
w w w . s h a h r v a n d o n l i n e . i r

13
آدمها

 شــنبه  23 شهریور 1398 |  ســال هفتم |  شماره 1789

؟؟
؟؟ در باور عمومی معموال بسکتبالیست ها و والیبالیست ها افراد قدبلندی هستند. واقعیت هم این است 

که اکثریت این بازیکنان قد بلندی دارند و طبیعتا این الزمه بازی شــان است. اما جالب است که بدانید 
بلندترین دختر بسکتبالیست جهان یک دختر روسی است. »اکاترینا لیسینا« بسکتبالیست ۲۹ساله، 

بلندقدترین زن روسیه است. او همچنین رکورددار بلند ترین پاها به حساب می آید. 
قد او ۲۰۵.۷ سانتی متر و طول پاهایش ۱۳۳متر است. با همه اینها، او نه تنها در زمینه ورزش حرفه ای 

موفق بوده بلکه در کار مدلینگ هم توانسته نظر شرکت های معتبر و برندهای مهم جهان را جلب کند.

قدبلندترین زن 
بسکتبالیست جهان چند 

متر است؟ 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

حدود۸۵درصدازرانندگانی
کهباعثتصادفاتمرتبطبا
خوابمیشوند،مردهستند

وحدودیکسومآنهاحداکثر
۳۰سالسندارند.

گفتوگوباروژانومحمودی،بازیکنتیمبسکتبال،کههمپزشکاستوهمیکورزشکارتمامعیار

همان بار اول همه را شگفت زده کردیم
شبزلزلهسرپلذهابازتهرانبهکرمانشاهرفتمومدتیدربیمارستانبهمصدومانرسیدگیکردم

قرارداد آقایان 700 میلیون    
خانم ها 70 میلیون  

دریکبرنامهتلویزیونیگفتهبودیکهمبلغقرارداد
تو2۰میلیونتومانبود؛درستاست؟

بله؛ هر چند که همین مبلغ هم کامل تســویه نشده است، 
یعنی از اســفند ماه پارســال که لیگ تمام شــده، من هنوز 
30 درصد از مبلغ را گرفتم و 70 درصدش هنوز پرداخت نشده 

است.
ظاهرارقمقراردادهایخانمهاتفاوتفاحشــی
باآقایــانبسکتبالیســتدارد؛یعنــیخیلیاز
بسکتبالیستهایمردرقمقراردادهایشانباالی7۰۰،
۸۰۰میلیونتوماناست.میدانیباالترینرقمیکهیک

بسکتبالیستخانمگرفتهچقدراست؟
دقیق نمی دانم ولی شاید باالترین رقم های قرارداد بین 50 تا 
60 میلیون تومان باشد؛  باز هم تأکید می کنم که دقیق نمی دانم 
اما مطمئن هستم که دیگر باالی 70 میلیون تومان نخواهد بود. 

چرااینمشکلبرایبسکتبالبانوانوجوددارد؟
ما همیشه مشــکل اسپانســر داریم و برای همین معموال 
شاید 3، 4 تا از تیم های باشگاهی بسکتبال بانوان در طول  سال 
اسپانسر داشته باشند و حتی یک سری از بازیکن ها هستند که  
چون تیم شان اسپانسر ندارد، دستمزدی هم نمی گیرند؛ گاهی 
هم حتی اگر اسپانسری باشد نهایتا در حد هزینه رفت وآمد به 

بازیکن ها کمک می شود نه بیشتر.
ظاهرابسکتبالبرایشمامنبعدرآمدیبهحساب

نمیآید؛پزشکیچطور؟کارمیکنی؟
راستش قبل از این که با تیم هیرو تهران کار کنم، در یکی از 
بیمارستان های سرپل ذهاب کار می کردم؛ اما از پارسال که به 
برای بازی در این تیم به تهران آمدم، هنوز امتیازم برای پروانه 

مطب نرسیده بود و نتوانستم مطبی بزنم و کار کنم. 
پسشــمابایدیکیازپزشکانیبودهباشیدکهدر
زمانزلزلهکرمانشاهبهمصدومانزلزلهدرسرپلذهاب

رسیدگیکردید؛درستاست؟
بله؛ آن موقع من در بیمارستان سرپل ذهاب کار می کردم. 
البته شب زلزله تهران بودم و وقتی فهمیدم زلزله آمده خودم 
را به کرمانشاه رســاندم و  مدتی در بیمارستان به مصدومان 
رســیدگی کردم و بعدش باز دوباره بین کرمانشاه و تهران در 

رفت و آمد بودم.
دربسکتبالمصدومیتشدیدزیاداتفاقمیافتد

یانه؟
بله؛ بستگی دارد هم امکان مصدومیت شدید وجود دارد و 

هم جزیی. 
تابهحالمصدومشدی؟

فقط یک بار مچ پایم پیچ خورد.
واکنــشیــکخانمیکــهخودشپزشــک

مصدومیــت بــه نســبت راســت د
زمینبازیچیست؟حساستر

هستییانه؟
اتفاقــا 

نیستم  حســاس تر 
و برعکس خونســردم؛ چون معموال 

لحظه اول آســیب می فهمم کــه مثال یک 
پیچ خوردگی است یا ضرب دیدگی و این که چند روز طول 

می کشد که خوب شود. )می خندد(
کالروحیهدخترانبسکتبالیستچطوراست؟

روحیه ما خیلی رقابتی اســت و برد و باخت برای مان مهم 
است. ضمن این که خیلی هم با یکدیگر دوست هستیم؛ چون 
االن در تیم ملی هر کدام از ما از یک تیم باشگاهی آمده بودیم 
اما واقعا جو صمیمی بین مان بود. به  هر حال حس می کنم ما 
دختران بسکتبالیســت روحیه خیلی قوی تری داریم؛ ضمن 
این که کادر فنی ما هم خیلی خوب بودند و واقعا از آنها تشکر 

می کنم.
فیلمعرقسردبابازیبارانکوثریرادیدهای؟

نه متاسفانه ولی حتما می بینم.
چوناینفیلمهمدربارهتیمفوتســالبانوانو
مشکالتوچالشهایشانبودکهحتماوجوهمشترک
زیادیباشرایطشــماهمدارد؛امااینسوالرابرای
اینپرسیدمکهدربخشــیازفیلمخانمیکههمراه
تیمفوتسالبانواناست،مدامبرایحجابیامسائل
مختلفبهبچههایتیمگیرمیدهدوبهخاطراخالق
وخطقرمزهایشخیلیمحبوبنیست.میخواهم

بدانمتیمشمااینمشکالترانداشت؟
)می خندد( نه واقعا کادر فنی مــا خیلی خوب بود و از هر 
لحاظ به بچه ها کمک می کردند و همه  سعی شان را کردند 
که محیط آرام و به دور از  تنشی را برای مان فراهم کنند که 

خدا را شکر واقعا هم همین طور بود.

خانممحمودیچهاسمقشــنگیدارید؛بایدنامکردیباشد،
درستاست؟

بله؛منکرمانشاهیهستم.
معنیاشچهمیشود؟
یعنیروزنوونسلنو.

چهمفهومخوبی؛بهخصوصاینکهتیمملیبسکتبالبانوانهم
روزهایتازهایرادرتورنمنتهایرسمیوبینالمللیپیشرودارد؛
ولیقبلازاینکهدربارهمسابقاتصحبتکنیم،میخواهمازخودت
بگویی.اینکههمپزشکهســتیوهمبسکتبالیستحرفهای.

درساتتمامشدهیاهنوزمشغولادامهتحصیلهستی؟
درسمتمامشدهالبتهفعالتاپزشکیعمومی؛بایدبرایتخصص

امتحانبدهم.
تخصصیدرپزشکیوجودداردکهبتوانیبهبسکتبالربطش

بدهی؛مثالبعدهابتوانیپزشکتیمملیبسکتبالهمباشی؟
بله؛خودممیخواهمتخصصطبفیزیکیبخوانمکهبهبسکتبال

هممرتبطاستالبتهامیدوارمقبولشوم.)میخندد(

چطوردرسهایسخترشتهپزشکیرادرکنارورزشحرفهای
مدیریتکردی؟

مادرمهمبسکتبالیستبودومنازکودکیکنارزمینبودم؛تقریبا
ازبچگیبسکتبالرامیشناختموبازیمیکردم.منموقعکنکور
ودانشگاهدوستداشتمپزشکیبخوانموبههرحالتقریباازهمه
تفریحاتمزدمتافقطدرسبخوانــموورزشکنم.البتهبههرحال

سختیهاییداشتولیعادتکردم.
بهتحصیلاتلطمهنخورد؟یابرعکسدرسخواندنبهتواجازه

تمرینندهدوعقببمانی؟
ممکنبودبعضیکالسهــارابهخاطرمســابقاتغیبتکنم

)میخندد(ولیبههرحالورزشراهمیشهدرکناردرسمداشتم.
معموالمحدودیتوکمبودامکاناتورزشیبرایدخترهابیشتر
استوبرایهمینازکودکیممکناســتچندرشتهورزشیرا
امتحانکنند.توچطوربهبسکتبالرسیدی؛ورزشهایدیگرراهم

انجامدادیوبعدفهمیدیکهبسکتبالبهتراست؟
خبطبیعتابهخاطرمادرمبسکتبالجزییاززندگیمانبود؛اما

وقتیخیلیکوچکبودماومرادرچندکالسورزشیدیگرثبتنام
کردتابسکتبالبرایماجبارینباشد؛مثلشطرنجوشناولیخودم

بسکتبالراانتخابکردم.
چرابسکتبال؛چهجذابیتیداشت؟

بهنظرمبسکتبالهرلحظهاشجذابیتاست.)میخندد(
خبفوتبالهمخیلیجذاباست،ضمناینکهظاهراخیلیهم

فوتبالیهستیوطرفداردوآتیشهاستقالل؛درستاست؟
بله؛فوتبالهمجذاباســتولیبرایمنبهعنوانیکدختر
بسکتبالجذابیتشبیشتربود؛هرچندکهبشدتاستقاللیهستم.

شنیدهامدراردوهایتیمبسکتبالبرایطرفدارانپرسپولیس
ُکریهممیخوانی.

بههرحالیکســریهااستقاللیهســتندویکسریهاهم
پرسپولیسیواگردراردوباشیمواینتیمهابازیداشتهباشندباهم

کلکلمیکنیم.)میخندد(
یکیازُکریهاییکهبرایپرسپولیسیهامیخوانیرابگو؟

بیشترموقعدربازیهاکلکلنتیجهاستومیگویممامیبریم
شماهیچچیزینیستید!

خبازاینبحثفوتبالوقرمزوآبیخارجشویموبرگردیمبه
بسکتبال؛معموالبسکتبالیستهاقدبلندهستند،قدتوچنداست؟

یکمترو6۵سانتیمتر.
ایناندازهقدبرایبسکتبالکوتاهحسابنمیشود؟

بهپوزیشنیکهبازیمیکنی،بستگیدارد؛معموالمردمتصور
میکنندقدبلندهادربسکتبالمستعدترهستند.پستمانگارد
راساستمثللیبرودروالیبالکهقدشکوتاهتراست؛اماچابکتر

وفرزتراست.
یکباورعمومیکهوجودداردایناستکهورزشهاییمثلوالیبال

وبسکتبالباعثافزایشقدمیشوند؛اینموضوعدرستاست؟
اینباوروجودداردامامنفکرمیکنمچندعاملدیگرمثلژنتیک
ومحیطوتغذیههمدرافزایشقدموثرهستند؛یعنیاینطورنیست
کهیکنفرژنتیکیقدشکوتاهباشدوبعدبرودبسکتبالبازیکند
وفکرکندقدبلندمیشود.بههرحالشایدقدمننسبتبهچیزی
کهقراربودباشدبابسکتبالچندسانتافزایشپیداکرد؛اماطبیعتا
باایننوعورزشهاقدت1۰یا2۰سانتبلندترنمیشود.)میخندد(

شایدنهایتادرحد2تا۵سانتیمترتأثیربگذارد.
پسچرابیشتربسکتبالیستهاووالیبالیستهاقدبلندهستند؟

بهنظرمنچــونمعموالقدبلندهابهســمت
بســکتبالووالیبالمیآیند،اینباورهمبه

وجودآمدهاست.
خانمهاییکهدرتیمبســکتبالایران
بازیمیکنند،ِرنجقدیشانچقدراست؛

معموالقدبلندهستندیامتوسط؟
بله؛اکثربچههــایتیمقدبلند

مثالخانمگلشید هســتند؛
امیدیانیکمترو90یا92
اســتوقدیکمترو80

سانتیمترهمزیادداریم.

بهنازمقدسی|بانوانتیمبسکتبالایرانکهبعداز41سالتوانستندباحجابدریکتورنمنترسمیبازیکنند،خبرداغهفتههایگذشتهبود.حاال
بازیکنانزنبسکتبالایرانهمبهواسطهاینماجراشناختهتریاحتیبهتراستبگویمشناختهشدهاند.بازیکنانیکهخیلیهایشانازکودکیبهصورت
حرفهایبسکتبالیستبودندامامحدودیتهاییکهمعموالتیمهایورزشیبانواندرایرانتجربهمیکنند،اجازهچهرهشدناینزنانورزشکاروقوی
راندادهبود.»روژانومحمودی«متولدسال1۳67یکیازهمینبازیکنانیاستکهبهقولخودشازکودکیدرکنارزمینهایبسکتبالبزرگشدهاماتا
قبلازاینمسابقات،نهایتانامشدررسانههابهعنوانیکبازیکندرترکیبتیمبسکتبالنوشتهشدهبود.اوکهدرکنارورزشحرفهایدررشتهپزشکی
تحصیلکرده،حرفهایجالبیازاولینتجربهحضورشاندرمسابقاتبسکتبالغربآسیادارد.مسابقاتیکهطلسم41سالگذشتهراشکستوایرانبا

مدالبرنزبهمقامسومیاینرقابتهارسید.

تیمبسکتبالبانوانایراندر41سالگذشته
بازیکنهایمختلفیداشته؛اماهیچکدامازآنها
بهخاطرمحدودیتهاییکهازطرففدراسیون
جهانیبســکتبالبرایحجاباعمالشدهبود،
نتوانستهبودنددرتورنمنتهایبینالمللیحضور
پیداکنند.تااینکهامســالطلسماینماجرا
شکستوقرعهبهنامترکیبتیمکنونیبسکتبال

ایرانافتاد؛ازتجربهحضوردراینرقابتهابگو؟
طبیعتا تجربه خیلی خوبی بود و اســتارت حضور تیم 
بســکتبال در عرصه های بین المللی زده شد؛ به  هر حال 
سوم هم شــدیم و برای اولین تجربه نتیجه بدی نبود هر 
چند امیدوارم در مسابقات بعدی مدال های خوشرنگ تری 
بگیریم. این که در این مسابقات ما نتوانستیم اول یا دوم 
شویم، حتما به بی تجربگی مان برمی گردد؛ چون همه این 
تیم ها بارها و بارها در مسابقات بین المللی حضور داشتند و 
حتی بازیکن های شان در لیگ های اروپایی بازی می کنند 
و این طبیعتا یک اعتماد به نفس مضاعفی به آنها داده بود. 
بنابراین شاید تنها نکته قابل توجهی که در این مسابقات 
وجود داشــت این بود که ما تجربه حضور در رقابت های 
رسمی را نداشــتیم. راســتش بعد از 41  ســال اجازه 

حضور پیداکردن در چنیــن رقابت هایی برای ما آن قدر 
هیجان انگیز بود که بیشتر حس های خوبی که داشتیم 

یادمان مانده است.
اینکهتماشــاچیانیاتیمهــایدیگربرای
اولینباربازیکنانیکتیمیراباحجابدرزمین
بسکتبالمیدیدند،حاشــیهیاحرفوحدیثی

پیشنیاورد؟
حاشیه خاصی نبود ولی قبل از شروع مسابقات احساس 
می کردیم که خیلی از تماشاچیان یا کادر تیم های دیگر 
فکر می کننــد که ما در اولین تجربه حضورمان ســطح 
پایینی خواهیم داشــت؛ ولی وقتی بازی ها شروع شد و 
مسابقات را دیدند، در خیلی از صحنه ها حتی تماشاچیان 
اردن با هیجان تیم ما را تشــویق می کردند یا کادر فنی 

تیم ها می آمدند و از ما تعریف می کردند.
اینپوششدرروندبازیتاثیرداشت؟

نه اصال؛ چون لیگ هم با همین پوشش برگزار می شود و 
حتی در تمرین ها هم باحجاب هستیم بنابراین عادت کردیم. 
االن خیلی از بازیکن های خارجی هم همین استرج هایی که 
ما زیر لباس مان می پوشیم را می پوشند و شاید پوشش ما 

نسبت به آنها فقط یک مقنعه اضافه تر باشد.

خانممحمودییادماستحدود1۰سالپیش
یکیازبازیکنانتیمبسکتبالبانوانایراناز
اینکهجنسلباسهایشانخوبنیستو
وزنشسنگیناست،گلهمندبودومیگفت
وقتیعرقمیکننــد،نمیتوانندباآن
حرکتکنند.اینمشــکلبرایشما
وجودداشتیانوعوجنسلباسها
نســبتبهآنزمانعوضشدهو

مشکلرفعشدهاست؟
اتفاقا لباس های مان واقعا سبک 

بود و مشــکلی با آنها نداشتیم. 
گاهی اوقات هــم که در بازی 

زیاد عــرق می کردیم، بین 
نیمــه می توانســتیم به 
رختکن برویم و لباس مان 

را تعویض کنیم. 
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