
: از مسابقه ویلچرسواری که شرکت کرده 
بودید، برایمان بگویید.

یکی از دوستان مان برنامه ای ساخته به نام »توانی تو« که 
در آن کارهایی برای افراد کم توان انجام می دهد. به کار 
بردن کلمه معلول درباره این افراد خیلی خوب نیست. آنها 
کم توان هستند. مسابقه ویلچر سواری هم یکی از همین 
برنامه ها بود که من را هم دعوت کرده بودند. من با تیم 

»پهلوانی تو« مسابقه دادم و تیم ما قهرمان شد.

: شما در پرتاب وزنه ورزشکاری حرفه ای 
بودید، حتما این مسابقه تجربه جدیدی برایتان بود.

هم  بودند،  حاضر  کم توان  افراد  هم  مسابقات  این  در 
ورزشکاران که من خیلی از آنها را نمی شناختم. در این 
مسابقه مسافت 50-40 متر را باید با ویلچر می رفتی و 
برمی گشتی. مسیر طوالني نبود اما تجربه خوبی بود. من 
تا حاال ویلچر  سوار نشده بودم اما در این مسابقه فهمیدم 
آدم هایی که روی ویلچر می نشینند چه فشار و سختی اي 
را تحمل می کنند. زندگی آنها خیلی سخت است. البته این 
مسابقه در زمینی صاف و در سالني از ورزشگاه انقالب 
برگزار شد. رفت و آمد آنها در شهر خیلی سخت است. 

: حتما هدفی داشتید که کنار ویلچر سواران 
مسابقه دادید.

هدف این بود که هم افراد کم توان بیشتر دیده شوند و 
هم اینکه از آنها و این برنامه حمایت شود. باید همه ما به 

آنها بیشتر توجه کنیم.

: شرکت در  مسابقه مي تواند سختي هاي زندگي 
آنها را نشان بدهد؟

آنچه که من از نزدیک تجربه کردم این است که آنها خیلی 
سختی می کشند. شرایط و امکانات برایشان در شهرها 
فراهم نیست. در پیاده روها، اتوبوس ها و ادارات برای 
افراد کم توان امکانات زیادی وجود ندارد. نمی دانم آنها 

چطور رفت و آمد می کنند. 

: شما در بالروس به دنیا آمده و سال ها آنجا 
زندگی کرده اید. شرایط آنجا و به طور کلی در اروپا 

برای افراد کم توان چطور است؟
در اروپا و کشورهای پیشرفته همه چیز فراهم است. 
خیابان ها طوری ساخته شده اندکه آنها راحت رفت وآمد 
کنند. در اروپا آسانسورهای مخصوص براي افراد کم توان 
وجود دارد. در کشورهای اروپایی خیلی وسایل  مخصوص 
برای این افراد هست. در اینجا افراد سالم نمی توانند از 
پیاده روها و خیابان ها رد شوند، چه برسد به افراد کم توان. 

: شما بعد از المپیک 2016 از دوومیدانی و 
پرتاب وزنه خداحافظی کردید. در این سال ها برنامه 

دیگري براي ورزش داشتید؟ 
من مربی بدنسازی هستم. در باشگاه های خصوصی شاگرد 
دارم و با آنها کار می کنم. با دوومیدانی و پرتاب وزنه اصال 

کاری ندارم.
: بدنسازی را ورزش مناسبي مي دانید؟ 

بستگی دارد. اگر در سطح ابتدایی و برای سالمت باشد، 
خوب است اما اگر به عنوان ورزشکار حرفه ای، بدنسازی 
را دنبال کنید، خوب نیست. ضدسالمت است. برای رسیدن 

به یک هدف بزرگ باید  چیزی از دست بدهی. 

: منظورتان چیست؟
بدنسازی رشته حرفه ای و تخصصی است. اگر در باالترین 
سطح آن بخواهید کار کنید و حرفه ای شوید، به سالمت 
و بدن ضربه می زند اما اگر بدنسازی را به عنوان ورزش 
برای تناسب اندام و سالمت انجام بدهید، خوب است. 
هر ورزش حرفه ای همین شرایط را دارد. در پرتاب وزنه 
هم اگر بخواهید حرفه ای شوید، بدنتان آسیب می بیند. 
فوتبالیست حرفه ای هم امکان دارد رباط پایش پاره شود. 

: بدنسازی برای زنان خوب است یا بد؟
بعد از سن مشخصی؛ یعنی بعد از 30 سالگی تغییرات 
هورمونی در بدن ایجاد می شود. عضالت ضعیف می شوند 
و بدن عضله از دست می دهد و پوکی استخوان به وجود 
می آید. بدنسازی و کار با وزنه از این مشکالت جلوگیری 
می کند. تمرینات بدنسازی جلوی پوکی استخوان را می گیرد. 
در این سنین متابولیسم بدن زنان پایین می آید اما بدنسازی 

باعث می شود سیستم هورمونی تعادل داشته باشد. 

: به نظر می رسد کسانی که زانوی شان مشکل 
دارد، تمرینات بدنسازی کمکشان می کند.

وقتی بدنسازی می کنید دیگر فشار روی مفصل نمی آید 
و عضله قوی می شود. این کار باعث می شود فشار روی 
عضله وارد شود و دیگر مفصل ها فشاری را تحمل نمی کنند 

و آسیب نمی بینند. 

: بعضی ها برای اینکه وزن کم کنند، فقط تمرینات 
بدنسازی انجام می دهند. به نظرتان کار درستی است؟

هم تمرینات بدنسازی و هم رژیم غذایی باید علمی و 
اصولی باشد. اگر می خواهید الغر شوید نباید فقط برای 
تناسب اندام باشد. اول باید به فکر سالمتتان باشید. رژیم 
می گیرید که سالمت باشید اما وقتی رژیم اصولی و درست 
نباشد، ریزش مو پیدا می کنید، ناخن هایتان می شکند. همه 

اعضای بدن آسیب می بینند.

: بعضی ها در زمان کمی تمرینات سخت انجام 
می دهند یا رژیم غذایی می گیرند که زودتر وزن کم کنند.
برای اینکه الغر شوید باید رژیم غذایی مناسب را رعایت 
کنید و سالم خوری داشته باشید. از نظر علمی ممکن است 
زمان ببرد. خانم ها برای اینکه در زمان دلخواه الغر شوند، 
رژیم سخت می گیرند. در این صورت هم سالمتشان را از 
دست می دهند، هم اینکه وزن شان خیلی زود برمی گردد.  

تمرین و  رژیم باید علمی باشد. 

: گفتید به صورت خصوصی شاگردانی دارید 
که تمرینات بدنسازی را با آنها کار می کنید، با زناني 

برخورد کرده اید که رژیم هاي سخت مي گیرند؟
بعضی ها می آیند و می گویند یک ماه دیگر عروسی داریم 

و می خواهیم الغر شویم. کسی که 20کیلوگرم اضافه وزن 
دارد، 5-4 ماه طول می کشد که وزن کم کند. کاهش 4-5 
کیلوگرم در ماه علمی است. شما باید چربی از دست 

بدهید، نه عضله. 

: شما در کشور اروپایی به دنیا آمده و بزرگ 
شده اید اما جالب است با مشکالتي که برای زنان ایرانی 

به وجود آمده آشنا هستید. 
من به این افراد می گویم نمی توانم شما را تمرین بدهم. 
مربی مسوول است، نباید که فقط پول بگیرد. می شود در 
یک ماه با تمرینات سخت وزن کم کرد اما بعدش چه 
می شود؟ تمرینات سخت باعث به وجود آمدن مشکالت 
زیاد و حتی بیماری می شود. این کار اصال درست نیست. 

: و این افراد بیشتر صدمه می بینند.
از نظر کلی زنان حساس تر هستند. ممکن است برای 
مردان مشکالت کمتری پیش بیاید. وقتی خیلی سریع 

الغر بشوید، سیستم هورمونی به هم می ریزد. 

: وقتی عکس شما را در دنیای مجازی دیدم، 
تعجب کردم. نسبت به قبل خیلی وزن کم کرده اید و 

کلي چهره و اندامتان تغییر کرده. 
من 25 کیلوگرم وزن کم کرده ام. 

: این همه وزن کم کردن، سخت نبود؟
6-5 ماه طول کشید که این اتفاق افتاد. من با انجام تمرینات 
بدنسازی و ورزش های هوازی 25 کیلوگرم وزن کم کردم. 
وقتی در یک ماه وزن زیادی کم کنید، روی پوست و 
صورت تاثیر منفی دارد و باعث افتادگی پوست می شود. 
کالژن سازی در کیفیت پوست مهم است. اگر غیرعلمی 
وزن کم کنید، به احتمال زیاد افتادگی پوست پیدا می کنید. 

در زنان این مشکل جبران شدنی نیست.

: بعضی ها برای الغر شدن برخی مواد غذایی 
را حذف می کنند، مثال اصال برنج نمی خورند. شما 

چنین تجربه ای داشتید؟
اصال رژیم هایي که بعضی مواد غذایی در آن حذف می شوند، 
درست نیستند. همه چیز باید بخورید. مقدار پروتئین، 
کربوهیدرات و غذاهای کالری داري که می خورید باید با 
فعالیت های بدنی که انجام می دهید و می سوزانید، تنظیم 
باشد. اینکه اصال هیچ چیزی نخورید کار درستی نیست.

: کسانی هم هستند که بعضی مواد غذایی را 
می خورند که مثال صورت شان چاق شود.

نقطه ای از بدن نداریم که چربی سوزی نداشته باشد. اگر 
افزایش وزن باشد در تمام بدن اتفاق مي افتد. چربی سوزی 
هم در کل بدن انجام می شود. اینکه کجا کمتر و کجا 
بیشتر چاق یا الغر شود، به سیستم بدن هرکسی بستگي 
دارد.  با تغذیه صورت پر نمی شود. بعضی ها با تزریق 

چربی این کار را می کنند.

: حتما از این آدم ها در اطراف تان دیده اید.
من تخصصی در این باره ندارم. کال در این کار حرفه ای 
نیستم اما با پزشکی که در این حوزه تخصص داشت، 
صحبت  کردم و شنیدم که چربی اي که از شکم یا هر 
جای دیگر بدن برداشته مي شود با چربی صورت فرق 
دارد. بافت چربی صورت نازک تر است. وقتی این کار 
انجام می شود نتیجه خوب نمي شود. البته پزشکي هم 

که این کار را انجام می دهد، مهم است. 

: در بالروس هم از این رژیم های سخت و 
جراحی های زیبایی هست؟

بعضي افراد از این کارها می کنند اما تعدادشان محدود 
است. االن در ایران این کارها زیاد انجام مي شود و مد 
شده که برای الغر شدن عمل و تزریق می کنند و رژیم 

سخت می گیرند. 

این همه وسواس  به نظر شما چرا زنان   :
روي وزنشان دارند؟

 فکرمی کنم به خاطر کمبود اعتمادبه نفس است. به همین 
دلیل برخی افراد دنبال تغییرات در خودشان هستند. باید 
آنقدر اعتمادبه نفس داشته باشید که شما را همین طوری 

که هستید دوست داشته باشند.

: چه کار می شود کرد؟
فکرمی کنم مشکل از آقایان است. 

: منظورتان چیست؟
یکی از شاگردانم می گفت همسرش گفته که باید الغر کند. 
االن مردان انتظاراتی دارند و زنان را به خطر می اندازند. 
آنها را مجبور مي کنند که دنبال زیبایی بروند؛ حاال یا با 
تزریق باشد یا با رژیم های سخت. زنان هم کارهایی را 
که مردان می پسندند، انجام می دهند. این کارها مخصوصا 
برای دخترانی که می خواهند ازدواج کنند و مادر شوند 

خیلی خطرناک است.

: شما با یک مرد ایرانی ازدواج کرده اید. به 
نظرتان می شود نظر مردان را تغییر داد؟

باید طرز فکرها عوض شود. همه باید به سمت زیبایی 
طبیعی بروند. همدیگر را باید همان طور که هستیم، 

دوست داشته باشیم، نه جوری که می خواهیم باشند.

و  کرده اید  ورزش  حرفه ای  سال ها  شما   :
با مکمل های ورزشی آشنا هستید. در همین رشته 

بدنسازی بعضی ها می گویند مکمل مصرف کرده اند. 
مکمل های ورزشی از وزارت بهداشت مجوز دارند و 
در داروخانه ها پیدا می شوند. کسی که مشکلی در تغدیه 
دارد و نمی تواند میزان پروتئین و کالری را تنظیم کند، 
می تواند از مکمل های ورزشی ای که ضرر ندارد، استفاده 
کند. دارو با مکمل های ورزشی فرق دارد. مصرف دارو 
و آمپول برای عضله سازی و سالمت افراد ضرر دارد. 

: کمی هم از خانواده تان بگویید.
من اهل بالروس هستم. 36 سال دارم و 12 سال است 

ازدواج کرده ام و ایران هستم. 

: فرزند هم دارید؟
نه، بچه ای ندارم.

: از پیمان رجبی، همسرتان بگویید.
پیمان االن ایران نیست. او هم کار مربیگری بدنسازی 

می کند.

: پس شب یلدا کنار هم نبودید؟ 
نه، یلدا طوالنی ترین شب سال است. 

: حتما خوراکي های شب یلدا را هم می شناسید.
بله، در این شب خانواده ها خرمالو، آجیل و انار آماده 

می کنند.

: چیزی از حافظ خوانی می دانید؟
خواندن اشعار حافظ خیلی سخت است اما فال هایی 
که می گیریم و زیر شعر آن توضیح دارد، می خوانم و 

دوست دارم.

: نسبت به قبل که با شما صحبت کرده بودم، 
فارسی را بهتر صحبت می کنید.

چون مربیگری می کنم باید خیلی حرف بزنم. به همین 
دلیل بهتر می توانم فارسی صحبت کنم.

: کدام شهر ایران را دوست دارید؟
و  شیراز  اصفهان،  دارم.  دوست  را  تاریخی  شهرهای 

کاشان که جاهای دیدنی زیاد دارد.

: کدام غذای ایرانی را می پسندید؟
قورمه سبزی را دوست دارم و بلدم این غذا را درست 

کنم. سبزی اش را می خرم.

: دلتان برای بالروس تنگ نمی شود؟
چون کار می کنم هر دو سال یکبار به کشورم می روم. 
اینجا در ایران محبت مردم  و حمایت آنها را دیده و 
تجربه کرده ام. مردم مهربانی داریم. ایران را دوست دارم 
و جزو وطنم می دانم. زیر پرچم این کشور مسابقه دادم 
و مدال گرفتم. افتخار می کنم و خوشحالم که قسمت 
امیدوارم  اما  مشکالتی هست  االن  بگیرم.  مدال  شد 

اوضاع بهتر شود. 

گفت وگو با ليال رجبي عروس بالروس ايران كه دغدغه افراد كم توان را دارد 

روي ويلچر مشكل افراد كم توان را فهميدم
دختر بالروس تیم ملی دوومیدانی چند سالی می شود که دیگر وزنه ای برای ایران پرتاب نمی کند اما 
مسابقه ندادن باعث نشده او از آدم هایی که در این شهر و کشور زندگی می کنند، دور شود. برعکس 
او حاال هم فارسی را بهتر صحبت می کند، هم اینکه خلق و خوی ایرانی ها را بهتر از قبل می شناسد. 
»تاتسیانا ایلیوشچانکا« در یکی از اردوهای تیم ملی با پیمان رجبی، دونده سرعتي و قهرمان پرش 
طول ایران آشنا شد و ازدواج کرد. بعد از این ازدواج، او با نام لیال رجبی تابعیت ایران را گرفت. حاال بعد از گذشت 
12 سال افتخار می کند که برای ایران مدال آورده. لیال در این سال ها سعي کرده خودش را با فرهنگ ایراني آشنا 
کند و به خود ایراني ها هم نزدیک شود. به صفحه شخصی او که سر بزنید، مي توانید شعرهایي از حافظ را ببینید یا 

سفره هایي را که به مناسبت عید نوروز یا شب یلدا چیده شده اند. یکي از جالب ترین کار هایي که لیال رجبي کرده، 
شرکت در مسابقه  کنار افراد کم توان و معلول است. لیال مثل هر ایرانی نگران نبودن امکانات برای افراد کم توان است. 
او که قید دوومیدانی را زده، حاال مثل همسرش مربی بدنسازی است. به  همین دلیل ارتباطش با زنان و دختران ایرانی 
بیشتر هم شده. نظراتش درباره رژیم های غذایی و تمرینات سخت بدنسازی برای کم کردن وزن جالب است. او معتقد 
است الغر شدن به هر قیمتی در ایران مد شده و سالمت دختران و زنان را تهدید می کند. رجبی بعضی از مردان را در 
این موضوع مقصر مي داند. با این حال تاکید می کند زنان می توانند خیلی از مشکالت جسمی شان را برطرف کنند، به 

شرطی که اصولی تمرینات بدنسازی را رعایت کنند و از رژیم های سخت دور بمانند.

 مريم 
عالي زاده 

من با انجام تمرينات بدنسازی و ورزش های 
هوازی 25 كيلوگرم وزن كم كردم. وقتی در 

يک ماه وزن زيادی كم كنيد، روی پوست و 
صورت تاثير منفی دارد و باعث افتادگی پوست 

می شود. كالژن سازی در كيفيت پوست مهم 
است. اگر غيرعلمی وزن كم كنيد، به احتمال 

زياد افتادگی پوست پيدا می كنيد. در زنان اين 
مشكل جبران شدنی نيست

ورزش و سالمت شماره هفتصدوسی وشش  چهارده دی نودوهشت10


