
سامان برهمنی بوکسوری است که با ورزش هم بیماری کلیوي  اش بهبود يافت و هم به جنگ ديابت رفت 

مشتهاییکهمعجزهمیکند

همهرشتههایورزشیخطراتیداردوباعث
آسیبدیدگیمیشود.مطمئناسفرهای

هیمالیانوردیپدرمکه2ماهیابیشترطول
میکشید،سختیهایخودشراداشت

: سامان برهمنی بین ورزشکاران شاید 
دیابتش  ورزش  همین  با  اما  نباشد  سرشناس 
را کنترل کرده. کمی درباره خودتان بگویید. 

دیابت  به  سالگی   26 سن  از  دارم.  سال   32 من 
است  صنعتی  تاسیسات  کارم  شدم.  مبتال  نوع1 
اصال  که  کرده ام  تحصیل  کشاورزی  رشته  در  اما 

ندارند.  به هم  ارتباطی 
: چطور شد ورزشکار شدید؟

از بچگي به ورزش عالقه مند بودم. بوکس را خیلی 
دوست داشتم اما وقتی بینی ام شکست، آن را کنار 
گذاشتم. بعد از آن کوهنوردی و دوچرخه سواری 
می کردم اما 3سال است به صورت حرفه ای ورزش 

می کنم. 
: چه زمانی دیابت سراغتان آمد؟

دارم.  دیابت  متوجه شدم  که  بودم  6ساله  یا   5/5
بودم.  الغر  خیلی  می خوردم،  غذا  زیاد  اینکه  با 
بد  کالس ژیمناستیک می رفتم که یک روز حالم 
شد. افت قند پیدا کرده بودم. من را به بیمارستان 
بردند و بعد از انجام آزمایش های مختلف فهمیدم  

مبتال هستم.  نوع1  دیابت  به 
و  بیماری  این  با  سال ها  این  در   :

آمده اید؟ کنار  سختی هایش 
پایین  خیلی  سنین  در  و  است  ارثی  نوع1  دیابت 
قبل از 10 تا 12 سالگی خودش را نشان می دهد. 
در این حالت سلول های لوزالمعده از بین می روند 
و انسولین تولید نمی شود. به همین دلیل بیماران 
دیابت  در  اما  کنند  تزریق  انسولین  باید  دیابتی 
نوع دوم افراد به علت تنش و استرس زیاد، رژیم 
غذایی بد و چاقی مفرط دچار بیماری می شوند. 
اما  می شود  تولید  بدن  در  انسولین  افراد  این  در 
بار  چند  روزی  باید  دلیل  همین  به  کم.  دوز  در 

شود.  تزریق  انسولین 
شیوه  بیماری  این  با  می رسد  نظر  به   :

مي کند.  تغییر  فرد  زندگی 
از  طوری  باید  شده.  عوض  زندگی ام  شیوه  کال 
خوردن شیرینی پرهیز کنم که قندخونم کنترل شود. 
باال  آن  میزان  اگر  باشد.  تنظیم  باید  انسولین  دوز 
انسولین  دوز  اگر  می شود.  ایجاد  قند  افت  باشد، 
پایین باشد، قند باال می رود. بیماری دیابت و قند 
در بلندمدت به عروق کلیه و قلب آسیب می زند. 
: حتما دیابت برای شما هم دردسرهایی 

داشته؟
بیماری،  3 سال پیش متوجه شدم به علت همین 
کلیه ام پروتئین دفع می کند که از عوارض دیابت و 
قندخون است. یکی- دو بار پیش نزد متخصصان 
کلیه و غدد رفتم. راهکارهایی دادند و داروهایی 
هم تجویز کردند ولی من کال آدمی نبودم که به 
انسولین، داروی دیگری مصرف کنم.  جز تزریق 
: پس چکار کردید؟ می خواهید بگویید 

بدون خوردن دارو تصمیم گرفتید با ورزش با 
کنید؟ مقابله  بیماری  این 

تصمیم  کلیه،  بیماری  از  بعد  هفته  دو  یکی-   
وجود  با  کنم.  غلبه  مشکلم  به  ورزش  با  گرفتم 
شرایط سخت شغلی ام توانستم فشارهای روانی ام 

کنم.  را کمتر 
بیشتر می گویید؟ تاثیرات ورزش  از   :

از وقتی ورزش می کنم خونسردتر شده ام و استرس ام 
مناسب،  غذایی  رژیم  با  ورزش  کنار  شده.  کمتر 

برطرف شده است.  پروتئین  مشکل دفع 
با  و  حرفه ای  تصمیم  همین  با  شما   :
کرده اید.  کنترل  هم  را  دیابتتان  کردن،  ورزش 

داشتید. متفاوتی  ورزشی  برنامه های  حتما 
با شعار دیابت محدودیت نیست، دوچرخه سواری 
می توانند  عادی  افراد  مثل  هم  دیابتی ها  می کردم. 
دوچرخه سواری کنند، مثال در یک برنامه یک روزه 
و 14 ساعته از ساعت 8 صبح تا 10 شب تهران 
 4 برنامه دیگر  تا چالوس را رکاب زدم. در یک 
روزه از تهران تا قزوین، رشت و مازندران رفتم 
و برگشتم و حدودا 700 کیلومتر را رکاب زدم. 
قند  افت  است  ممکن  دیابتی  بیماران   :
بدنتان  به  کردن  ورزش  گونه  این  کنند.  پیدا 

نمی زند؟  آسیب 
باید همراه  مشکلی نیست. در این مواقع شیرینی 
داشته باشی که استفاده کنی. روزهایی که به این 
صورت و بلندمدت رکاب می زنم، اولین تاثیرش 
این است که کمتر انسولین استفاده می کنم.  داخل 
بدن هم قطعا تاثیرات خوبی دارد که با آزمایش های 

می شود.  مشخص  تکمیلی 
: از برنامه ورزشی تان برایمان بگویید. 
دوچرخه سواری  و  تنیس  کوهنوردی ،  قبال  من 
تصمیم  بعدا  نبود.  مرتب  به صورت  اما  می کردم 
باشگاه  کنم.  تمرین  ساعت   2-3 روز  هر  گرفتم 
بوکس هم می رفتم. اگر دیابت کنترل شود، بیماری 
و  شیرین  غذایی  مواد  پرخوری  با  اگر  اما  نیست 
چرب و فست فودها و ورزش نکردن دوز مناسب 
انسولین و قندخون کنترل نشود، متاسفانه به قلب 

و چشم صدمه می زند. 
ورزش  حرفه ای  است  سال   3 گفتید   :
هم  رشته ای  در  تخصصی  صورت  به  می کنید، 

می کنید؟  کار 
بعد از اینکه بینی ام شکست، از بوکس دور شدم 
به  بوکس  در  رشته ها  بقیه  کنار  است  سال   3 اما 

می کنم.  کار  تخصصی  صورت 
است،  خشنی  و  سخت  رشته  بوکس   :
نمی شوید؟  با وضعیتی که دارید دچار مشکل 
ویژگی بارز افراد دیابتی این است که زود از کوره 
کرده ام  شروع  را  بوکس  وقتی  از  اما  درمی روند 
شده.  کمتر  خیلی  روانی ام  فشارهای  و  تنش ها 

اطرافیانم می گویند خونسردتر شده ای. خودم هم 
فکر می کنم صددرصد روانم آرام تر شده است. 

برخالف  می گویید  که  آرامش  این   :
خشونتی است که بوکس دارد. 

من خودم با این موضوع که بوکس ورزش خشنی 
است، مخالف هستم. هر ورزشی ممکن است باعث 
آسیب دیدگی بشود، مثال در فوتبال پا بیشتر آسیب 
می بیند. در بوکس هم ممکن است صورت، بینی 
و قسمت هایی از بدن که مشت می خورد، آسیب 
اما نمی دانم ساز و کار بوکس چطور است  ببیند 
که آدم هایی را که در باشگاه می بینم و به صورت 
حرفه ای تمرین می کنند، تواضع و افتادگی دارند 

و کال افراد آرامی هستند. 
این رشته  فعالیت در  نظر می رسد  به   :

تاثیر داشته.  از همه چیز در سالمتتان  بیشتر 
 سالمت و ورزش کردنم را مدیون تمرینات سخت 
را  بدنم  تمرینات  این  هستم.  بوکس  بدنسازی 
برای فعالیت هایی که انجام می دهم، آماده می کند. 
در  می کنید،  تمرین  حرفه ای  گفتید   :

هستید؟ هم عضو  تیمی 
انتخابی قهرمانی کشور در  برای مسابقات بوکس 

هستم.  اردو 
: به تیم ملی دعوت نشده اید؟

فکر نمی کنم امسال به تیم ملی برسم. در یک دوره 
از مسابقات شرکت کردم و در وزن 69 کیلوگرم 
مقام آورده اند  در کشور سوم شدم. بچه هایی که 

در اردوی تیم تهران هستند. 
با  و  هستید  ورزشکار  خودتان  شما   :
آشنایی  به خوبی  بیماری  این  شرایط  و  دیابت 
چنین  به  زیادی  کمک  شما  تجربیات  دارید. 
افرادی می کند. با سازمانی هم همکاری می کنید؟
با یک شرکت دارویی و انجمن دیابت همکاری 
من  به  را  ورزشی شان  فعالیت های  آنها  می کنم. 
دارای  دارد که  انجمن دیابت کارگاهی  داده اند. 
ورزشی  و  روانی  تغذیه ای،  پزشکی،  بخش   4
سپرده  من  به  ورزش   بخش  مسوولیت  و  است 

است.  شده 
: در این مراکز چه خدماتی ارائه می شود؟ 
دارد  وجود  دیابت  و  چاقی  با  مبارزه  پویش های 
کنند  مراجعه  مرکز  این  به  می توانند  افراد  همه  و 
این  افراد دیابتی است. در  بیشتر روی  اما تمرکز 
پویش ها به افرادی که نمی توانند به باشگاه بروند 

تا   30 داده می شود، مثال در عرض  آموزش هایی 
خانه  در  می توانند  را  نرمش هایی  چه  دقیقه   40

بمانند.  تا سالمت  بدهند  انجام 
: استقبال مردم چطور بوده؟

کش  با  که  جایی  در  مثال  بوده،  خوب  استقبال   
بود.  خوب  برخوردها  می دادم،  آموزش  پیالتس 
مردم خیلی کنجکاو بودند و سواالت زیادی درباره 

می پرسیدند.  تمرینات 
برای  جوان  ورزشکار  یک  عنوان  به   :

افراد دیابتی حرفی دارید؟
شاید این حرفی که می زنم خیلی علمی نباشد اما 
و  ورزش  با  نوع2  دیابت  که  دارم  را  تجربه  این 
رژیم غذایی برطرف می شود. در دیابت نوع1 هم 
با ورزش کردن و رژیم غذایی می شود عوارضی 
کرد،  برطرف  بیاید،  به وجود  است  ممکن  که  را 
کمک  با  و  داشتم  من  که  کلیه  مشکل  همین  مثل 
را  پروتئین  دفع  مناسب  غذایی  رژیم  و  ورزش 
باشد  کنترل کردم. قند که در خون نوسان داشته 
می دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  کلیه  و  قلب  عروق 
می توان  با ورزش  اما  می اندازد  کار  از  را  آنها  و 

اتفاقات را گرفت.  این  جلوی 
: از رژیم غذایی گفتید. متاسفانه خیلی 
که  رفته اند  فست فود  سمت  به  جامعه  افراد  از 
خطرات زیادی دارد. توصیه شما در این زمینه 

چیست؟
به دیابت نوع1 کاری ندارم چون مادرزادی است 
و آدم ها در ایجاد آن نقشی ندارند اما خیلی ها به 
دلیل شرایط اجتماعی که االن وجود دارد به دیابت 
می  خورند  فست فود  مثال   می شوند،  مبتال  نوع2 
و به رژیم غذایی هم اهمیت نمی دهند. به همین 
دلیل بعضی وقت ها آدم ها اصال اطالع ندارند که 
که  می شوند  متوجه  زمانی  آنها  باالست.  قندشان 
کار از کار گذشته. همین دفع پروتئین کلیه یکی 
زود  من  مثل  آنها  اگر  که  عارضه هاست  همان  از 
برطرف  را  مشکل  این  می توانند  شوند،  متوجه 
کنند، در صورتی که در مراحل پیشرفته نمی توان 

کاری کرد. 
غذایی  رژیم  که  است  این  منظورتان   :
نامناسب برای دیابتی ها خطرناک تر از بقیه افراد 

است؟  جامعه 
همه افراد می دانند مصرف قلیان، سیگار، فست فود 
اثر  سالمت  روی  و  می زند  آسیب  بدن  به  و... 
منفی می گذارد اما تاثیراتش در افراد دیابتی بیشتر 
تاثیر  منفی  نمره   10 معمولی  افراد  در  اگر  است. 
50 نمره منفی  داشته باشد، آسیبش در این افراد 
سمت  نباید  اصال  دیابتی  افراد  می شود.  بیشتر 

بروند.  دخانیات 
: به جز رژیم غذایی، برای افرادی که 
دارید؟  توصیه ای  نیستند،  آشنا  دیابت  با  خیلی 

تا  شوند  بررسی  باید  بار   2 سالی  حداقل  آنها 
همه  نه.  یا  دارند  نوع2   دیابت  شود  مشخص 
افراد باید ورزش کنند و حداقل روزی 30 دقیقه 
پیاده روی یا فعالیت بدنی داشته باشند، مثال روی 
ساعت   3-4 روزی  بعضی ها  بروند.  راه  تردمیل 
ورزش می کنند و می گویند برای یک هفته کافی 
ندارد.  فایده ای  کردن  ورزش  طور  این  اما  است 
کنند و  به صورت مداوم ورزش  باید هر روز و 

باشند.  داشته  فعالیت 
بگویید.  برایمان  از خانواده تان   :

من یک خواهر و یک برادر دارم. خواهرم از من 
بزرگ تر است و در هلند زندگی می کند. یک برادر 
کوچک تر هم دارم که 13 ساله است. عبدالعظیم 
برهنمی، پدرم هم کوهنورد است. پدرم زمانی که 
خانم لیال اسفندیاری برای صعود به قله گاشربروم 

او بود.  رفته بود، همسفر 
: کوهنوردی ورزش پرخطری است. به 
خاطر سفرهای پدرتان حتما شما و خانواده تان 

داشته اید.  سختی  روزهای 
و  دارد  خطراتی  ورزشی  رشته های  همه 
سفرهای  مطمئنا  می شود.  آسیب دیدگی  باعث 
طول  بیشتر  یا  ماه   2 که  پدرم  هیمالیانوردی 
تابستان  داشت.  را  خودش  سختی های  می کشید، 
امسال پدرم برای صعود به قله گاشربروم هیمالیا 
خون  لخته  شدید  سرمای  خاطر  به  اما  بود  رفته 
8-7 سانتی متری در ساق پایش جمع شده بود. به 
همین دلیل از ارتفاع 6 هزار متری برگشت. هنوز 
بعد از گذشت چند ماه درگیر این موضوع هستیم. 
: پدرتان که در آخرین سفر خانم لیال 
درباره  بود،  او  همسفر  هیمالیا  به  اسفندیاری 
حادثه مرگباری که برای این خانم افتاد برایتان 

کرده اند؟  صحبت 
خانم اسفندیاری چند سال پیش به قله گاشربروم 
صعود کردند اما هوا نامساعد بود و پدرم نرفت. 
این خانم اسپانسرهایی داشتند که تماس می گرفتند 
کند.  صعود  که  می گذاشتند  فشار  تحت  را  او  و 
فشار  تحت  روانی  و  مالی  نظر  از  دلیل  همین  به 
گاشربروم  قله  به  صعود  از  بعد  نمی دانم  بودند. 
بدنشان  یا  کردند  گم  را  مسیر  برگشت  راه  در  و 
از یخچال ها سقوط  به یکی  تحلیل شد که  دچار 
کردند و جانشان را از دست دادند. پدرم در ارتفاع 
7-6 هزار پا با تلفن همراه با ایشان در ارتباط بود 

افتاد.  اتفاق   این  که 
کوهنوردی های  دنبال  خیلی  شما   :

نیستید؟  پرخطر 
از 11-10 سالگی با پدرم به توچال صعود کردم. 
زمان  در  صعود  رکورد  که  بودم  ساله   20 یا   19
2 ساعت و 40 دقیقه را به توچال داشتم. االن 3 

توچال صعود می کنم. قله  به  ساعته 

سامان برهمنی شاید برای خیلی ها نام آشنایی نباشد اما او در این سال ها 
با همه وجودش  تاثیرات ورزش را لمس کرده و به همین دلیل است که 
حرف هایش مثل یک کارشناس تاثیرگذار است. نه فقط بوکس که او 
انس و الفتی دیرینه با کوهنوردی و دوچرخه سواری و تنیس هم دارد. 
به خاطر ورزش است که با بیماری اش دیابت به راحتی کنار آمده و می تواند با کمترین 
محدودیت زندگی کند. خودش می گوید آمادگی جسمی و بهبود بیماری اش را مدیون 
رشته بوکس است. او با تمرینات سخت و رژیم غذایی مناسب مشکالت کلیوي اش 

را از بین برده و نسبت به قبل انسولین هم کمتر مصرف می کند. مثل هر ورزشکاری 
ورزش کردن برای او دردسرهایی داشته اما سامان برهمنی اعتراف می کند که ارزشش را 
دارد. در البالی صحبت مشخص مي شود او پسر عبدالعظیم برهمنی، یکی از کوهنوردان 
سرشناس و  از هیمالیا نوردان ایرانی است. پدرش همسفر زنده یاد لیال اسفندیاری، اولین 
زن کوهنورد ایرانی بود که برای صعود به دومین قله بلند و سخت دنیا؛ یعنی »کی دو« 
تالش کرد، سفری که او بعد از صعود به قله گاشبروم در هیمالیا جانش را از دست داد 

و برای همیشه در همان جا ماندگار شد.
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