اولین حضور با پرچمداری ،افتخار بزرگی است

هانیه رستمیان :همه مردم ایران را همراه
خودم احساس میکنم

INN.IR
43
ویژهنامه المپیک توکیو

پیــش از او صمــد نیکخواهبهرامــی،
کاپیتــان تیــم ملــی بســکتبال ایــران
بهعنــوان پرچمــدار کاروان ایــران در
المپیــک توکیو معرفی شــده بود اما در
راســتای درخواســت کمیته بینالمللی
المپیــک بــرای معرفــی دو پرچمــدار
در دو بخــش مــردان و زنان ،مســئوالن
کاروان ورزش ایــران به نام او رســیدند؛
هانیه رســتمیان؛ ملیپــوش تیراندازی
ایران که اولین تجربهاش را در المپیک
تجربه میکند.
ایــن بــرای نخســتینبار اســت که دو
پرچمــدار مقابــل کاروان رژه میرونــد
و از ایــن جهت اتفاق جالبی اســت .اما
جالبتر حســی اســت که رســتمیان به
ایــن موضــوع دارد .او کمــی متفاوتتر
از ســایر پرچمداران درباره این موضوع
صحبت میکنــد و میگوید همه مردم
ایران را همراه خود احساس میکند.
هانیــه دربــاره مســئولیتی کــه در
آخریــن روزهــا پیش از اعــزام کاروان بر
دوشــش گذاشته شده میگوید« :خیلی
خوشــحالم کــه مســئوالن کاروان من را
انتخــاب کردهانــد .برای هر ورزشــکاری
افتخــار بزرگــی اســت کــه پرچــم را بــه
دســتش بدهند تــا در افتتاحیه المپیک
رژه برود .این موضــوع زمانی برای من
لذتبخشتر میشــود که میبینم اولین

حضــورم در المپیــک اســت و همزمان
دو افتخار را تجربه میکنم».
بــا اینکــه چنــد روزر از ایــن تصمیــم
گذشــته ،هانیــه میگویــد نمیتوانــد
بهخوبــی حســش را توصیــف کنــد:
«مســئولیتم دوچندان شده و امیدوارم
حاال که نقشــم پررنگتر شده ،نماینده
خوبی برای کشورم باشم».
او اشــارهای بــه شــعار همــه بــرای
ایــران دارد و موضــوع پرچمــداریاش
را از ایــن زاویه میبیند« :مــا همه برای
ایــران تــاش میکنیم .افتخــار میکنم
در موقعیتی قــرار گرفتهام که میتوانم
برای کشــورم افتخار کســب کنــم .وقتی
ما در المپیک حاضر میشــویم ،پرچم
کشــور را به دســت داریم .رژه میرویم،
رقابــت میکنیــم ،فقــط خودمــان
نیســتیم .نماینــده 80میلیــون ایرانــی
هســتیم که چشمشــان به توکیو اســت،
پــس بایــد فقــط بــه ایــن موضــوع فکر
کنیم .مردم کشــورمان هم با ما هستند
و امیــدوارم دعــای خیرشــان همــراه ما
باشد».
رســتمیان در ادامه خیلــی کوتاه هم
به شــرایطی کــه دارد اشــاره میکند و از
آمادگــیاش بــرای حضــور در المپیک
میگویــد« :تمریناتمــان را از همــان
شــیوع کرونــا شــروع کردیــم .قبــل از

المپیک هم دو مسابقه جهانی داشتیم
که یکی از آنها در برنامه ما قرار نگرفت
و در اصــل ورزشــکارانی اعــزام شــدند
کــه میخواســتند ســهمیه المپیــک را
کســب کننــد .بعــد از آن مــا دو اردو در
مجارســتان و کرواســی داشــتیم و در
نهایــت در مســابقات جهانی کرواســی
شــرکت کردیم تا هم خودمان را محک
بزنیــم ،هــم بــرای حضــور در المپیــک
آماده شــویم و بــا حریفان خوب رقابت
کرده باشیم».
او معتقــد اســت ایــن روزهــا و ماهها
بــرای او بهخوبــی گذشــته اســت« :خدا
را شــکر میکنــم کــه اردوهــای خیلــی
خوبی را پشــت ســر گذاشــتیم و حاال که
در آســتانه اعــزام به توکیو هســتیم ،چه
در تپانچــه و چــه در تفنــگ بــه آمادگی
خوبی رسیدهایم .در آخرین مسابقهای
کــه حاضــر بودیــم ،رکوردهــای خوبــی
ثبت کردیم و امیــدوارم این روند ادامه
داشــته باشــد و بتوانیــم در المپیــک
بهترین نتیجهای کــه میتوانیم را ثبت
کنیــم .اگــر بتوانیــم همیــن رکوردهــا را
در توکیــو تکرار کنیــم ،اتفاقهای خوبی
میافتد».
رســتمیان تأکیــد دارد بهترینهــای
تیرانــدازی بــه توکیــو میآینــد« :رقبای
اصلی ما از آســیاییها هســتند ،البته در

25متــر اروپاییهــا هــم خوب هســتند.
رقبای ما از بهترینهای کشور خودشان
و از قهرمانهایــی هســتند کــه مــدال
جهانــی و المپیــک دارنــد و طبیعتــاً
رقابت با اینها کار بسیار دشواری است،
ولــی بــا همــه اینهــا رقابت کردیــم و به
ایــن خودبــاوری رســیدهایم کــه چیزی
کمتر از اینها نداریــم .امیدوارم بتوانیم
خودمان باشــیم و رقابت خوبی داشته
باشــیم که اگر اینطور شود ،حتماً نتیجه
خوبی هم میگیریم».
هانیــه بــه رقابتهایــی کــه پشــت
ســر گذاشــته اشــاره می کند و میگوید:
«هــم مــن و هــم بقیــه تیرانــدازان در
مســابقات اخیر فینالیست شدهایم و با
همه خوبهــای دنیا رقابــت کردهایم،
در نتیجــه شــناخت کافــی از فضایــی
کــه قــرار اســت در آن رقابــت کنیــم،
داریم».
او به مشــکل همیشــگی تیراندازان و
تالشــی که برای رفع این مشــکل نشده
هــم اشــاره دارد« :بــا توجه بــه اینکه ما
مشــکل فشــنگ داریم ،خیلــی از طرف
کمیته و فدراســیون تیراندازی حمایت
شــدیم کــه بتوانیــم اردوهــای خــارج از
کشــور را داشــته باشــیم تــا در شــرایط
بهتــری بــه المپیــک برویــم کــه ایــن
موضوع اتفاق مهمی است».

