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گیتی موسوی با کشیدن تریلی  12تنی رکوردشکنی کرد
او از تواناییهای زن ایرانی میگوید

انگار  4کیلو سیبزمینی را
روی زمین میکشیدم
همــه زنــان ایران قهرمان هســتند .زنانــی که گاهی مجبور میشــوند همه بار زندگی را به دوش بکشــند و
سحر اسدی
خم به ابرو نیاورند .بار زندگی را نمیتوان با هیچ ترازویی وزن کرد .گاهی مشکالت زندگی و سختیها به
اندازه چند تریلی ســنگین میشــوند اما زنان ایرانی بارها ثابت کردهاند که توان کشیدن این بار را دارند .گیتی موسوی یکی از همین زنان
اســت .بانوی  43ســاله تبریزی که در کنار مشــکالت زندگی تالش کرد تا ســنگینترین چیزی را که یک زن تاکنون نتوانسته است جابهجا
کنــد بــه دوش بگیــرد و آن را حرکت دهد .خــودش را نماینده هزاران زن ایرانــی میداند که بار زندگی بر دوش آنها ســنگینی میکند اما
همیشه لبخند برچهره دارند .از نگاه او همه مادران ایران زنان قوی هستند و او هم یکی از همین مادران است او مقابل گروهی از مردم
تبریز تریلی به وزن  12هزار و  270کیلوگرم را کشــید و رکورد این حرکت را که پیش از این در اختیار یک زن اســترالیایی بود شکســت .اینکه
قویترین زن جهان باشــی حس و حال عجیبی دارد اما او برخالف برخی که معتقدند زن باید بهدنبال ظرافت و زیبایی باشــد معتقد
است زنان ایرانی باید در کنار دیگر وظایفشان به ورزش اهمیت بدهند و هیچگاه خودشان را دست کم نگیرند .او تالش کرد تا با این کار
به همه دنیا نشان بدهد که زنان قوی هستند.
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چطــور وارد عرصــه ورزش بخصــوص ورزش
قدرتیشدید؟
اهل تبریز هستم .شهر فرهنگ و عشق و ادب .شهر
دلیرمردان و شیرزنان .شهری که مردم آن هیچگاه
در برابر ســتم سر تعظیم فرود نیاوردند و در تاریخ
آن مبارزات زیادی از زنان و مردان علیه ســتمگران
به ثبت رســیده اســت .فرزند اول خانواده هســتم و
سه خواهر و یک برادر دارم و خوشبختانه همه اهل
علم و ورزش هســتند .من تهران به دنیا آمدم و در
همــان کودکــی همراه خانــواده به تبریز بازگشــتیم
و سالهاســت کــه در تبریز زندگــی میکنیم .پدرم
راننــده تریلــی بــود و آن طــور کــه مــادرم تعریــف
میکــرد پــدر قدرت بدنــی فوقالعادهای داشــت و
با یک دســت تایر الســتیک تریلی را بلند میکرد و
پشــت کامیــون میانداخت .قوی بــودن در ژن من
هــم وجــود دارد و از همان کودکی عالقــه زیادی به
ورزش داشــتم .عالقــهام بــه دوو میدانی بــود و در
کنار درس به شــکل آماتور در ایــن ورزش فعالیت
میکردم .چند باری هم در مســابقات دو ومیدانی
دانشآمــوزی شــرکت کــردم و مقــام آوردم .همه
اینها تا زمانی که وارد دانشــگاه شــدم ادامه داشت
تــا اینکه سرنوشــت مرا در مســیری قــرار داد تا وارد
ورزش بدنســازی آن هم به شــکل حرفهای شــوم.
عالقــه زیــای بــه تحصیــل در رشــته تربیــت بدنی
داشتم اما آن سالها کسی به این رشته دانشگاهی
اهمیت نمیداد و من هم دنبال عالقهام که رشــته
ادبیات بود رفتم و در کنکور دانشــگاه آزاد با رتبه 11
در رشــته ادبیات قبول شدم .مطالعه ادبیات کهن
ایران و آشــنایی با شاعران بزرگ ایران زمین باعث
شــد تا بیشــتر با کشــورم و اســاطیر بزرگ آن آشــنا
شــوم .وقتی شــاهنامه را میخواندم متوجه شــدم
کــه مــردم ایران پهلــوان و قدرتمند بودند و رســتم
نمــاد پهلوانی و قدرت مردم ایران زمین اســت .در
کنار تحصیل در رشته ادبیات سراغ ورزش آمادگی
جســمانی رفتــم .هــر روز از کالس درس مســتقیم
بــه باشــگاه میرفتــم و بدنســازی و دو ومیدانی کار
میکــردم .ســعی کردم بدنم را قــوی کنم تا بتوانم
خودم همه کارهایم را انجام بدهم.
اما سرنوشت مرا در مسیر دیگری قرار داد .آشنایی
با همسرم و ازدواج و بعد از آن به دنیا آمدن دخترم
باعث شــد تا  10ســال از دنیــای ورزش دور بمانم و
در ایــن مدت فقــط پیاده روی میکــردم .بعد از 10
ســال تصمیم گرفتم دنبال عالقهام بــروم .بعد از
 35سالگی انسان متوجه میشود که گرفتاریهای
زندگی باعث شده تا او هیچگاه استعداد واقعیاش
را کشــف نکند .او مثل یک انسان گنگ میماند که
بهدنبال گمشــدهاش میگردد .این گمشــده همان
استعداد او است .گمشده من ورزش حرفهای بود.
تصمیم گرفتم آن را ادامه بدهم .ســراغ بدنسازی
رفتــم و در همــان جلســات اول احســاس کــردم با
خیلــی از بانوان ورزشــکار این رشــته فــرق میکنم.
من دوســت نداشتم با وزنههای سبک یک کیلویی
تمرین کنم و برای جلو بازو وزنه  20کیلویی انتخاب
میکــردم و بــا  500کیلو وزنه پرس پا و بــا وزنه 140
کیلویــی لیفت مــیزدم .همه در باشــگاه با تعجب
بــه مــن نــگاه میکردنــد اما بــا قدرتــی که داشــتم
وزنههای ســبک راضیام نمیکرد .تصمیم گرفتم
ســراغ ورزش قدرتی بروم و همه اینها در شــرایطی
بــود کــه من بایــد عــاوه بــرکار در خانه بــه دخترم
هم رســیدگی میکردم .گاهی او را همراه خودم به
باشگاه میبردم و در کنار او تمرین میکردم.
 5ســال قبــل ورزش پاورلیفتینگ را شــروع کردم و
حرکتهــای قدرتی تمرین میکردم .بســرعت در
این ورزش پیشرفت کردم و از آنجایی که مسابقات
پاورلیفتینگ برای بانوان در ســطح کشــوری وجود
ندارد تنها مســابقات بین باشــگاهی برگزار میشد
و مــن در همه ایــن مســابقات باالتر از دیگــر رقبا و
بــا وزنههــای خیلــی ســنگینتر قهرمان میشــدم.
در وزن  95کیلوگــرم مســابقه مــیدادم و در بیــن
 10شــرکت کننــده همیشــه قهرمان میشــدم .این
قهرمانیها مرا راضی نمیکرد زیرا دوســت داشتم
در ســطح کشــور و ملــی مقام کســب کنم .دوســت

