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زهرا نعمتى روز 10

در «گلباف» واقع در استان كرمان به دنيا 

ت زندگى بچة 
آمد. از همان سال هاى نخس

ت زندگى بچة 
آمد. از همان سال هاى نخس

ش 
شيطانى بود و به خاطر شيطنت هاي

س 
ش او را در كال

بود كه پدر و مادر

س 
ش او را در كال

بود كه پدر و مادر

تكواندو ثبت نام كردند. هرچند 

خواهر زهرا هم قبل از او، راهى 

س هاى رزمى شده بود. 
كال

زهرا خيلى زود عاشق تكواندو 

شد، آن قدر كه وقتى پدر و 

ش مى خواستند او را به 
مادر

ش مى خواستند او را به 
مادر

س خواندن وادار كنند، 
در

س 
مى گفتند: «اگر در

نخوانى، نمى گذاريم 

بروى به باشگاه!» 

نبرد مرگ و زندگى

زهرا تا سال ها اين رشته را رها نكرد. حتى وقتى كه 

س مى خواند هم اوقاتى 
براى قبولى در دانشگاه در

ص داده بود. سرانجام هم در 
ش اختصا

را به ورز

ك كرمان. به 
دانشگاه قبول شد؛ در شهرى نزدي

ك بار، 
ت هر چند روز ي

ب او مى توانس
اين ترتي

سرى به خانوادة خود بزند. در يكى از همين 

ت خانه بود كه خودرويى كه 
سفرها به سم

ف شديدى 
زهرا در آن نشسته بود، تصاد

ت 
ب شديدى به ستون فقرا

كرد و آسي

و نخاع او وارد شود. 

ت زهرا 
ك مى خواس

 وقتى پزش

ت: 
ش گف

را عمل كند، به خانواده ا

ت. 
نيس ص 

مشخ چيز 
«هيچ 

نماند.  زنده  او  ت 
اس ممكن 

ش 
گ و زندگى ا

احتمال مر

آغاز فعاليت هاى ورزشى

آغاز فعاليت هاى ورزشى

زهرا اعتقاد داشت كه هر اتفاقى در زندگى، 

زهرا اعتقاد داشت كه هر اتفاقى در زندگى، 

مصلحتي دارد و حتمًا مصدوميت او هم مصلحتى 

مصلحتي دارد و حتمًا مصدوميت او هم مصلحتى 

داشته است. مدتى گذشت تا با شرايط جديد 

داشته است. مدتى گذشت تا با شرايط جديد 

زندگى اش خو گرفت و به كمك مادر خود، 

زندگى اش خو گرفت و به كمك مادر خود، 

در مركزى مخصوص ورزش افراد معلول، 

در مركزى مخصوص ورزش افراد معلول، 

فعاليت خود را آغاز كرد. 

مدتى گذشت و چند كمان و تير 

مدتى گذشت و چند كمان و تير 

مدتى گذشت و چند كمان و تير 

كمان  با  تيراندازى  رشتة  مخصوص 

كمان  با  تيراندازى  رشتة  مخصوص 

كمان  با  تيراندازى  رشتة  مخصوص 

حاال  شد.  فرستاده  مركز  آن  براى 

حاال  شد.  فرستاده  مركز  آن  براى 

حاال  شد.  فرستاده  مركز  آن  براى 

فرصتى مناسب بود كه او و ديگران، 

فرصتى مناسب بود كه او و ديگران، 

فرصتى مناسب بود كه او و ديگران، 

توانايى هاى خود را نشان بدهند. 
نماند.  زنده  او  ت 

اس ممكن 

ش 
گ و زندگى ا

احتمال مر

ت.» 
مساوى اس

ت.» 
مساوى اس

حاال  شد.  فرستاده  مركز  آن  براى 

فرصتى مناسب بود كه او و ديگران، 

توانايى هاى خود را نشان بدهند. 

توانايى هاى خود را نشان بدهند. 

دخترى با رؤياهاى بر باد رفته

دخترى با رؤياهاى بر باد رفته

دخترى با رؤياهاى بر باد رفته

دخترى با رؤياهاى بر باد رفته

زهرا نعمتى ماه ها روى تخت بود و به اجبار به 

زهرا نعمتى ماه ها روى تخت بود و به اجبار به 

زهرا نعمتى ماه ها روى تخت بود و به اجبار به 

زهرا نعمتى ماه ها روى تخت بود و به اجبار به 

ص براى بهبود 
شكلى منظم برنامه هاى مخصو

ص براى بهبود 
شكلى منظم برنامه هاى مخصو

ص براى بهبود 
شكلى منظم برنامه هاى مخصو

ص براى بهبود 
شكلى منظم برنامه هاى مخصو

ص براى بهبود 
شكلى منظم برنامه هاى مخصو

ص براى بهبود 
شكلى منظم برنامه هاى مخصو

ص براى بهبود 
شكلى منظم برنامه هاى مخصو

اين شرايط همة  انجام مى داد. در  خود را 

اين شرايط همة  انجام مى داد. در  خود را 

اين شرايط همة  انجام مى داد. در  خود را 

اين شرايط همة  انجام مى داد. در  خود را 

ش 
اعضاى خانواده در كنارش بودند و كمك

ش 
اعضاى خانواده در كنارش بودند و كمك

ش 
اعضاى خانواده در كنارش بودند و كمك

مى كردند. او مرگ را شكست داده بود، 

مى كردند. او مرگ را شكست داده بود، 

مى كردند. او مرگ را شكست داده بود، 

روى  نمى توانست  هرگز  ديگر  ولى 

روى  نمى توانست  هرگز  ديگر  ولى 

روى  نمى توانست  هرگز  ديگر  ولى 

پاهاى خود بايستد. تمام رؤياهاى او 

پاهاى خود بايستد. تمام رؤياهاى او 

پاهاى خود بايستد. تمام رؤياهاى او 

ك 
براى حضور در تكواندوى المپي

ك 
براى حضور در تكواندوى المپي

ك 
براى حضور در تكواندوى المپي

بر باد رفته بود!

دخترى با روياهاى رنگين كمانى                                                          

«تخت لعنتى! بيمارستان لعنتى! يعنى من 

هيچ وقت از روى اين تخت بلند مى شوم؟ چطور 

ورزش  مى توانم  ديگر  اصًال  كنم؟  ورزش  كنم؟»بايد 

زهرا هر بار كه از خواب بيدار مى شود، اين 

تا همين  به ذهنش هجوم مى آورند.  فكرها 

چند روز قبل، او رؤياهاى زيادى داشت. از 

كودكى ورزش مى كرد و ورزش بخشى از 

زندگى اش شده بود. 

ورزش  المپيك  رؤياى  با  روزها 

المپيك  رؤياى  با  شب ها  و  مى كرد 

مى خوابيد. او مطمئن بود كه روزى 

نمايندة تكواندوى ايران در المپيك 

روزى  داشت  اميد  و  بود  خواهد 

كند.  كسب  مدال  ايران  براى 

اما همه چيز در يك لحظه از 
بين رفت!

اين  بايد  چرا  راستى 

اتفاقات براى او مى افتاد؟
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1: عدد 11 
4458=(4×4)+(5×8)=16+40=56=5+6=11
2232=(2×2)+(3×2)=(4+6)=10=1+0=1
5678=(5×6)+(7×8)=30+56=86=8+6=14
7921=(7×9)+(2×1)=(63+2)=65=6+5=

2: ارزش عددى كادو صفر و ارزش عددى 
درخت 13

3+13+0×2=16
1+13+0×3=14
0+0×13=13

40 :3

4: در هر رديف سه شكل وجود دارد كه 
يكى از آن ها وارونه است.

5: عدد 11
71=61+2×5

90=24+11×6

6: در مورد ساعت (عالمت اختصارى 
مى شود).  داده  نشان   Pm با  بعدازظهر 

بنابراين:
pm +20=1:20  1:00=20+1300 دقيقه
pm -40=1:20  2:00=40-1400 دقيقه

7: همبرگر 15و سيب زمينى 5

:85   3   9    1   4   6   8    7   2
8   4   7    9   2   5   3    1   6
2   6   1    3   7   8   9    5   4
6   7   5    4   8   1   2    9   3
9   1   2    6   3   7   5    4   8
4   8   3    5   9   2   7    6   1
3   2   6    7   1   9   4    8   5
7   5   8    2   6   4   1    3   9
1   9   4    8   5   3   6    2   7

40 :3

4: در هر رديف سه شكل وجود دارد كه 
يكى از آن ها وارونه است.

5: عدد 11
71=61+2×5

90=24+11×6

6: در مورد ساعت (عالمت اختصارى 
با  بعدازظهر 

بنابراين:
1300
1400

افتخارى ديگر براى ايران

اما كار بزرگ زهرا در سال 2016 بود. او 

اما كار بزرگ زهرا در سال 2016

2016

ا امتيازاتى كه كسب كرد، موفق شد هم در 
ب

ا امتيازاتى كه كسب كرد، موفق شد هم در 
ب

بازى هاى المپيك ريو (در برزيل) شركت كند 

بازى هاى المپيك ريو (در برزيل) شركت كند 

بازى هاى المپيك ريو (در برزيل) شركت كند 

بازى هاى المپيك ريو (در برزيل) شركت كند 

ك. در طول 
و هم در مسابقه هاى پارالمپي

تاريخ المپيك، تنها 12 نفر از سراسر 

تاريخ المپيك، تنها 12

12

خار را داشتند كه هم در 
جهان اين افت

م در پارالمپيك شركت 
المپيك و ه

د. او در 
كنند و نعمتى نفر سيزدهم بو

پارالمپيك 2016
پارالمپيك 2016
2016

ديگر هم براى ايران به ارمغان 

ديگر هم براى ايران به ارمغان 

آورد و امسال در صورت 

برگزارى پارالمپيك توكيو 

ن) بار ديگر براى 
(ژاپ

افتخار كشور خود 

تالش مى كند.

هرگز تسليم نشوهرگز تسليم نشو!
اراده  قدرت  و  تمركز  اراده تمرين،  قدرت  و  تمركز  تمرين، 
باعث شد كه زهرا سريع تر از هر باعث شد كه زهرا سريع تر از هر باعث شد كه زهرا سريع تر از هر 
كند.  پيشرفت  ديگرى  كند. ورزشكار  پيشرفت  ديگرى  كند. ورزشكار  پيشرفت  ديگرى  ورزشكار 
مدتى بعد به تيم ملى تير و كمان مدتى بعد به تيم ملى تير و كمان مدتى بعد به تيم ملى تير و كمان 
دعوت شد و با امتيازاتى كه به دعوت شد و با امتيازاتى كه به دعوت شد و با امتيازاتى كه به 
دست آورد. او در پارالمپيك دست آورد. او در پارالمپيك دست آورد. او در پارالمپيك 
مخصوص  (المپيك  مخصوص   (المپيك   2012
در  كه  معلوالن  و  در ناتوانان  كه  معلوالن  و  ناتوانان 
لندن برگزار مى شد) يك لندن برگزار مى شد) يك 
برنز  يك  و  طال  برنز مدال  يك  و  طال  مدال 

براى ايران كسب كرد.

نعمتى هرگز تسليم نشد. شما هم هر 

وقت خواستيد در زندگى تسليم شويد، 

داستان زندگى او را مرور كنيد!
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ك. در طول 
و هم در مسابقه هاى پارالمپي

تاريخ المپيك، تنها  نفر از سراسر 

خار را داشتند كه هم در 
جهان اين افت

م در پارالمپيك شركت 
المپيك و ه

د. او در 
كنند و نعمتى نفر سيزدهم بو

د. او در 
كنند و نعمتى نفر سيزدهم بو

2016 يك طالى 
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آورد و امسال در صورت 

برگزارى پارالمپيك توكيو 

ن) بار ديگر براى 
(ژاپ

افتخار كشور خود 
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