود، باید بگویم، خيلي از نوجوانان 
و جوانان در شــبکه های اجتماعی که هســتند، به من پیغام 
می دهند و می گویند شما الگوی ورزشی ما هستید. من خیلی 
از شنیدن این حرف خوش حال می شوم. البته با این حرف ها 
مســئولیت من ســنگین تر می شود. ســعی می کنم در مسیر 
زندگی و ورزش، اخالق غیرورزشی و ناهنجاری از خودم نشان 

ندهم و همیشه مراقب رفتارم باشم. 

 یک الگو چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟
امروزه، همة ما عضو شبکه های اجتماعی هستیم و همه، ما 
را آنجا می بینند و نظاره گر رفتار فردی و اجتماعی ما هستند. 
بــه همیــن دلیــل باید بیشــتر مراقبت باشــیم و بــه نظر من 
اخالق بسیار اهمیت دارد. عالوه بر اینکه اگر بازیکني مهم و 
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 از چه سالی و چگونه به فوتبال عالقه مند شدید؟
مــن از کودکــی با پدر و برادرم در کوچه فوتبال بازی می کردم 
تــا اینکه به ســنی رســیدم که دیگــر نمی توانســتم در خیابان 
همراه با پدر فوتبال بازی کنم. به همین دلیل مرا به باشگاه 
فرستادند. فکر می کنم کالس اول یا دوم دورة راهنمایی بودم 
که فوتســال را شــروع کردم. از سال 1379 فوتسال را به طور 
حرفــه ای دنبــال ـکـردم و در ســال 1380 بــه تیم ملــی دعوت 
شــدم. از آن ســال تا االن در تیم ملی بازی می کنم و شــش 
سالی می شود که عهده دار کاپیتانی تیم ملی فوتسال هستم. 

 خانــواده چقــدر در انتخاب این مســیر تأثیرگذار 
بوده است؟

خانواده ام، مخصوصاً مادرم، بســیار مرا در این مســیر 
حمایــت کردنــد. بــا توجه بــه اینکــه در مســیر حرفه ای 
ورزش باید در شهرستان بازی می کردم، دوری از خانواده 
برایم سخت بود. اما مادرم خیلی کمکم کرد تا بتوانم در 

این مسیر پیش بروم.

 در چــه رشــته و تــا چــه مقطعــی تحصیل 
کردیــد؟ آیــا ورزش در رونــد تحصیلی شــما 

تأثیر داشت؟
مــن لیســانس تربیت بدنــی دارم. امــا 
لیسانســم را دیــر گرفتــم و ســه ســال 
از دانشــگاه بــه خاطــر عالقــه ای کــه به 
فوتسال داشتم، دور ماندم. بعد از آن 
مجدداً درسم را خواندم و لیسانسم را 
گرفتم.بــه نظر من هیــچ محدودیت 
یــا مانعــی وجــود نــدارد کــه درس 
به مســیر حرفــه ای ورزش آســیب 
برســاند. خــودم بــه دلیــل هــدف 
بزرگ ورزشي ام مدتی دانشگاه را 

کنار گذاشتم.

 به نظر شــما تحصیالت 
در ورزش حرفه ای مؤثر است؟

بــه نظــر مــن تأثیــر  عمــده ای 

قهرمـانِ
نسیمه غالمی را سال هاست که به عنوان کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان کشورمان می شناسیم. او متولد 
تیرماه 1364 اســت و توانســته اســت با تیم ملی فوتســال دو بار قهرمان آســیا شــود و برای کشــورمان 
افتخارآفرینی و خاطره سازی کند. او موفقیت خودش را مدیون حمایت های خانواده اش می داند و معتقد 
اســت حمایت خانواده مســیر حرفه ای یک ورزشــکار را هموار می کند. در این شــماره از مجلة رشــد پای 

صحبت های او نشستیم تا به جهان ورزشی و شخصی اش سفری کنیم.



تکنیکی باشی، اخالق بسیار تأثیرگذارتر است. من همیشه 
کوشیده ام تا جایی که می توانم به بچه ها کمک کنم. 

 روزانه چقدر تمرین می کنید؟
روزی دو تا سه ساعت.

 خصوصیات اخالقی ورزشکار حرفه ای باید چطور باشد؟
ورزشکار حرفه ای باید از حاشیه دور باشد تا بتواند موفق شود. 

 در کشور ما برای خانم ها در سطح ورزش حرفه ای چه 
محدودیتی وجود دارد؟

مــن از ســال 1379 کــه در تیــم ملــی بــودم، خیلــی ســختی 
کشــیدیم. در آن زمان ما حتی لباس تمرین نداشــتیم. اما از 
بعد از قهرمانی در آسیا دیدگاه مردم و فدراسیون نسبت به 
ما عوض شــده اســت و بیشــتر از قبل از ما حمایت می کنند. 
حتی حجاب ما باعث محدودیت ما نشــد و با همین حجاب 

قهرمان آسیا و پنجم جهان شدیم. 

 میانه تان با کتاب خواندن چطور است؟
مزیــت خــوب کرونــا این بود که مــن در دوران قرنطینه کتاب 
خوانــدم. در قرنطینــه هفــت کتاب خــوب دربارة شــکرگزاری  

خداوند خواندم. 

 تفریح مورد عالقه تان چیست؟
آن قدر درگیر تمرینات هستم که سعی می کنم فقط در کنار 
خانواده باشم؛ چون همیشه از خانواده دورم. من در مشهد 
بازی می کردم و از خانواده ام دور بودم. به همین دلیل سعی 

می کنم همة تفریحاتم با خانواده باشد.

 میانه تان با سفر چطور است؟
خیلی خوب است. 

ـرای ســفر داخلــی در ایران   اگــر بخواهیــد نقطــه ای را ـب
پیشنهاد دهید، کجاست؟

پــدرم اهــل ســوادکوه اســت و مــا بیشــتر وقت ها به شــمال 
می رویم. بنابراین منطقة سوادکوه را پیشنهاد می دهم.

 در زندگی شخصی  سقف آرزویتان کجاست؟
تا به حال به این موضوع فکر نکرده ام. همیشه ورزش را 

در زندگی دیـده ام و جز آرزوهای ورزشی 
سقف آرزوی دیگری نداشته ام. 

 در حــال حاضــر شــرایط ورزشــی 
مدرسه ها را چطور می بینید؟

خیلــی ازشــرایط مدرســه ها خبــر نــدارم. 
دردوره ای کــه مــن بــه مدرســه می رفتم، 
بــه ورزش نمی شــد. امــا  هیــچ توجهــی 

بسیاری از دوستان ورزشکار من که معلم هستند، می گویند 
در حــال حاضــر خیلی بــه مدرســه ها توجه می کننــد. در این 
ـران مــا در آینــده می تواننــد تأثیرگذار باشــند و  صــورت، دخـت
جایگزین بازیکنانی مانند من شوند که قرار است در سال های 

بعد خداحافظی کنند. 

 بهترین و بدترین خصوصیت اخالقی تان چیست؟
بهتریــن خصوصیــات اخالقی من این اســت کــه آدم کینه ای 
نیســتم. حتــی دشــمنم را هم می بخشــم و همیشــه برایش 
آرزوی موفقیــت می کنم. بدتریــن خصوصیت اخالقی ام هم 

این است که زودرنج هستم. 

 از چه چیزی بیشتر آزار می بینید؟
دورویی مرا خیلی آزار می دهد. ولی هیچ وقت به روی کسی  

نیاورده ام و همیشه بخشنده بودم. 

 اگر در زندگي به عقب برگردید، دوباره همین مسیر را 
انتخاب می کنید؟

صددرصد.

ورزش  وارد  می خواهنــد  کــه  دخترخانم هایــی  ـرای  ـب  
حرفه ای، مانند فوتبال شوند، چه توصیه و پیشنهادی دارید؟ 
واقعاً یکی از شــرایط موفقیت این اســت که ســالم زندگی 
کنند. من همیشــه ســاعت 10 شــب خوابیــده ام. همچنین 
باید هدف بزرگی داشته باشند که موفق شوند و همین طور 
حمایت خانواده بسیار مهم است. چون عالوه بر اینکه پدر 
و مادرهای زیادی هستند که در این زمینه از فرزندان خود 
حمایت نمی کنند،  بسیاری از پدرها و مادرها این ورزش را 

رشته ای مردانه می دانند. 
اگر در زندگی هدف دارند و به این رشته عالقه مندند، آن را 
انتخــاب کنند و ادامــه دهند. موقعی كه من 
ورزش را شروع کردم، همه می گفتند 
دختــر را چه به فوتبــال. من از این 
دیــدگاه خیلی اذیت شــدم. خیلی 
تــالش کردم تا به همه ثابت کنم 
کــه می توانــم. توصیــة مــن ایــن 
اســت که خیلــی تالش کننــد و به 
گــوش  دیگــران  حرف هــای منفــي 
ندهند و آنچه را می خواهند، 

به دست آورند. 
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