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فدراسیون  زنان  رئیسی  نائب  سرپرست 
رکوردهای  ارزیابی  با  گفت:  وزنه برداری 
وزنه برداران در قهرمانی آسیا باید گفت که کسب 
سهمیه المپیک و مدال در جهان دور از دسترس 
است.  بدرالملوک کهرنگی در گفت وگو با ایرنا 
در  زنان  وزنه برداری  ملی  تیم  عملکرد  درباره 
دختران  داشت:  اظهار  آسیا،  قهرمانی  مسابقات 
ما پس از بازگشت از قونیه یک هفته استراحت 
کردند و بعد از آن به اردوی تیم ملی اعزامی به 
در  که  رکرودگیری هایی  با  شدند.  دعوت  آسیا 
اردو داشتند تصمیم براین شد که چه تعدادی به 

بحرین اعزام شوند.
در  را  خود  رکوردهای  اعزامی ها  افزود:  وی 
الهام  سیده  و  کردند  جا  به  جا  آسیا  قهرمانی 
برای  و  کسب  را  طال  مدال  مدال  سه  حسینی 
بازگشت  از  پس  کرد.  تاریخ سازی  بار  اولین 
استراحت،  روز  چند  و  بحرین  از  ملی پوشان 
وزنه برداران به به اردوی تیم ملی دعوت شدند 
دیگر  دختر  سه  جایگزین  وزنه بردار  سه  اما 
شدند. زیرا رکوردهای آن سه ورزشکار خیلی 
رشد نداشته است یا آنکه مصدومیت داشتند و 

نتوانستند نظر کادر فنی را جلب کنند.
فدراسیون  زنان  رئیسی  نائب  سرپرست 
تمرینات  وزنه برداران  کرد:  اضافه  وزنه برداری 
خود را در کمپ تیم های ملی در محل فدراسیون 
ادامه می دهند. این اردو متصل به قهرمانی جهان 
در کلمبیا برگزار می شود که اولین پنجره کسب 
سهمیه وزنه برداری المپیک ۲۰۲۴ پاریس است. 
اعزامی  وزنه برداران  تا  است  زود  هنوز  هرچند 
مشخص  المپیک  گزینشی  بعدی  مسابقات  به 
ثبت  به رکوردهای  توجه  با  فنی  کادر  و  شوند 
شده تصمیم می گیرد. واقعیت امر درباره بررسی 
قهرمانی  مسابقات  در  وزنه برداران  رکوردهای 

وزنه برداران  دیگر  تنها  نه  که  است  این  آسیا 
پیشرفت  نتوانسته  نیز خیلی  الهام حسینی  بلکه 
خاصی داشته باشد. ورزشکاران ما بعد از ۲ سال 

اردو شوند.  وارد  ماه  اواخر خرداد  از  توانستند 
در یک مدت کوتاهی تمرین کردند و تمرینات 
فشرده و مسابقات پشت سر هم بود. همین امر 

سبب شده تا خستگی زیادی داشته باشند.
نظر  از  ما  دست  اینکه  به  اشاره  با  کهرنگی 
گفت:  خالیست،  خیلی  زن  وزنه برداران  تعداد 
کلمبیا  به  داشتیم  بیشتری  وزنه برداران  اگر 
میدان  وزنه برداران  از  بسیاری  می کردیم.  اعزام 
ندیده اند و به دلیل فشار مسابقات نتوانسته اند، 
انالیز  وقتی  اما  باشند  داشته  را  الزم  تمرکز 
می کنیم، متوجه تغییرات خوب در وزنه برداری 
خیلی  زنان  وزنه برداری  سطح  می شویم.  زنان 
پایین است و نیازمند اصالح تکنیک و تمرینات 
مستمر و فشرده هستیم. با توجه به رکوردها، دو 
به  بهترین ها  تا  می کنیم  وزنه بردار جابه جا  سه 

مسابقات جهانی و آسیایی اعزام شوند.

نائب رئیس زنان وزنه برداری: 
حسینی طال گرفت اما پیشرفتی نداشت

افسانه  یک  به عضله،  تبدیل چربی  راستش 
به  را  چربی  هرگز  شما  بدن  است.  قدیمی 

نیز صادق  آن  نمی کند و عکس  تبدیل  عضله 
است؛ هیچ عضله ای تبدیل به چربی نمی شود. 
چربی و ماهیچه دو نوع بافت متفاوت هستند و 
نمی توان یکی را به دیگری تبدیل کرد. مگر با 
جادوگری! بهترین تشبیهی که برای این پاسخ 
نمی توان  که  است  این  کرد،  استفاده  می توان 
یک پرتقال را به سیب تبدیل کرد. فرآیند این 
دو کار، یعنی از دست دادن چربی و به دست 

آوردن عضله، دو فرآیند جداگانه هستند.
کم  وزن  باید  چربی،  دادن  دست  از  برای 
شما  گرفتن  قرار  مستلزم  وزن  کاهش  و  کنید 
در حالت نقصان کالری )کالری دریافتی شما 
کمتر از کالری مصرفی تان باشد.( است. برای 
عضله سازی هم باید تمرین قدرتی انجام شود 

و پروتئین و مواد کافی مصرف شود.
تفاوت چربی سوزی و عضله سازی

عضله بافت فعالی است که در تمام ساعات 

هنگام  در  حتی  می سوزاند،  کالری  روز  شبانه 
خواب. به نوعی عضله مانند موتوری است که 
در حالت خاموشی هم کار می کند. هنگامی که 
می سوزانید،  بیشتری  کالری  می کنید،  حرکت 
سریع تر  چه  هر  که  ماشینی  مانند  درست 

حرکت کنید، بنزین بیشتری مصرف می کند.
برای  ذخیره ای  فقط  چربی  دیگر  طرف  از 
نمی کند  کاری  هیچ  است.  بدن  اضافی  انرژی 
تنها  جز ماندن در قسمت ذخیره شده بدن و 
هدفش این است که تایر زاپاس دور کمر شما 
باشد. فقط زمانی که به انرژی بیشتری احتیاج 

پیدا کنید و شروع به سوزاندن می کند.
مقداری  به  ماندن  سالم  برای  فرد  هر  نکته: 
چربی بدن نیاز دارد، اما تا حدی و اگر مقدار 
رود،  باالتر  مشخصی  مقدار  از  چربی  ذخیره 

سالمت او به خطر میفتد.
چربی سوزی و عضله سازی 

چگونه اتفاق میفتد؟
حالت  در  که  است  الزم  سوزی  چربی  در 
کالری  )دریافت  بگیرید  قرار  نقصان  کالری 
کمتر از نیاز کلی بدن( و مصرف یک سری مواد 
غذایی خاص طبق برنامه کاهش یابند. اما در 
عضله سازی نیاز به کالری مازاد داریم )یعنی 
مصرف کالری بیشتر از آنچه می سوزانید(. از 
طرفی برای چربی سوزی همزمان از تمرینات 
هوازی، قدرتی و حتی هیت استفاده می شود و 
بنا به صالح دید مربی تان، برنامه تمرینی شما 
تنظیم  وزن  کاهش  و  سوزی  چربی  هدف  با 
به  همه  از  بیشتر  سازی  عضله  برای  می شود. 
تمرین قدرتی پرداخته می شود. از نظر جسمی 
و روانی بسیار آسان تر است که به جای تالش 
برای هر دو، فقط روی عضله سازی یا کاهش 

چربی تمرکز کنید. 
آیا چربی سوزی و عضله سازی همزمان 

ممکن است؟
یک  در  هدف  دو  هر  به  دستیابی  متأسفانه 
زمان و تبدیل چربی به عضله تقریبًا غیرممکن 

امر به تفاوت ماهیت این دو  این  است. دلیل 
فرآیند برمی گردد که پیشتر هم توضیح دادیم. 
همچنین نوع برنامه تمرینی این دو هدف هم 
دو  این  که  است. پس می توان گفت  متفاوت 
هرچند  نیستند؛  دستیابی  قابل  همزمان  هدف، 
مسیر هردو در بعضی موارد مشابه است. برای 
و  عضله  آوردن  دست  به  زیر  موارد  در  مثال 
ممکن  همزمان  طور  به  چربی  دادن  دست  از 
ورزش  دنیای  وارد  تازگی  به  شما  اگر  است. 
نتایج  اول  ماه های  در  و  زود  خیلی  شده اید، 
می تواند  هم  شما  بدن  می بینید.  گیری  چشم 
خیلی زود عضله بسازد و در عین حال چربی 
به  را  موضوع  این  نباید  ولی  دهد.  دست  از 

معنی تبدیل چربی به عضله بدانید!
شرایط  در  بدن  که  است  این  امر  این  دلیل 
تمرین نبوده، اما حاال از تمرین منظم و تغذیه 
عضله  زود  خیلی  و  است  برخوردار  مناسب 
روند  این  می رود  پیش  هرچه  می کند.  سازی 
سازگار  تمرین  با  شما  بدن  می شود.  کندتر 
کاهش  سازی تان  عضله  مقدار  و  می شود 
وزن  اضافه  شما  اگر  دیگر  طرف  از  می یابد. 
چربی های تان  ذخیره  و  دارید  زیادی  بسیار 
بدنسازی و عضله  باال است و مشغول  خیلی 
اوایل کار،  سازی شده اید، به احتمال زیاد در 
در  و  می کنید  تجربه  را  خوبی  سوزی  چربی 
شد.  خواهد  ورزیده تر  حال عضالت تان  عین 
در این مورد هم تبدیل چربی به عضله اتفاق 
نمیفتد بلکه به طور همزمان هر دو فرایند در 

بدن شما انجام شده است.
اگر در شرایط بسیار سفت و سخت بدنسازی 
درصد  بتوانید  است  ممکن  بگیرید،  قرار 
خود  سوزی  چربی  و  سازی  عضله  موفقیت 
نظر روحی می تواند  از  کار  این  ببرید.  باال  را 
این تمرینات هم  از  باشد. حتی  بسیار سخت 
نباید به هیچ وجه توقع تبدیل چربی به عضله 

را داشته باشید!
منبع: فیتامین

بیان  با  بانوان،  تکواندوی  ملی  تیم  سرمربی 
اینکه متاسفانه همیشه خط خورده ها از تیم ملی 
خود را محق می دانند، گفت: اگر قرار بود حقی 
از کسی ضایع شود شک نکنید که من سرمربی 
تیم ملی نمی ماندم. مینو مداح در گفتگو با ایسنا، 
تکواندوی  ملی  تیم  وضعیت  آخرین  درباره 
قهرمانی  رقابت های  به  اعزام  آستانه  در  بانوان 
از  بعد  اظهار کرد: سرانجام  جهان در مکزیک، 
و  متعدد  مسابقات  متوالی،  اردوی  ماه   ۷ تا   ۶
انتخابی های درون اردویی، بچه ها تا حد زیادی 
آنالیز شدند و چکیده تمامی نفرات همین ۶ نفر 
ما  گرفتند.  نام  جهانی  مسابقات  به  ما  اعزامی 
پس از بررسی هایی که داشتیم و با تایید کمیته 
فنی، در اوزان ۵۷- و ۷۳- نماینده ای در این 
با ۶ نماینده عازم مسابقات  مسابقات نداریم و 
برای  که  کارهایی  تمامی  شد.  خواهیم  جهانی 
کسب موفقیت الزم بوده انجام شده و امیدوارم 

با دست پر از مسابقات جهانی بازگردیم.
سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان، در پاسخ 
به این سوال که چه پیش بینی از کسب نتایج تیم 
همیشه  من  گفت:  دارد،  مسابقات  این  در  ملی 
گفته ام که پیش بینی در تکواندو کار بسیار سختی 
ثانیه  صدم  در  و  شده اند  حرفه ای  همه  است. 
نتایج تغییر می کند. در گرندپری فرانسه، خیلی 
المپیک از  المپیک و حتی طالیی  از مدال داران 
اصلی  بخت های  کاغذ  روی  شاید  که  کرواسی 
یا  اول  مبارزه  بودند در همان  کسب مدال طال 
دوم حذف شدند. همه بازیکنان تالش می کنند 
روز  امیدوارم  بیایند.  بیرون  مبارزه  از  برنده  که 
مبارزه، روز بازیکنان ما باشد تا بچه ها با کسب 
کنند و هم مزد  ما را روسفید  نتایج خوب هم 

زحماتشان را بگیرند.

درباره  بانوان،  تکواندوی  ملی  تیم  سرمربی 
فنی و  کادر  اختالف در  درباره  برخی شایعات 
دارد مهروز ساعی خواهر رییس  احتمال  اینکه 
بانوان  ملی  تیم  سرمربی  عنوان  به  فدراسیون 
در مسابقات جهانی فعالیت کند، گفت: مهروز 

ساعی نیز مثل خیلی از بچه ها، در تیم های ملی 
بازیکن من بوده و زمانیکه او را به عنوان مربی 
تیم ملی انتخاب کردم مطمئن بودم او می تواند 
کمک خوبی برای من باشد که خوشبختانه در 
همین مدت نیز این موضوع را ثابت کرد و نشان 
صحت  اخبار  این  داشته ام.  خوبی  انتخاب  داد 
جهانی  مسابقات  در  ملی  تیم  سرمربی  ندارد، 
بنده فعالیت  نیز در کنار  من هستم و دو مربی 
مشکلی  هیچ  خوشبختانه  اینباره  در  می کنند. 

وجود ندارد.
نتایج  بچه ها  امیدوارم  گفت:  پایان،  در  مداح 
خوبی را در مسابقات قهرمانی جهان رقم بزنند 
و بتوانند در این روزها، دل مردم عزیز ایران را 

اندکی شاد کنند.

آیا تبدیل چربی به عضله واقعیت دارد؟

مداح: تا من هستم حقی از کسی ضایع نمی شود

در تنیس روی میز تور زیر ۱۹ سال رخ داد
قضاوت الله پوریا منش 
در فینال کانتندر ایتالیا

در  ایران  میز  روی  تنیس  داور  منش  پوریا  الله 
نهایی  دیدار 
مسابقات کانتندر 
در  سال   ۱۹ زیر 
ایتالیا به قضاوت 
به  پرداخت. 
پایگاه  گزارش 
تحلیلی  خبری 
قهرمان  دختران 
تنیس  مسابقات 
تور  میز  روی 
زیر ۱۹ سال کانتندر ایتالیا به مدت یک هفته برگزار 
شد و الله پوریا منش نماینده ایران در بخش داوری 
بود. پوریا منش در فینال این مسابقات که شنبه ۱۴ 
آبان برگزار شد قضاوت کرد تا چهره شاخصی از 
فدراسیون  توسط  برگزار شده  رقابت  این  در  ایران 
جهانی به نمایش بگذارد. مسابقات تنیس روی میز 
کانتندر جوانان از ۸ تا ۱۴ آبان ماه به میزبانی شهر 
لیگنانو ایتالیا به انجام رسید. این در حالی است که 
ایران در بخش داوری زنان دارای موقعیت مناسبی 

در فدراسیون جهانی است.
دومین شکست تیم والیبال 
نشسته در قهرمانی جهان

در ادامه رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان 
ایران در  بانوان  والیبال نشسته  تیم ملی  بوسنی،  در 
دومین دیدار برابر اسلوانی نتیجه را واگذار کرد. به 
های  رقابت های  از  روز  دومین  در  ایسنا،   گزارش 
ملی  تیم  بوسنی،  در  جهان  قهرمانی  نشسته  والیبال 
والیبال نشسته بانوان ایران در دومین دیدار خود به 
مصاف تیم اسلونی رفت و این دیدار را با نتیجه ۳ 
بر یک واگذار کرد. بانوان والیبال نشسته کشورمان 
در اولین دیدار خود برابر آمریکا با نتیجه ۳ بر  یک 

رقابت را واگذار کرده بودند.
پایان کار تیم ملی اسکی 

بانوان معلول در کاپ آسیا 
با کسب ۴ مدال

اسکی  آسیا  کاپ  رقابتهای  از  روز  آخرین  در 
معلوالن در امارات، بانوان اسکی باز کشورمان موفق 
به کسب ۴ مدال طال و نقره شدند. به گزارش ایسنا، 
مسابقات اسکی کاپ آسیا در ماده اساللوم در پیست 
دوبی در کشور امارات برگزار شد و نسیم حسنوند 
نقره  و  مدال طال  به کسب  موفق  روزبه  و صدیقه 
شدند. تیم ملی بانوان کشورمان در پایان رقابت ها 

موفق به کسب ۴ مدال طال و نقره شد. 
حمایت از فوتبال زنان 

با پخش رایگان مسابقات 
جام جهانی

حق  برای  فیفا  با  توافق  از  اسپورت  یوروویژن 
سال  در  زنان  فوتبال  جهانی  جام  مسابقات  پخش 
تمامی  تفاهم نامه،  این  اساس  بر  داد.  خبر  آینده 
های  تلویزیون  و  رادیو  اتحادیه  عضو  شبکه های 
این  پخش  امکان  از  می توانند   )EBU( اروپایی 
نقل  به  ایسنا  گزارش  به  شوند.  بهره مند  مسابقات 
اروپایی  تلویزیون های  و  رادیو  اتحادیه  سایت  از 
)EBU(، یوروویژن اسپورت به عنوان زیرمجموعه 
فیفا برای به دست  با  از توافق جدید  اتحادیه،  این 
جهانی  جام  پخش  گسترده  و  کامل  حقوق  آوردن 
این  است.  داده  خبر   ۲۰۲۳ سال   در  زنان  فوتبال 
این  حق پخش می تواند در اختیار ۳۲ شبکه عضو 
اتحادیه از ۲۸ منطقه قرار گیرد که در بین آنها چهار 
شبکه رادیویی هم دیده می شود. حقوق رسانه ای به 
زنان،  فوتبال  جهانی  جام  پخش  برای  آمده  دست 
رادیو  و  دیجیتال  تلویزیون،  طریق  از  انتقال  شامل 
است و اعضای EBU متعهد به پخش گسترده تر و 

رایگان این مسابقات هستند. 

ایسنا: پای خاطرات تنها المپین 
نشستیم  ایران  زنان  ژیمناستیک 
بد  و  خوب  خاطرات  از  او  و 
سال های حضورش در این رشته 
سروری  جمیله  گفت.  سخن 
دختری ۱۲ ساله بود که بعد از اما 
المپیک  مسافر  فراوان  اگرهای  و 
قهرمان،  اولین  شد.  توکیو   ۱۹۶۴
اولین  و  داور  اولین  مربی،  اولین 
ایران  ژیمناستیک  زنان  مسئول 
مسئولیت های بعدی او در عرصه 
ورزش بود. هر چند که در آخرین 
روزهای حضورش در فدراسیون 
به عنوان نایب رییس به او خیلی 
بی مهری شد اما او اخراجش را 
افتخاری می داند که به واسطه آن 
خانه نشینی را تجربه کرد و طعم 
چشید.  را  دغدغه  بدون  زندگی 
شده  او  زندگی  تمام  دیگر  حاال 
دنیا  یک  و  همسر  خانواده،  نوه، 
دوست خوب. حاال دیگر آخرین 
چیزی که او می خواهد این است 
بار  برود  دنیا  از  اینکه  از  قبل  که 
دیگر ژیمناستیک را در اوج ببیند.
مدرسه  هنوز  و  بود  سالم   ۵
جست  آنقدر  پدرم  که  نمی رفتم 
و جو کرد تا یک سالن در طبقه 
مختص  که  ورزش  کاخ  زیرین 
سازمان تربیت بدنی بود پیدا کرد. 
عرض  با  طوالنی  راهروی  یک 
کم اما طول زیاد بود. آن طرفش 
که  بود  برداری  وزنه  سالن  هم 
و  نصیری  چون  ورزشکارانی 
می زدند.  وزنه  آن  در  برومند 
را  ژیمناستیک  وسایل  اولیه ترین 
شروع  سالن  این  از  من  داشت. 
کردم. در این سالن زن ۳۰ ساله 
 ۱۰ تا   ۶ بچه  دختر  بود،  هم 
در  که  چیزی  بودند؛  هم  ساله 
ژیمناستیک غیر ممکن است. رده 
خیلی  رشته  این  در  سنی  بندی 
مهم است. مرحوم احمد عسگری 
نیک مربی ما بود. آن اولین سالن 

ژیمناستیک زنان ایران بود.
و  صراحت  کمال  با  را  این 
محکم می گویم که من و دو سه 
کننده  شروع  و  بانی  دیگر  نفر 
ژیمناستیک زنان ایران بودیم. من 
اولین قهرمان، تنها المپیکی، اولین 
داور،  اولین  فدراسیون،  مسئول 
اولین مربی و اولین نایب رییسی 
فدراسیون  از  مرا  البته  که  بودم 
را  راه  خنده(.  )با  کردند  بیرون 
همیشه  بنابراین  کردم  باز  خودم 

در همه مراحل حضور داشتم.
کاخ  همان  در  سالی   ۴ یا   ۳
سازمان  می کردم.  تمرین  ورزش 
نام  به  مربی  دو  بدنی هم  تربیت 
از  را  ژوزف  آقای  و  ویرا  خانم 
زن  این  بود.  آورده  چکسلواکی 
بودند.  ایران  سال  دو  شوهر  و 
خانم، مربی ما و همسرش مربی 
در  ما  بود.  آقا  ژیمناست های 
و  ورزش  خانه  زیرزمین  همین 

پارک  چادر  همان  در  هم  مردان 
شهر تمرین می کردیم. نزدیک به 
توکیو   ۱۹۶۴ المپیک  مسابقات 
بدنی  تربیت  سازمان  که  شدیم 
ایرانی را  تصمیم گرفت که زنان 
مسابقات  راهی  بار  اولین  برای 
المپیک کند. ۴ زن دوومیدانی کار 
انتخاب  مختلف  از شاخه های  را 
از  هم  زن  یک  بود  قرار  کردند. 
نمی دانم  اعزام  شود.  ژیمناستیک 
تربیت  سازمان  واقعا  که  چه شد 
نوپای ژیمناستیک را  بدنی رشته 
این  در  کرد.  انتخاب  اعزام  برای 
رشته هم باید تیم اعزام می شد تا 
یک مقام یا جایگاهی بدست آید.
در المپیک ۱۹۶۴ توکیو تنها و 
بچه ای ۱۲ ساله بودم. طبیعتا باید 
می کرد.  حمایت  مرا  مربی  یک 
به  بود  چکسلواکی  از  که  ویرا 
همکارش نامه نوشت که "جمیله 
شاگرد من است او را در المپیک 
و  باشید  مراقبش  کنید،  حمایت 
در تمرینات او را همراهی کنید." 
البته دولت ژاپن هم که می دانست 
از ایران یک ورزشکار تنها می آید 
انتخاب  برایم  خانم  مربی  یک 
ببرد.  تمرین  به  مرا  که  بود  کرده 
با  و  مربی  این  با  که  بار  سه  دو 
تیم ملی چکسلواکی تمرین کردم 
با مربی ژاپنی به سالنی رفتیم که 
برگزار  آن  بود در  قرار  مسابقات 
به  و  شدیم  اتوبوس  سوار  شود. 

محل مسابقات رفتیم.
مِن ندید بدید که در یک سالن 
غیر  تشک های  با  متر،   ۱۵ در   ۲
و  موازنه  تخته  بدون  استاندارد، 
تراشیده  دستی  که  چوب هایی  با 
آن  به  بودم  کرده  تمرین  بودند 
سالن  عظمت  تا  و  رفتم  سالن 

کردم  احساس  دیدم  را  المپیک 
نمی توانم. نمی شود در این سالن 
گاه  هیچ  صحنه ها  این  بمانم. 
بعد از ۶۰ سال از یادم نمی رود. 
به  بی زبانی  زبان  با  ژاپنی  مربی 
را  لباسم  تمرین  برای  گفت  من 
عوض کنم. من با هدف تعویض 
لباس به محوطه برگشتم و بدون 
اتوبوس  شدم  بگویم سوار  اینکه 
اتوبوس ها  برگشتم.  دهکده  به  و 
بنده  بود.  مشخص  سالن ها  و 
دنبالم  بود،  مانده  منتظرم  خدا 
به  و  نیستم  بود  دیده  و  گشته 
هتل  به  من  بود.  برگشته  دهکده 
نمی دانم  کردم.  تب  رسیدم  که 
از ترسیدن بود یا چه اما مریض 
شدم. حالم بد بود و در بیمارستان 

بستری شدم.
بهتر  حالم  روز  سه  دو  از  بعد 
مسابقه  به  و  پوشیدم  لباس  شد. 
به  را  بودم  بلد  که  چیزی  رفتم. 
نمی دانستم  گذاشتم.  نمایش 

آنقدر مورد توجه قرار می گیرم.
خیلی  شرایط  المپیک  از  بعد 
که   ۴۷ سال  تا  بود.  خوب 
می کردم  کار  ژیمناستیک  کماکان 
سال  بود.  مشخص  جایگاهم  و 
مسابقه   در  بود  سالم   ۱۷ که   ۴۷
که  کردم  شرکت  کشور  قهرمانی 
در ارومیه فعلی برگزار شد. البته 
آنقدر  شد.  من  مسابقه  آخرین 
مهم  کشور  قهرمانی  مسابقات 
برای  کشوری  مسئوالن  که  بود 
بودند.  آمده  اختتامیه  تماشای 
مسابقات که تمام شد آقای پرنده 
می کرد  کار  زمینی  نیروی  در  که 
به مسئوالن گفته بود که سروری 
مستعدی  و  خوب  ژیمناست 
آن  روی  توان  می  و  است 

سرمایه گذاری کرد که دستور داده 
بودند من را به کشوری همچون 
ژیمناستیک  که  بفرستند  شوروی 
ژیمناستیک  موقع  آن  دارد.  قوی 
شوروی و ژاپن روی بورس بود.

تهران  به  که  مسابقات  از 
 ۴ ماموریت  برای  پدرم  برگشتم 
ساله همراه خانواده راهی پاکستان 
شد اما من برای اعزام به شوروی 
در تهران ماندم. ۵ یا ۶ ماهی در 
خانه دخترخاله های پدریم ماندم. 
کم کم احساس کردم برای اعزام 
به شوروی امروز و فردا می کنند 
است.  کاسه  نیم  زیر  کاسه ای  و 
گفتم  و  گرفتم  تماس  پدرم  با 
امروز  هی  هم  اینها  شدم.  خسته 
چیز  همه  گفت  می کنند.  فردا  و 
بروم.  پاکستان  به  و  کنم  رها  را 
من هم دیگر ورزش را رها کردم 
اصال  پاکستان  در  متاسفانه  چون 
اثری از ژیمناستیک نبود و اصال 
است.  رشته ای  چه  نمی دانستند 
پدرم  ماموریت  از  سالی  یک 
مانده بود که من و خواهرم خسته 
شدیم و به ایران آمدیم. دیگر ۲۰ 
قالب  در  اینبار  و  بود  شده  سالم 
ورزش  سراغ  به  داور  و  مربی 
و  مربیگری  دوره های  به  رفتم. 
مثل  کشور  از  خارج  در  داوری 
این  در  شدم.   اعزام  فرانسه 
دار  بچه  کردم،  ازدواج  فاصله 
شدم و مسئله جنگ پیش آمد. ما 
اتفاق خانواده به سوئد رفتیم.  به 
سه سال ماندیم و در آنجا خیلی 
دلزده  انگار  نرفتم.  ورزش  سراغ 
اجازه  هم  سنم  دیگر  بودم.  شده 

نمی داد از اول شروع کنم.
ایران  به  دوباره  جنگ  از  بعد 
از  را  زندگی  و  کار  برگشتیم. 
سمت  به  کردیم.  شروع  اول 
اینبار  اما  رفتم  ژیمناستیک 
فعال  مدیریتی  سمت های  در 
هم  آموزشی  کار  دیگر  شدم. 
انجمن  مسئول  می کردم.  کمتر 
مسئول  و  کشور  ژیمناستیک 
در  بودم.  کشور  آموزشگاه های 
سال ۱۳۸۳ مسئله ادغام پیش آمد. 
پیش از آن زنان زیر نظر انجمن ها 
مردان  برای  فدراسیون  و  بودند 
در   ۱۳۹۶ سال  تا  هم  من  بود. 
زمینه  همه  در  و  بودم  فدراسیون 
در   ۹۶ سال  تا  داشتم.  حضور 
که  بعد  کردم  خدمت  فدراسیون 
با  فدراسیون شد  رییس  درگاهی 
انداخت.  یک لگد همه را بیرون 
البته من قبلتر رفتم ولی بعد نامم 
در لیست اخراجی ها بود. من هم 
چقدر  دیدم  و  نشستم  خانه  در 
است.  بخش  لذت  نشستن  خانه 
خانواده،  شده  من  زندگی  اکنون 
با  اما  بیمار  همسر  یک  و  نوه 
احساس خوب. باور نمی کنید که 
داشتن  من  زندگی  قشنگ  بخش 

یک دنیا دوست خوب است.
ورزش در خانه
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گفت وگو با تنها المپین ژیمناستیک زنان ایرانشعر
مرا از فدراسیون بیرون کردند


