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داشــتم بر سکویی بایســتم که افتخاری برای مردم
کشورم باشد.
چطور شــد که بــه فکر کشــیدن تریلی و شکســتن
رکورد این حرکت در جهان افتادید؟
آشــنایی با مشاور ایرانیان برای ثبت رکورد در کتاب
رکوردهای جهان (گینس) باعث شــد تا یک گام به
آرزویم نزدیک شــوم .یک ســال قبل وقتی از هدف
بزرگ زندگیام که قهرمانــی و بلندآوازه کردن نام
ایران بود برای آقای اشــکان دشــمن زیاری گفتم و
تأکید کردم که مســابقات درون باشگاهی راضیام
نمیکنــد از من خواســت به مســابقات بزرگتر و در
ســطح جهانــی فکــر کنــم .او از مــن خواســت تا در
کارهــای قدرتی به فکــر ثبت رکورد جهانی باشــم.
از آنجایــی کــه در ورزشهــای قدرتــی مربــی زن
نداریــم تصمیــم گرفتم تــا از یکی از مربیان رشــته
پاورلیفتینــگ کــه در شــمال کشــور زندگــی میکند
برنامه ورزشــی و تغذیــه بگیرم .بــا برنامههایی که
ســیدعلی اســماعیلی بــه من مــیداد و بســیار هم
ســخت و دشوار بود شروع به تمرین کردم .با توجه
بــه اینکــه مربی کنــارم نبــود و فقط برنامــه میداد
ســعی میکــردم همــه آنهــا را انجــام بدهــم و کم
نیاورم.
بعداز یک ســال ســرانجام بــا کمک آقای دشــمن
زیــاری تصمیــم گرفتــم رکــورد جدیــدی از یک زن
ایرانــی در گینــس ثبت کنــم 6 .ماه قبــل او فیلمی
از یــک زن اســترالیایی کــه رکورددار کشــیدن تریلی
با طناب بود برای من فرســتاد .این زن اســترالیایی
ســال  2011یک تریلی به وزن  11تن و  350کیلوگرم
را بــه مســافت  30متر روی زمین کشــید و نام خود
را بهعنوان قویتریــن زن جهان در کتاب گینس به
ثبت رســاند .احســاس کردم من هم میتوانم این
کار را انجــام بدهــم و رکــورد او را بشــکنم .بــه یــک
شــرکت حمــل و نقــل بینالمللــی در تبریــز رفتم
و بعــد از اینکــه موضــوع را مطــرح کردم خواســتم
تــا ســنگینترین تریلــی را در اختیارم قــرار بدهند.
هیچگاه چهره متعجب آنها را فراموش نمیکنم.
اینکــه یــک زن بخواهــد تریلی بــه وزن چنــد تن را
بکشــد برای آنهــا عجیب بــود .پاهای قــوی دارم و
آن را هم مدیون ورزش دوومیدانی هســتم .باید با
تکیه بر قدرت پاها و کمک گرفتن از بدنم تریلی را
حرکت میدادم .برای شــروع یک تریلی به وزن 11
تن و  750کیلوگرم را کشیدم .در آن لحظه احساس
کرم خیلی راحت میتوانم این ماشــین ســنگین را
بکشم و باید برای ثبت رکورد جدید کاری میکردم
که فاصلهام با نفر بعدی زیاد باشد تا به این ترتیب
ســالها کســی نتواند ایــن رکــورد را بشــکند .از آنها
خواســتم ســنگینترین تریلــی را در اختیــارم قــرار
بدهند .تریلی اسکانیا به وزن  12تن و  270کیلوگرم
وزن دراختیارم قرار داده شــد .بعد از اینکه وزن آن
روی باســکول ثبت شــد در محوطهای قرار گرفت و
تعــدادی از مردم تبریز و خانوادهام نیز برای دیدن
ثبت این رکورد آمده بودند .لحظه بسیار نفسگیری
بــود و مســیر هــم کمــی ســرباالیی داشــت .وقتــی
طنابهــا را بــه خودم بســتم نگاهم به مــادرم بود
که مشــغول خواندن دعا بود .زیر لب دعا خواندم.
در آن لحظــه احســاس کــردم بایــد به همه نشــان
میدادم که زنان ایرانی چه قدرتی دارند .شروع به
کشــیدن کردم .هزار کیلو ســنگینتر از رکورد جهان
را قــدم به قــدم جلو بــردم و بعد از  30متــر رکورد
جهان را شکستم .اشکهای مادرم و لبخند دخترم
را فرامــوش نمیکنم .همه تبریــک میگفتند .این
رکورد شــکنی به شــکل کامل فیلمبرداری شد تا در
آینــده نزدیک در کتاب گینس ثبت شــود .البته من
۶مــاه قبل هم ایــن رکورد را انجــام دادم ولی چون
تصویربــرداری بــا موبایل صــورت گرفته بــود ،این
فیلــم مورد قبــول قرار نگرفت و اعــام کرده بودند
بایــد از زوایــای مختلــف تصویربــرداری صــورت
گیــرد و مــن بــرای بــار دوم ایــن رکــورد را زدم و بــا
تصویربــرداری کامــاً حرفــهای و از زوایای مختلف
ثبت شــد .البته از آنجایی که کشــور ما تحریم است
بر خالف دیگر کشورها که رکوردهای گینس رایگان
ثبت میشــود ما باید مبلغ  60میلیون تومان برای

ثبت این رکورد بپردازیم تا چند ماه دیگر این رکورد
به ثبت برسد.
واکنش مردم نســبت به این رکوردشــکنی چطور
بود؟
هر کســی در وجودش اســتعدادی دارد و اســتعداد
مــن هــم در ایــن ورزش قدرتی اســت .هیچــگاه تا
امروز از کســی بــرای جابهجایی اثاثیــه منزل کمک
نگرفتهام و همیشــه خودم برای نظافت و یا تغییر
دکوراســیون آنهــا را جابهجــا کــرده ام .معتقــدم
هرچقدر که از عضالت بدن کار بکشیم آنها قویتر
میشــوند .وقتــی فیلــم رکوردشــکنی ورزشــکار زن
استرالیایی را دیدم حسابی بهم برخورد .به خودم
گفتم چرا یک زن ایرانی نتواند چنین رکوردی بزند.
ایرانیهــا ذاتــاً پهلوان هســتند و در ادبیــات بارها از
پهلوانیهــای رســتم و ســهراب و زال شــنیدهایم و
مطالعــه کردهایم .پهلوانی درنــژاد آریاییها وجود
دارد و سودابه نیز نماد یک زن پهلوان در شاهنامه
اســت .در میــدان جنــگ تــا زمانــی کــه کالهخود و
زره از تــن بیــرون نمیکرد کســی نمیدانســت این
جنگنجــوی دلیــر یــک زن اســت .تصمیــم گرفتم
کاری کنــم تا نام این زن اســترالیایی از کتاب گینس
حذف شــود و خوشــحالم که این رکــورد به نام یک
زن ایرانی ثبت خواهد شــد .از اینکه میبینم برخی
از زنان حتی کیسه  10کیلویی برنج را بلند نمیکنند
ناراحــت میشــوم .متأســفانه برخــی در صفحــه

چه کسانی در این موفقیت شما نقش داشتند؟
در ایــن راه خیلیها به من کمک کردند .خانوادهام
و مربــیام نقش زیادی در این موفقیت داشــتهاند.
مادرم همیشــه نگــران من اســت و همیشــه تأکید
میکنــد مراقب خودم باشــم تــا آســیب نبینم .در
زمــان مســابقه نیــز او آیــت الکرســی میخوانــد و
همیشه مشغول مناجات است.
تا حاال به خاطر این تمرینات بخصوص در رکورد
شکنی آخرتان آسیب ندیدهاید؟
خوشــبختانه تــا بــه امروز هیــچ آســیبی ندیــدهام و
همیشــه ســعی میکنــم بدنــم را آمــاده نگــه دارم.
لحظهای که تریلی را میکشــیدم احساس میکردم
 4کیلــو ســیب زمینــی را روی زمین میکشــم و هیچ
احساس دردی نداشــتم .این روزها هم هیچ دردی
یکنم.
احساسنم 
عنــوان قویتریــن زن جهان چه حســی به شــما
میدهد؟
از اینکه همه عنوان قویترین زن را به من میدهند
تنهــا به ایــن جهت کــه یــک زن ایرانی ایــن عنوان
را در جهــان کســب کــرده خوشــحال میشــوم امــا
هیچــگاه احســاس غــرور نمیکنم چــون معتقدم
کســی که قــدرت بدنی و یــا ذهنــی دارد این قدرت
متعلــق به او نیســت .همه را خدا به ما داده اســت
و قرار نیســت بــه خاطر این نعمت مغرور شــویم.
باید مادری احساس غرور کند که برای حفظ وطن

میشویم تجربه کرده باشیم.
قویترین زنی که میشناسید چه کسی است؟
مــادران فــداکار ایرانی که همه زندگیشــان را وقف
همسر و فرزندانشان میکنند از نگاه من قویترین
زنــان ،ایران هســتند .مــن یک مادر هســتم و دختر
 14ســاله دارم و بخوبی حس میکنــم که یک مادر
چقدر بار ســنگین زندگی را به دوش میکشــد و به
هیچ چیزی جز خوشــبختی فرزند و همسرش فکر
نمیکنــد .مادرانــی که عــاوه بر کار خانــه به خاطر
شــرایط اقتصــادی مجبــور بــه کار بیــرون از خانــه
هســتند و خودشــان را فدای فرزندانشــان میکنند
قویتریــن زنانی هســتند که اطراف همــه ما وجود
دارنــد .مــن با کشــیدن ایــن تریلی میخواســتم به
همــه دنیــا نشــان بدهــم که مــا زنان قوی هســتیم
و میتوانیــم همــان کارهایــی کــه مردهــا انجــام
میدهنــد انجام بدهیــم و نباید خودمان را دســت
کم بگیریم .تریلی بــا گاز و دنده حرکت میکند اما
بهعنــوان یکــی از میلیونهــا زن ایرانی ایــن تریلی
را کشــیدم کــه نشــان بدهــم زنانــی کــه توانایــی به
دوش گرفتــن مشــکالت زندگی را دارنــد میتوانند
ســنگینترین تریلیهــا را هم جابهجــا کنند .از نظر
مــن قویتریــن زن در ایــران مــادر شــهید حججی
است .در فیلمی که از این مادر دیدم با همه وجود
احســاس کردم او قویترین زنی اســت کــه تا امروز
دیــده ام .این مادر وقتی متوجه شــهادت پســرش

وقتی فیلم رکوردشکنی ورزشکار زن استرالیایی را دیدم حسابی بهم برخورد .به خودم گفتم چرا یک زن ایرانی نتواند چنین
رکوردی بزند .ایرانیها ذات ًا پهلوان هستند و در ادبیات بارها از پهلوانیهای رستم و سهراب و زال شنیدهایم و مطالعه کردهایم.
پهلوانی درنژاد آریاییها وجود دارد و سودابه نیز نماد یک زن پهلوان در شاهنامه است .در میدان جنگ تا زمانی که کالهخود و زره
از تن بیرون نمیکرد کسی نمیدانست این جنگنجوی دلیر یک زن است .تصمیم گرفتم کاری کنم تا نام این زن استرالیایی از کتاب
گینس حذف شود و خوشحالم که این رکورد به نام یک زن ایرانی ثبت خواهد شد

با کمک آقای دشمن زیاری تصمیم گرفتم رکورد جدیدی از یک زن ایرانی در گینس ثبت کنم
جگرگوشــهاش را راهی جبهه کرده و آن را فدا کرده
اســت .هیچگاه در طی سالهایی که ورزش قدرتی
انجــام میدهــم بــه دوپینــگ فکــر نکــردهام چون
کســانی که ضعیف هستند سراغ دوپینگ میروند.
من بدون اســتفاده از هورمــون و دوپینگ موفق به
این کار شــدم و حتی حاضرم تســت دوپینگ دهم
چون اعتقادی به این مکملها ندارم.
کجاها احساس ضعف میکنید؟
تنها جایی که احســاس ضعف میکنم وقتی است
که مجبور میشوم حرف راست نزنم .گاهی اوقات
مجبور میشوم دروغ مصلحتی بگویم و آن لحظه
با همه وجود احســاس ضعف میکنم و شــاید این
حــس را همه لحظــهای که مجبــور بــه دروغ گویی

شــخصیام از اینکــه ســراغ رکــورد شــکنی رفتــهام
انتقــاد میکننــد و میگویند یــک زن بایــد بهدنبال
زیبایــی و ظرافت باشــد و در کنار آن بــه خانهداری
و مــادری مشــغول باشــد درحالــی کــه هیچکــدام
از اینهــا منافاتــی بــا ورزش و رکوردشــکنی نــدارد.
متأســفانه برخــی از زنان و دختــران تصور میکنند
یــک زن باید تنها به زیبایــی و یا انجام جراحیهای
زیبایــی و مانکــن شــدن فکــر کنــد و اینکــه یک زن
هیــکل درشــت و ورزشــکاری داشــته باشــد از نگاه
آنها مطلوب نیســت درحالی که من معتقدم خدا
زیبایــی ذاتی بــه زنان داده اســت و باید بــا پرورش
جســم و روح از آن در جهــت درســت اســتفاده
کنیم.
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شــد گفت از دیدن فیلم اســارت و شهادت محسن
هیچــگاه اشــک نریختــم ولــی بــا دیــدن لبهــای
خشــک پســرم بــه یــاد تشــنگی امــام حســین(ع)
افتــادم و گریه کــردم .این نهایت قــدرت یک مادر
اســت کــه جگرگوشــهاش را فــدای کشــور میکند و
اشک نریزد.
برنامه آینده رکورد شکنی شما چیست؟
مــی خواهــم بــه رکــورد شــکنی ادامــه بدهــم و
براســاس برنامهای که آقای دشــمن زیــاری مدیر
برنامــه ،حامــی و مشــاور ایرانیــان بــرای گینــس
طراحــی میکنــد جلــو بــروم .میخواهم ایــن بار
رکوردشکنی را در کشــیدن یک هواپیمای  12تا 15
تنی به ثبت برسانم.

