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قهرمانان

سرجیو جونیور الیوا، می خواهد در راهی قدم بگذارد که پدرش به قله آن رسید؛ یعنی قهرمانی 
در مستر المپیا 

همین چند ماه پیش بود که پس��ر س��رجیو الیوا 
اسطوره بدنسازی حرفه ای دهه 60 و 70 میالدی 
موف��ق ب��ه دریاف��ت کارت حرفه ای خود ش��د تا 
موفق ترین پسر یک بدنساز حرفه ای در تاریخ این 

ورزش قلمداد شود.
این اتفاق بس��یار نادر و جالبی است که پدر و پسر 
در یک ورزش به باالترین س��طح برس��ند. در این 
مصاحبه بعد از دریافت کارت حرفه ای حرف های 

جالبی از سرجیو جوان می خوانیم:

* اینکه درنهایت موفق به دریافت کارت حرفه ای 
شده ای باعث شد خستگی هایت تمام شود؟

� برای حرفه جدیدم فکر می کنم همیشه در حال 
پیش��روی با اس��م پدرم بودم. اما ح��اال که کارت 
حرفه ای را گرفتم اولین باری است که خودم همه 
کار را کردم و فکر می کنم حقیقت این است که 13 

سال طول کشید تا به اینجا برسم.
اهمیت��ی نمی دهم چق��در قوی هس��تید، وقتی 
که به پایان رس��اندن یک هدف بیش از یک دهه 
زمان می برد، کم کم به این فکر می افتید که: »آیا 
دیوانه ام که دارم این کار را انجام می دهم؟« چرا که 
من در دوران کالج برای دوومیدانی بورسیه  شدم و 
به خاطر این ایده که روزی بدنساز حرفه ای خواهم 

شد آن امکانات را رها کردم.
بنابراین برنده ش��دن مس��ابقه ای که مرا به کارت 
حرفه ای رس��اند برایم یک التیام ب��ود و زندگی به 
تصمیمی که 13 سال قبل گرفته بودم مهر تأیید 

زد.

* به واسطه سابقه بدنسازی در خانواده و اسطوره 
بودن پدرت آیا این موفقیت برایت معنای خاصی 

داشت؟
� وقتی که وارد بدنس��ازی شدم هیچ دلیلی وجود 
نداش��ت که به مقایس��ه هایی که دیگران بین من 
و پدرم انج��ام می دادن��د، اعتراضی انج��ام دهم. 
خیلی ها می گفتند که هرگ��ز نمی توانم به جایگاه 

پدرم برسم.
از آنجایی که اگر بخواهی��د کاری انجام  دهید که 
قبل از شما کس��ی انجامش نداده باید با چیزهایی 
مواجه شوید که کسی قبل از شما با آن مواجه نشده 
است. بنابراین به عنوان تنها کسی که می خواستم 
نش��ان دهم که موروثی ش��دن ورزش ما از طریق 
خانواده اتفاق خیلی جالبی است، باید تالش زیادی 
می کردم و واقعاً افتخار می کنم که توانس��تم این 

مهم را محقق کنم.

* عوامل کلی��دی موفقیت تو در مس��ابقات ملی 
کدام ها بودند؟

� بزرگترین شانس��ی که داش��تم این بود که آدم 
درستی مرا در رژیم غذایی ام کمک کرد و او کسی 

نبود جز کریس استو. همیش��ه رژیم را خودم 
انجام می دادم و تصورم این بود که نیازی به 

کمک شخص دیگری ندارم.

* آی��ا در تمرین��ات از کس��ی کم��ک 
می گیری؟

� دارم ب��ه کالیفرنیا نقل م��کان می کنم تا 
بتوانم با کری��س کورمیر در باش��گاه گلدز 
تمرین کنم. به محض اینکه شیکاگو را ترک 

کنم از او کمک خواهم گرفت.
اگر بهترین بدنس��از در مرکز غرب باشید 

نمی توانی��د ب��رای ایج��اد انگی��زش 
چیزی پی��دا کنید. م��ن همچنین 
لی البرادا را نیز به عنوان الگو دارم 
که اسپانس��رم نیز هست و یکی 
از بزرگترین بدنس��ازان تاریخ 
اس��ت. تا قب��ل از ای��ن هرگز 
کسی مرا در باش��گاه کمک 
نکرده اس��ت اما فقط 2 بار با 

البرادا در باش��گاه بودم و 
 ه��ر دو جلس��ه برای

 عکاسی بوده.

* آیا برای اولین مسابقه حرفه ای ات تصمیم گیری 
کرده ای؟

� فکر می کنم اولین تجربه ام، مسابقه نیویورک در 
سال 2017 باشد. می خواهم کل امسال را صرف 
افزایش س��ایز عضالنی  کنم تا بتوان��م با غول های 

عضالنی حرفه ای رقابت کنم.

یک سال عضله می سازم 
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دانش بدنسازی

دکتر لوی هریسون به عنوان یک جراح ارتوپد مشتاق است که برخی حرکات مهم برای کمک به 
جلوگیری از آسیب های شانه را معرفی کند و معتقد است که با پیشگیری و آماده سازی می شود 

مانع از وقوع آسیب های شایع در مفصل شانه شد.

بیمه ای برای سالمت شانه ها

 )rotator cuff( تقویت کردن چرخاننده ه��ای ش��انه
برای هر ورزشکار در هر رش��ته ورزشی ضروری است. این 
عضالت اطراف شانه قرار دارند و برای ثبات شانه به شدت 
مهم هستند که می تواند درنهایت به جلوگیری از آسیب 

شانه کمک کند.
می خواهم چند حرکت ویژه ب��رای تقویت چرخاننده ها 
معرفی کنم و نه در مقام یک مربی بلکه به عنوان جراح ارتوپد 
و پزشک. توصیه ام این است حرکات را هفته ای 3 نوبت هر 

کدام را 3 ست با 10 الی 15 تکرار اجرا کنید.
توجه داشته باش��ید که هیچ نیازی به وزنه های سنگین 
نیست و کنترل کردن وزنه در این حرکات بسیار بسیار حائز 

اهمیت است.

شناساییعضالتچرخاننده
Rotator cuff شامل 4 عضله است:

infraspinatus -1
supraspinatus -2
subscapularis -3

teres minor -4
همه این عضالت به شانه ثبات می دهند و هر کدام اتصال 
خاص به استخوان بازو دارند. هر عضله به صورت ترکیبی با 
دیگر عضالت کار می کند تا هارمونی حرکتی ضروری برای 
حفظ ثبات عضالنی در شانه را تأمین نماید و از بروز آسیب ها 
مثل سخت شدن rotator cuff یا پارگی در آنها جلوگیری 
کند. این عضالت به عنوان یک واحد عمل می کنند تا شانه را 
حین تمرین یا ورزش در بهترین حالت جنبشی نگهدارنده 
آناتومی عضالت cuff ارزش بازبینی و درک مطلوب را دارد. 
این 4 عضله اتصاالت و مبدأهای مشخصی دارند. شناخت 
نقاط، ش��روع و پایان آنها دیدگاه بهت��ری برای چگونگی 

عملکرد آنها می دهد.
عضله Supraspinatus به ط��ور اخص اجازه چرخش 
کناری را به اس��تخوان ب��ازو می دهد و ش��روع کننده دور 
کردن بازو از تنه است. عضله infraspinatus به چرخش 

کناری اس��تخوان بازو کم��ک می کن��د. از طرفی عضله 
Subscapularis با بخش باالیی و پائینی عصب کتف 
متصل می شود و چرخش میانی در استخوان بازو را موجب 
می شود. عضله Teres minor هم با عصب زیربغل متصل 
می شود و به نزدیک شدن بازو و چرخش کناری بازو کمک 

می کند.

حرکاتیبرایجلوگیریاز
آسیبهایشایعمفصلشانه

درک عملکرد اصلی عض��الت rotator cuff می تواند 
دیدگاه درس��تی برای چگونه فعال کردن آنه��ا بدهد. با 
تقویت کردن این عضالت از کش��یدگی یا پارگی در این 
نواحی چشمگیری می شود. آسیب ناحیه مذکور می تواند 
در چندین بعد روی زندگی و سطح آمادگی جسمانی تان اثر 

بگذارد. آسیب های شایع در ناحیه شانه عبارتند از:
1� سفت شدگی چرخاننده های شانه

2� اماس کپسول مفصلی شانه
3� پارگی چرخاننده های شانه

4- کوفتگی شانه
Labral 5- پارگی

6- کشیدگی و پارگی لیگامنت 
Glenohumeral

این آسیب ها می توانند برای حس نشاط و کارایی 
ورزشی هر شخصی مخرب باشند وقتی می توانند 
انجام امور عادی روزمره را بس��یار دشوار کنند. 

دالیل بروز آس��یب های مذکور ش��امل تمرین افراطی، 
بی تمرینی، فرم نادرست اجرای حرکات، استفاده از وزنه های 
خیلی س��نگین بدون کنترل، تصادف ها و... باشد. با افراد 
آسیب دیده ای مواجه شده ام که سعی کرده اند برای پرس 
سرش��انه وزنه های سنگینی اس��تفاده کنند و همچنین 
در میان شان بودند کسانی که سعی کرده بودند حرکات 
پیچیده ای که در برخی فیلم ه��ای تمرینی دیده بودند را 

اجرا نمایند!
حرکاتی که با تأکید به ورزشکاران توصیه می کنم تا به کمک 
آنها چرخاننده های شانه را تقویت کنند شامل 5 حرکت 

می شود که همگی از آسیب شانه پیشگیری می کنند.
باز هم تأکید می شود تمام حرکات باید آهسته، با کنترل 
و بدون وزنه سنگین در قالب 3 س��ت 10 الی 15 تکراری 

اجرا شود.
حرکات عبارتند از:

                                                         *  چرخش های داخلی و خارجی بازو
*  نشر از جانب دمبل
*  نشر از جلو دمبل

*  چرخش پاندولی بازو و معکوس
*  حرکت ضرب�دری پاندولی 

بازو

مترجم:
فرشیدنزاکتی
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نگاهی به اسیدهای آمینه شاخه دار 
از جمله سودمندترین و موثرترین مکمل ها در کلیه 
رشته های ورزشی اس��یدهای آمینه شاخه دار است. 
سه اس��ید آمینه لوس��ین، ایزولوس��ین و والین جزء 
اسیدآمینه های ضروری هستند که به آن ها اسیدهای 
آمینه شاخه دار نیز گفته می شود. این اسیدهای آمینه 
در بدن ساخته نمی شوند و باید از طریق رژیم غذایی 
غنی از پروتئین دریافت ش��وند هر قدر کیفیت منبع 
پروتئینی بهتر باشد میزان BCAA موجود در آن نیز 
بیشتر است. در بین تمام منابع پروتئینی، پروتئین آب 

پنیر بیشترین مقدار BCAA را داراست.
همچنین این اس��یدهای آمینه اهمیت ویژه ای برای 
ورزشکاران دارند چرا که در متابولیسم عضالت شرکت 
می کنند و مهم ت��ر از آن در کبد چگونگی کارش��ان 

به این صورت اس��ت که بعد از هضم غذا پروتئین به 
اسیدهای آمینه مجزا تبدیل می شوند که این آمینوها 
نه تنها می توانند جهت س��اخت پروتئین های جدید 
بلکه به عنوان سوخت و جهت تولید انرژی می توانند 
مورد اس��تفاده قرار گیرند.  BCAA جزو اسیدهای 
آمینه ای می باش��د که در عضالت اس��کلتی اکسید 
می شوند. این اسیدهای آمینه به دلیل اینکه می توانند 
در عضله برای تولید سوخت اکسید شوند، منحصر به 
فرد هستند تصور می شود که BCAA می توانند به 
عنوان س��وخت در طول تمرینات استفاده شوند و به 
ویژه در ورزش های اس��تقامتی که زمان زیادی طول 

می کشد، سبب ایجاد مزایای عملکردی شوند.
به دلیل نقشی که BCAA در تنظیم سنتز و تخریب 

پروتئین دارند عقیده بر این است زمانی که قبل و در 
طول تمرین مصرف ش��وند آن ه��ا می توانند از اثرات 
متابولیک��ی تمرین جلوگیری کنن��د و زمانی که بعد 
از تمرین استفاده شوند عضله سازی و سنتز پروتئین 
را بهبود می دهند. به عالوه بس��یاری عقیده دارند که 
BCAA به دلیل توانمند بودن در اکسید و استفاده 
شدن به عنوان سوخت برای عضالت می توانند اثرات 
بهبود دهنده عملکردی داش��ته باش��ند. این عقاید 
بس��یاری از ورزشکاران اس��تقامتی را جهت استفاده 
از مکمل هایی با BCAA قبل و در طول مس��ابقه و 

تمرین ترغیب کرده است.

* کارشناس ارشد علوم تغذیه – واحد مشاوره 
تغذیه شرکت ایلیا پارس )دوبیس(

نویسنده:
سمانهانصاری*

بهترینزمانمصرفکراتین
اگر شما برای افزایش قدرت، بهبود اندام و یا عملکرد ورزشی در حال اجرای یک برنامه 
تمرینی سنگین هستید، پس احتماال کراتین هم مصرف می کنید. این ماده چندین 

فایده را به ورزشکارانی که به دنبال هرکدام یا همه این 3 هدف هستند می رساند.
دو دلیل اصلی برای مصرف کراتین: 1( مصرف کراتین در بازه زمانی قبل از تمرین، با اهدا 
کردن فسفات به چرخه ATP )اَدنوسین تری فسفات( شما باعث بهبود در استقامت 
کوتاه مدت می شود. این یعنی کراتین به شما اجازه می دهد تا وزنه های سنگین تری 
را در ست های بیشتری بلند کنید 2( استفاده کراتین بعد از تمرین باعث ریکاوری بهتر 
می شود چون باعث کشیده شدن مایعات و مواد مغذی به درون بافت عضله می شود و به 
بازسازی و رشد آن کمک می کند. حاال کدام اهمیت بیشتری دارند؟ یک تحقیق اخیر 
در ژورنال جامعه بین المللی تغذیه ورزشی به این نتیجه رسید که مصرف کراتین بعد از 
تمرین، برای افزایش قدرت و حجم عضالنی، از مصرف آن در قبل از تمرین موثرتر است. 
ولی این به این معنی نیست که شما نمی توانید با مصرف کراتین هم در قبل و هم در بعد از 
تمرین ها از فواید بیشتری بهره ببرید. برای بهترین نتایج، 3 تا 5 گرم کراتین را 30 دقیقه 

قبل از تمرین و همین مقدار را بالفاصله بعد از تمرین هایتان مصرف کنید.

اولسراغنقطهضعفبروید
اگر برنامه تمرینی امروز شما شامل سینه و ساعد اس��ت، اول بر روی سینه کار کنید. 
یک تحقیق که در ژورنال دانش ورزشی و پزشکی منتشر شده است، نشان داد که گروه 
عضالنی که در ابتدای یک جلسه تمرینی فعالیت می کند، بیشتر از عضالت بعدی دچار 
افزایش در قدرت و حجم می شود. این تحقیق 2 گروه را تحت نظر گرفت. گروه اول ابتدا 
بر روی اعضای کوچک بدن تمرین می کردند )جلو بازو و پشت بازو( و گروه دوم اولویت 
را به عضالت سینه و زیربغل دادند. بعد از 12 هفته، بدون توجه به اندازه عضله، عضالتی 
که در ابتدا تمرین داده می شدند، بیشترین افزایش را در قدرت و حجم عضالنی بدست 
آورده بودند. اصلی ترین نکته در ساختن اندام تان، حمله کردن به نقاط ضعف است. با 
توجه به این، مطمئن شوید که اولین عضله ای که در تمرین هایتان به سراغش می روید، 

عضوی است که بیشتر از همه به رشد نیاز دارد.

تازهکارانحجمتمرینیشانراباالببرند
وقتی که بحث بر سر بلند کردن وزنه ها باشد، آیا بیشتر از همه بهتر است؟ یک تحقیق 
منتشر شده در ژورنال تحقیقات آمادگی و قدرت سعی کرد تا همین موضوع را بفهمد. 
محققان یک تحقیق انجام دادند تا ببینند که آیا بیشتر، واقعاً بهتر هم هست یا خیر. این 
تحقیق اثرات رشد در حجم عضالنی، قدرت و استقامت را در سه برنامه تمرینی شش 
ماهه مختلف در مردانی که هیچ تجربه ای از تمرین با وزنه نداشتند بررسی کرد. همه 
سوژه ها 3 بار در هفته تمرین می کردند، تنها تفاوت در تعداد ست های اجرا شده در هر 
جلسه بود. این گروه ها  یک، سه، یا پنج ست را برای هر حرکت انجام می دادند. درنهایت 
هم، اجرای پنج ست برای هر حرکت باعث بیشترین افزایش قدرت در حرکت های پرس 
سینه، زیر بغل سیم کش، پرس سرشانه و پرس پا شد و همچنین حجم عضالت باالتنه را 
نسبت به تمرین با ست های کمتر، به طرز شگفت انگیزی افزایش داد. با وجود اینکه همه 
برنامه ها باعث کاهش چربی بدن و افزایش حجم بدون چربی شدند، نتایج این تحقیق 

نشان داد که حجم تمرینی نقش بسیار مهمی را برای بدنسازان تازه کار بازی می کند. 

زمان مصرف کراتین
 و توصیه هایی برای تازه کاران

با این نکته ها تمرین هایتان را در مسیر درستی پیش ببرید
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قهرمانان 
بزرگ بدنسازی جهان 

برای اولین بار بی پرده از 
دارو حرف می زنند

سه نفر از افسانه های عضالنی دهه 
90 می�الدی، دوریان یت�س، کوین 
لورون و  ش�ان ری در ی�ک میزگرد 
روب�روی رون هری�س نشس�ته 
اند تا ب�ی پ�رده درب�اره داروهای 
استروئیدی در بدنس�ازی صحبت 
کنند. ای�ن مطلب ویژه را از دس�ت 

ندهید

همیش�ه دروغ ها و اطالعات غلط زیادی 
درباره استروئید ها و دیگر داروهای بهبود 
عملک�رد وجود داش�ته اس�ت. وقتی که 
با وجود اینترن�ت امکان منتش�ر کردن 
اطالعات نادرست با سرعت و میزان غیر 
قابل تصوری فراهم ش�د، ش�رایط هم به 
س�مت وخیم تری حرکت کردن�د. ما در 
سال های گذشته سیل وسیعی از افرادی 
را دیده ایم ک�ه خودش�ان را متخصصان 
دارو معرفی می کنند و بسیاری از آنها هم 
مطالب ش�ان را به صورت ناشناس انتشار 
می دهند. آنها بر سر اینکه چه داروهایی 
را مصرف کنید و از آنها به چه صورت و به 
چه میزانی استفاده داشته باشید جلسه 
می گیرند. تعدادی از این ها با ادعا داشتن 
به اینکه یک بدنس�از حرفه ای سابق و یا 
کنونی هس�تند و یا به این افراد مشاوره 
می دهند، در بین جمعیت مورد نظرشان 
کس�ب اعتبار می کنند و حت�ی بعضی تا 
جایی جل�و می روند که برنام�ه دوره های 
داروی�ی بدنس�ازان حرفه ای گذش�ته و 
کنونی را با جزئیات باالیی پخش می کنند. 
البته همانطور که واضح است، هدف اصلی 
آنان این است که برای خدمات مشاوره ای 
خودش�ان به عنوان ی�ک متخصص دارو 
مش�تری جلب کنند، که در بعضی اوقات 

شامل فروش خود داروها هم می شود.
وادار کردن بدنسازان حرفه ای به صحبت 
درب�اره اس�تفاده از داروه�ا، مخصوص�ا 
اس�تفاده ش�خصی خودش�ان اصال کار 
ساده ای نیس�ت. اول از همه ش�ما باید با 
پیامد های قانونی اعتراف به اس�تفاده از 
داروها، و همچنین آس�یبی که به تصویر 
اجتماعی ش�ما می خورد رو به رو ش�وید 
)با ای�ن وجود که ب�رای هرک�دام از ما ها 
که حتی ب�رای مدت خیلی کم�ی هم در 
ای�ن ورزش هس�تیم کاماًل واضح اس�ت 
که داروها بخش�ی از  این بازی هستند.( 
ما هم به همی�ن خاطر برای پی�دا کردن 
اصل ماجرا درب�اره دارو ها به س�راغ این 
افس�انه های بدنس�ازی رفتی�م، که همه 
آنها خیلی وقت پیش بازنشسته شده اند. 
ما از آنها نظرات ش�ان را درب�اره داروها، 
تجربه های مصرفی خودش�ان و چیزهای 
بیش�تری پرس�یدیم. در اینج�ا  هی�چ 
محدودیتی وجود نداش�ت و صداقتی که 
در بعضی از پاسخ ها به چشم می آید، شما 
را تعج�ب زده خواهد کرد. به یاد داش�ته 
باش�ید که این اطالعات دس�ت دوم و یا 
دست سوم نیس�تند، برای یک بار هم که 
ش�ده، این ها به صورت مس�تقیم از زبان 

خود قهرمانان آورده شده اند.

مترجم:
محمد رضا سیار
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*وقتی که به س�راغ اولین دوره استروئیدی تان 
رفتید چند سال س�ن داشتید؟ آیا حس می کنید 
س�ن تان برای این کار کافی بود؟ دوره شما از چه 
چیزی تشکیل ش�ده بود و چه نتیجه ای را تجربه 

کردید؟
شان ری: من به تازگی 20 ساله شده بودم، در مسابقات 
قهرمانی جوان��ان در آتالنت��ا از ایال��ت جورجیا عنوان 
قهرم��ان قهرمان��ان را به دس��ت آورده ب��ودم و کم کم 
داش��تم عقب می افتادم. این زمان برای من پر از نگرانی 
و ترس ب��ود. من می دانس��تم که این جنبه ش��یمیایی 
هم در این ورزش وجود دارد، ولی نمی خواس��تم که به 
بخشی از عملکرد ورزشی من تبدیل شود. با این وجود 
همچنین می دانستم که جنبه های مثبتی هم در زمینه 
رش��د، ریکاوری و تفکیک و آمادگی جسمانی در اینجا 
وجود دارد، و اینکه این داروها برای کمک به پیش��رفت 
بدنس��ازان و ایجاد ی��ک برتری برای آن��ان در رقابت ها 
طراحی شده اند. اگر بخواهم بگویم از آنها نمی ترسیدم 
دروغ گفته ام، ولی مثل اکثریت بدنس��ازانی که هرگونه 
موفقیت قابل توجهی را داشته اند، من هم باید از این پل 
رد می شدم تا به آن طرف می رسیدم. من بر لب مرز این 
بودم که تبدیل به آقای خودم بشوم و تصمیم های بالغانه 
بگیرم و قطعاً این یکی از آنها بود. من برای آن مسابقه از 
یک دوره بسیار سبک از آناوار و وینسترول به مدت شش 
هفته استفاده کردم که تقریباً 5 ماه بعد از کسب عنوان 
بهترین بدنس��از جوان آمریکا بود. من در اینجا در سن 
20 سالگی بهترین قهرمان دسته جوانان دنیا شده بودم.

چیزی که درباره معرفی اس��تروئید ها به برنامه تمرینی 
ام برای من عجیب بود، این بود که من با قهرمان شدن 
در همه آن مس��ابقات نوجوانان در سه سال گذشته، به 
»استعداد ژنتیکی« خودم اعتقاد داشتم، ولی وقتی که 
سنم از آن دسته عبور کرد، کم کم به خودم شک کردم 
چون حاال باید با مردان مسن تری مسابقه می دادم که از 

*اولین باری که متوجه ش�دید اس�تروئید ها در 
بدنسازی استفاده می شوند چه زمانی بود؟

شان ری: من در اواخر س��نین نوجوانی ام وقتی که در 
 IFBB 20 سالگی خودم را برای مسابقات جهان جوانان
در س��یدنی اس��ترالیا آماده می کردم، برای اولین بار با 
استروئید های بدنسازی آشنا شدم. وقتی االن به زمانی که 
به عنوان یک بدنساز حرفه ای بر روی سکو می رفتم نگاه 
می کنم، نمی توانم به یاد وقتی نیافتم که مثل بسیاری 
از بدنس��ازان دیگر در مرز حرفه ای شدن، مجبور بودم تا 
به جنبه داروشناس��ی این ورزش هم نگاه عمیق تری را 
داشته باشم. زمانی که من به عنوان یک تازه کار در حال 
طی کردن پله های ترقی ای��ن ورزش بودم و تقریباً همه 
مس��ابقه هایی که در آنها ش��رکت می کردم را می بردم، 
توسط مربی ام جان براون، برنده سابق دو عنوان آقای دنیا 
و سه عنوان آقای جهان NABBA تشویق می شدم که 
از دارو ها دور بمانم و اصول پایه بدنسازی را به درستی به 
جا بیاورم. به من نصیحت شد که »زمان و مکان« خاصی 
وجود خواهد داش��ت که من باید به بخشی داخلی این 
ورزش، جایی که پس��ر ها تبدیل به مرد می ش��وند نگاه 
نزدیک تری بیندازم، که البته تصور ترس��ناکی بود ولی 
می دانستم که باالخره باید با آن رو به رو شوم. همه افرادی 
که به ورزش بدنسازی وارد می شوند، این نعمت را ندارند 
که با یک حرفه ای دوست شوند که زندگی اش را به صورت 
اختصاصی با این ورزش بگرداند، نصحیت های او بتوانند 
به فرآیند تصمیم گیری فرد شکل بدهند و جنبه کاری و 
ماندگاری در این ورزش را ه��م در ابتدای حرفه در نظر 
بگیرد. من به شخصه همیش��ه از دوست و مربی ام برای 
راهنمایی ها و پیام های��ش درباره محدودیت بندی ها در 

اوایل ورودم به مردانگی متشکر بوده و تا ابد هستم.

دوریان یتس: من از اولین روزی که به وزنه ها دست زدم، 
از وجود داروها با خبر بودم. من در آن زمان 15-16 ساله 
بودم و بیشتر به کاراته می پرداختم. من قبالً مجله قدیمی 
جو ویدر  به نام »عضله سازي« را می خواندم و آنها هم هر 
از گاهی از داروها صحبت می کردند. ولی البته در آن زمان 
اطالعات چاپی بسیار کمی درباره استروئید ها پیدا می شد. 
این مثل یک چیز مخفی و زیرزمینی بود که فقط وقتی 
که شما عضوی از دنیای باشگاه می شدید و با افراد مسن تر 
صحبت می کردید، از آن با خبر می شدید. ماجرا مثل امروز 
نبود که می توانید یک جستجو در گوگل بزنید و میلیون ها 
سایت و انجمن را پیدا کنید که درباره همه جنبه های دارو 

و استفاده های آن بحث می کنند.
کوین لورون: من درباره همه این چیز ها بس��یار ساده 
لوح بودم. من قبال مجله ها را می خواندم و دوست داشتم 
که ش��بیه به آن مردها بش��وم، ولی اصال نمی دانس��تم 
دارو هایی به نام استروئید وجود دارند که این بدنسازان 
از آن ها اس��تفاده می کنند. من فقط مکمل می خریدم 
و سخت تمرین می کردم. س��پس وقتی که حدود  یک 
سال از  ش��روع تمرین هایم می گذشت، به پسر عمویم، 
چیکو گفتم که می خواه��م در مس��ابقه ایالت مریلند 
1990 که تا چند ماه آینده برگزار می شود شرکت کنم. 
چیکو یک بدنس��از بود و خودش قبال در این مس��ابقه 
ش��رکت کرده بود. او هم به من گف��ت:  اگر می خواهی 
بدنت آنقدر خوب شود که در چنین مسابقه ای قهرمان 
شوی، نیاز به اس��تفاده از اس��تروئید ها پیدا می کنی.« 
من گفتم: »این ها چه چیزی هس��تند؟« چیکو به من 
گفت ک��ه این ه��ا دارو هس��تند و اینکه احتم��اال برای 
 س��المت بدن هم خوب نیس��تند، ول��ی هم��ه از آنها 

استفاده می کنند.
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من حجیم تر بودند. من بر اساس اطالعاتی که به صورت 
مرتب از افراد با تجربه به دس��ت م��ی آوردم حس کردم 
که داروها برای ش��رکت در س��طح باالتری از مسابقات 
ضروری هس��تند. حس می کردم که در زمان استفاده 
از دارو ها کمی س��خت تر و با قصد و گرسنگی بیشتری 
تمرین می کردم، چ��ون به من گفته بودن��د که »فقط 
چون اس��تروئید ها را تزریق می کنی دلیل نمی شود که 
آنها عمل نمی کنند، تو باید با سخت تر از همیشه تمرین 
کردن و محکم تر از همه رژیم گرفتن کاری کنی که آنها 
برای تو عمل کنند!« این به نوعی شبیه به یک شکنجه 
روانی بود، ولی من همچنین می دانستم که هدفم از این 
که دارم به س��ختی تالش می کنم تا ب��ه تک تک نکات 
جزئی دقت کنم این اس��ت که در دنیا بهترین شوم، نه 

اینکه فقط خیلی خوب باشم!
با هر پی��روزی، انتظ��ارات من خیلی باالت��ر می رفت و 
اهداف من در این ورزش به صورت مرتب توسط مربی ام، 
جان براون مورد آزمایش قرار می گرفت. او به من اجازه 
نمی داد که از خود راضی شوم و وقتی که استروئید ها را 
به برنامه ام اضافه کردم، تمرین هایم را به سطح باالتری 
برد. من سخت تر و طوالنی تر از همیشه تمرین می کردم، 
استراحت های الزم برای ریکاوری را در برنامه ام داشتم 
و همچنین میزان کالری های دریافتی ام را هم برای رشد 
و ری��کاوری بهتر افزایش دادم. این ه��ا چیزهایی بودند 
که در مراحل آماده س��ازی من برای مسابقات جوانانم 
جایی نداش��تند، چون در آن س��ال ها پیروزی ها برای 
من به راحتی به دس��ت می آمدند. اکنون که به س��طح 
باالتری از رقابت ها رسیده بودم، باید برای کسب پیروزی 
تالش می کردم چون آن صحنه و س��طح مسابقاتش به 
ش��دت متفاوت بودن��د! این ها دیگر بچه های��ی نبودند 
که می خواستم با آنها مس��ابقه بدهم، بلکه من در برابر 
مرد هایی قرار می گرفتم که نسبت به من سابقه تمرینی 

بسیار طوالنی تری داشتند.

دوریان یت�س: زمان آن س��ال 1985 ب��ود. من 23 
سال داشتم و بعد از یک س��ال و نیم تمرین، که شاهد 
پیش��رفت های فوق الع��اده ای بودم تصمی��م گرفتم تا 
در اولین مس��ابقه ام ش��رکت کنم. من می دانستم که 
دیگر شرکت کنندگان هم از دارو اس��تفاده می کنند و 
می خواستم که ش��رایط بازی را متعادل کنم. این یک 
تصمیم کاماًل عمدی بود که من خیل��ی درباره آن فکر 
کردم و در ابتدا تا حداکثر جایی که می توانستم بر روی 
این مسئله مطالعه داشتم. من حس می کنم که در 23 
سالگی به سن کافی رسیده بودم. شما در این سن کاماًل 
از لحاظ بدنی بالغ شده اید، به حداکثر قد بزرگسالی تان 
رسیده اید و همه این مسائل طی شده اند. حتی با وجود 
اینکه سابقه تمرینی من بسیار زیاد نبود، در آن همانجا 
هم توانس��ته بودم بدنم را به س��طح مناس��بی برسانم. 
وقتی که به گذش��ته نگاه می کنم، با خ��ودم می گویم 
که حتی ممکن ب��ود بدون اس��تفاده از هی��چ دارویی 
بتوانم در آن مس��ابقه قهرمان شوم. من یک دوره شش 
هفته ای از 20 میلی گرم دیاناب��ول در روز را طی کردم 
که با 180 س��انتی متر قد، م��ن را از 97 کیلوگرم وزن 
به 107 کیلوگرم رساند. این ش��دید ترین واکنشی بود 
که من تابه حال از اس��تروئید ها دیده ام. به مدت ش��ش 
هفته از داروها دست کشیدم و سپس از 8 هفته قبل از 
شروع مس��ابقه، مصرف 15 میلی گرم آناوار در روز را به 
همراه یک تزریق 200 میلی گرمی پریموبوالن در هفته 
شروع کردم. من با حدود 95 تا 97 کیلوگرم وزن به آن 
 EFBB مسابقه رفتم و قهرمان شدم. مسئوالن سازمان
)معادل سازمان NPC در بریتانیا( در آنجا بودند و من 
را متقاعد کردند تا در هفته آینده در مسابقات جهانی از 
طرف بریتانیا در دسته سنگین وزن شرکت کنم. من در 
آن مسابقه هفتم ش��دم و در کنار افرادی مثل بِری دی 
ِمی و َمت منِدن هال رقابت کردم که هر دو در آن زمان 
بهترین بدنسازان سنگین وزن در کشور خودشان بودند.

کوی�ن ل�ورون: همانطور ک��ه گفت��م، اولی��ن دوره 
استروئیدی ام را در اواخر 24 س��الگی و در شش هفته 
قبل از اولین مس��ابقه ام ط��ی کردم. م��ن در آن زمان 
یک مرد بالغ بودم و از آنجایی که ه��ر دو والدینم فوت 
کرده بودند، در همه جنبه ه��ای زندگی تصمیم هایم را 
خودم می گرفتم. پسر عمویم، چیکو با یک تستسترون 
سیپیونات و یک سرنگ به خانه من آمد و گفت »بفرما«، 
ولی من اصاًل نمی دانس��تم که چگون��ه دارو را به داخل 
س��رنگ بکش��م و تزریق را به چه صورتی انجام بدهم، 
پس از او خواستم که این کار را برای من بکند. من حتی 
نمی دانم که او چقدر به م��ن تزریق می کرد، ولی من به 
مدت شش هفته، هفته ای یک تزریق داشتم و کل ماجرا 
همین بود. هفته اول گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد، هفته 
دوم هم رد شد و من هیچ اثری را ندیدم. کم کم داشتم 
فکر می کردم که استروئید ها هیچ کاری نمی کنند، ولی 
در  هفته سوم به صورت ناگهانی قوی تر شدم و بدنم هم 
پُرتر شده بود. من در یک باشگاه کوچک معمولی تمرین 
می کردم، ول��ی در آن نقطه تصمیم گرفت��م که به یک 
باشگاه بزرگتر که در نزدیکی من در در ایالت مریلند بود 
بروم، که بدنسازان و پاورلیفتر های جدی زیادی به آنجا 
می رفتند. در آنجا افراد زیادی از دارو استفاده می کردند 
و حتی چند نفر فروش آنها را ه��م انجام می دادند. من 
نمی دانستم که باید برای مسابقه رژیم بگیرم. من در آن 
زمان در کل طول روز بر روی س��اختمان کار می کردم، 
پس این خودش کالری های زیادی را می س��وزاند. شام 
من از یک همبرگر دوبل با پنیر اضافه و بستنی تشکیل 
می شد. من قبل از آن دوره شش هفته ای، 90 کیلو وزن 
داشتم و در پایان آن به 93/5 کیلو رسیده بودم و ظاهر 
بسیار پُر تری را داشتم. در آن مس��ابقه دسته سنگین 
وزن را بردم و قهرمان قهرمانان ش��دم. در یک سال بعد 
هم دقیقا همین کار را  انجام دادم و سپس در مسابقات 
ملی  آماتورها در پاییز سال 1991 با 107 کیلوگرم وزن 

حرفه ای شدم.

کوین لورون : چیکو یک بدنساز 
بود و خودش قبال در این مسابقه 
شرکت کرده بود. او هم به من 
گفت:  اگر می خواهی بدنت 

آنقدر خوب شود که در چنین 
مسابقه ای قهرمان شوی، نیاز 

به استفاده از استروئید ها پیدا 
می کنی...

کوین لورون
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*وقتی که به س�راغ اولین دوره استروئیدی تان 
رفتید چند سال س�ن داشتید؟ آیا حس می کنید 
س�ن تان برای این کار کافی بود؟ دوره شما از چه 
چیزی تشکیل ش�ده بود و چه نتیجه ای را تجربه 

کردید؟
شان ری: من به تازگی 20 ساله شده بودم، در مسابقات 
قهرمانی جوان��ان در آتالنت��ا از ایال��ت جورجیا عنوان 
قهرم��ان قهرمان��ان را به دس��ت آورده ب��ودم و کم کم 
داش��تم عقب می افتادم. این زمان برای من پر از نگرانی 
و ترس ب��ود. من می دانس��تم که این جنبه ش��یمیایی 
هم در این ورزش وجود دارد، ولی نمی خواس��تم که به 
بخشی از عملکرد ورزشی من تبدیل شود. با این وجود 
همچنین می دانستم که جنبه های مثبتی هم در زمینه 
رش��د، ریکاوری و تفکیک و آمادگی جسمانی در اینجا 
وجود دارد، و اینکه این داروها برای کمک به پیش��رفت 
بدنس��ازان و ایجاد ی��ک برتری برای آن��ان در رقابت ها 
طراحی شده اند. اگر بخواهم بگویم از آنها نمی ترسیدم 
دروغ گفته ام، ولی مثل اکثریت بدنس��ازانی که هرگونه 
موفقیت قابل توجهی را داشته اند، من هم باید از این پل 
رد می شدم تا به آن طرف می رسیدم. من بر لب مرز این 
بودم که تبدیل به آقای خودم بشوم و تصمیم های بالغانه 
بگیرم و قطعاً این یکی از آنها بود. من برای آن مسابقه از 
یک دوره بسیار سبک از آناوار و وینسترول به مدت شش 
هفته استفاده کردم که تقریباً 5 ماه بعد از کسب عنوان 
بهترین بدنس��از جوان آمریکا بود. من در اینجا در سن 
20 سالگی بهترین قهرمان دسته جوانان دنیا شده بودم.

چیزی که درباره معرفی اس��تروئید ها به برنامه تمرینی 
ام برای من عجیب بود، این بود که من با قهرمان شدن 
در همه آن مس��ابقات نوجوانان در سه سال گذشته، به 
»استعداد ژنتیکی« خودم اعتقاد داشتم، ولی وقتی که 
سنم از آن دسته عبور کرد، کم کم به خودم شک کردم 
چون حاال باید با مردان مسن تری مسابقه می دادم که از 

*اولین باری که متوجه ش�دید اس�تروئید ها در 
بدنسازی استفاده می شوند چه زمانی بود؟

شان ری: من در اواخر س��نین نوجوانی ام وقتی که در 
 IFBB 20 سالگی خودم را برای مسابقات جهان جوانان
در س��یدنی اس��ترالیا آماده می کردم، برای اولین بار با 
استروئید های بدنسازی آشنا شدم. وقتی االن به زمانی که 
به عنوان یک بدنساز حرفه ای بر روی سکو می رفتم نگاه 
می کنم، نمی توانم به یاد وقتی نیافتم که مثل بسیاری 
از بدنس��ازان دیگر در مرز حرفه ای شدن، مجبور بودم تا 
به جنبه داروشناس��ی این ورزش هم نگاه عمیق تری را 
داشته باشم. زمانی که من به عنوان یک تازه کار در حال 
طی کردن پله های ترقی ای��ن ورزش بودم و تقریباً همه 
مس��ابقه هایی که در آنها ش��رکت می کردم را می بردم، 
توسط مربی ام جان براون، برنده سابق دو عنوان آقای دنیا 
و سه عنوان آقای جهان NABBA تشویق می شدم که 
از دارو ها دور بمانم و اصول پایه بدنسازی را به درستی به 
جا بیاورم. به من نصیحت شد که »زمان و مکان« خاصی 
وجود خواهد داش��ت که من باید به بخشی داخلی این 
ورزش، جایی که پس��ر ها تبدیل به مرد می ش��وند نگاه 
نزدیک تری بیندازم، که البته تصور ترس��ناکی بود ولی 
می دانستم که باالخره باید با آن رو به رو شوم. همه افرادی 
که به ورزش بدنسازی وارد می شوند، این نعمت را ندارند 
که با یک حرفه ای دوست شوند که زندگی اش را به صورت 
اختصاصی با این ورزش بگرداند، نصحیت های او بتوانند 
به فرآیند تصمیم گیری فرد شکل بدهند و جنبه کاری و 
ماندگاری در این ورزش را ه��م در ابتدای حرفه در نظر 
بگیرد. من به شخصه همیش��ه از دوست و مربی ام برای 
راهنمایی ها و پیام های��ش درباره محدودیت بندی ها در 

اوایل ورودم به مردانگی متشکر بوده و تا ابد هستم.

دوریان یتس: من از اولین روزی که به وزنه ها دست زدم، 
از وجود داروها با خبر بودم. من در آن زمان 15-16 ساله 
بودم و بیشتر به کاراته می پرداختم. من قبالً مجله قدیمی 
جو ویدر  به نام »عضله سازي« را می خواندم و آنها هم هر 
از گاهی از داروها صحبت می کردند. ولی البته در آن زمان 
اطالعات چاپی بسیار کمی درباره استروئید ها پیدا می شد. 
این مثل یک چیز مخفی و زیرزمینی بود که فقط وقتی 
که شما عضوی از دنیای باشگاه می شدید و با افراد مسن تر 
صحبت می کردید، از آن با خبر می شدید. ماجرا مثل امروز 
نبود که می توانید یک جستجو در گوگل بزنید و میلیون ها 
سایت و انجمن را پیدا کنید که درباره همه جنبه های دارو 

و استفاده های آن بحث می کنند.
کوین لورون: من درباره همه این چیز ها بس��یار ساده 
لوح بودم. من قبال مجله ها را می خواندم و دوست داشتم 
که ش��بیه به آن مردها بش��وم، ولی اصال نمی دانس��تم 
دارو هایی به نام استروئید وجود دارند که این بدنسازان 
از آن ها اس��تفاده می کنند. من فقط مکمل می خریدم 
و سخت تمرین می کردم. س��پس وقتی که حدود  یک 
سال از  ش��روع تمرین هایم می گذشت، به پسر عمویم، 
چیکو گفتم که می خواه��م در مس��ابقه ایالت مریلند 
1990 که تا چند ماه آینده برگزار می شود شرکت کنم. 
چیکو یک بدنس��از بود و خودش قبال در این مس��ابقه 
ش��رکت کرده بود. او هم به من گف��ت:  اگر می خواهی 
بدنت آنقدر خوب شود که در چنین مسابقه ای قهرمان 
شوی، نیاز به اس��تفاده از اس��تروئید ها پیدا می کنی.« 
من گفتم: »این ها چه چیزی هس��تند؟« چیکو به من 
گفت ک��ه این ه��ا دارو هس��تند و اینکه احتم��اال برای 
 س��المت بدن هم خوب نیس��تند، ول��ی هم��ه از آنها 

استفاده می کنند.
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من حجیم تر بودند. من بر اساس اطالعاتی که به صورت 
مرتب از افراد با تجربه به دس��ت م��ی آوردم حس کردم 
که داروها برای ش��رکت در س��طح باالتری از مسابقات 
ضروری هس��تند. حس می کردم که در زمان استفاده 
از دارو ها کمی س��خت تر و با قصد و گرسنگی بیشتری 
تمرین می کردم، چ��ون به من گفته بودن��د که »فقط 
چون اس��تروئید ها را تزریق می کنی دلیل نمی شود که 
آنها عمل نمی کنند، تو باید با سخت تر از همیشه تمرین 
کردن و محکم تر از همه رژیم گرفتن کاری کنی که آنها 
برای تو عمل کنند!« این به نوعی شبیه به یک شکنجه 
روانی بود، ولی من همچنین می دانستم که هدفم از این 
که دارم به س��ختی تالش می کنم تا ب��ه تک تک نکات 
جزئی دقت کنم این اس��ت که در دنیا بهترین شوم، نه 

اینکه فقط خیلی خوب باشم!
با هر پی��روزی، انتظ��ارات من خیلی باالت��ر می رفت و 
اهداف من در این ورزش به صورت مرتب توسط مربی ام، 
جان براون مورد آزمایش قرار می گرفت. او به من اجازه 
نمی داد که از خود راضی شوم و وقتی که استروئید ها را 
به برنامه ام اضافه کردم، تمرین هایم را به سطح باالتری 
برد. من سخت تر و طوالنی تر از همیشه تمرین می کردم، 
استراحت های الزم برای ریکاوری را در برنامه ام داشتم 
و همچنین میزان کالری های دریافتی ام را هم برای رشد 
و ری��کاوری بهتر افزایش دادم. این ه��ا چیزهایی بودند 
که در مراحل آماده س��ازی من برای مسابقات جوانانم 
جایی نداش��تند، چون در آن س��ال ها پیروزی ها برای 
من به راحتی به دس��ت می آمدند. اکنون که به س��طح 
باالتری از رقابت ها رسیده بودم، باید برای کسب پیروزی 
تالش می کردم چون آن صحنه و س��طح مسابقاتش به 
ش��دت متفاوت بودن��د! این ها دیگر بچه های��ی نبودند 
که می خواستم با آنها مس��ابقه بدهم، بلکه من در برابر 
مرد هایی قرار می گرفتم که نسبت به من سابقه تمرینی 

بسیار طوالنی تری داشتند.

دوریان یت�س: زمان آن س��ال 1985 ب��ود. من 23 
سال داشتم و بعد از یک س��ال و نیم تمرین، که شاهد 
پیش��رفت های فوق الع��اده ای بودم تصمی��م گرفتم تا 
در اولین مس��ابقه ام ش��رکت کنم. من می دانستم که 
دیگر شرکت کنندگان هم از دارو اس��تفاده می کنند و 
می خواستم که ش��رایط بازی را متعادل کنم. این یک 
تصمیم کاماًل عمدی بود که من خیل��ی درباره آن فکر 
کردم و در ابتدا تا حداکثر جایی که می توانستم بر روی 
این مسئله مطالعه داشتم. من حس می کنم که در 23 
سالگی به سن کافی رسیده بودم. شما در این سن کاماًل 
از لحاظ بدنی بالغ شده اید، به حداکثر قد بزرگسالی تان 
رسیده اید و همه این مسائل طی شده اند. حتی با وجود 
اینکه سابقه تمرینی من بسیار زیاد نبود، در آن همانجا 
هم توانس��ته بودم بدنم را به س��طح مناس��بی برسانم. 
وقتی که به گذش��ته نگاه می کنم، با خ��ودم می گویم 
که حتی ممکن ب��ود بدون اس��تفاده از هی��چ دارویی 
بتوانم در آن مس��ابقه قهرمان شوم. من یک دوره شش 
هفته ای از 20 میلی گرم دیاناب��ول در روز را طی کردم 
که با 180 س��انتی متر قد، م��ن را از 97 کیلوگرم وزن 
به 107 کیلوگرم رساند. این ش��دید ترین واکنشی بود 
که من تابه حال از اس��تروئید ها دیده ام. به مدت ش��ش 
هفته از داروها دست کشیدم و سپس از 8 هفته قبل از 
شروع مس��ابقه، مصرف 15 میلی گرم آناوار در روز را به 
همراه یک تزریق 200 میلی گرمی پریموبوالن در هفته 
شروع کردم. من با حدود 95 تا 97 کیلوگرم وزن به آن 
 EFBB مسابقه رفتم و قهرمان شدم. مسئوالن سازمان
)معادل سازمان NPC در بریتانیا( در آنجا بودند و من 
را متقاعد کردند تا در هفته آینده در مسابقات جهانی از 
طرف بریتانیا در دسته سنگین وزن شرکت کنم. من در 
آن مسابقه هفتم ش��دم و در کنار افرادی مثل بِری دی 
ِمی و َمت منِدن هال رقابت کردم که هر دو در آن زمان 
بهترین بدنسازان سنگین وزن در کشور خودشان بودند.

کوی�ن ل�ورون: همانطور ک��ه گفت��م، اولی��ن دوره 
استروئیدی ام را در اواخر 24 س��الگی و در شش هفته 
قبل از اولین مس��ابقه ام ط��ی کردم. م��ن در آن زمان 
یک مرد بالغ بودم و از آنجایی که ه��ر دو والدینم فوت 
کرده بودند، در همه جنبه ه��ای زندگی تصمیم هایم را 
خودم می گرفتم. پسر عمویم، چیکو با یک تستسترون 
سیپیونات و یک سرنگ به خانه من آمد و گفت »بفرما«، 
ولی من اصاًل نمی دانس��تم که چگون��ه دارو را به داخل 
س��رنگ بکش��م و تزریق را به چه صورتی انجام بدهم، 
پس از او خواستم که این کار را برای من بکند. من حتی 
نمی دانم که او چقدر به م��ن تزریق می کرد، ولی من به 
مدت شش هفته، هفته ای یک تزریق داشتم و کل ماجرا 
همین بود. هفته اول گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد، هفته 
دوم هم رد شد و من هیچ اثری را ندیدم. کم کم داشتم 
فکر می کردم که استروئید ها هیچ کاری نمی کنند، ولی 
در  هفته سوم به صورت ناگهانی قوی تر شدم و بدنم هم 
پُرتر شده بود. من در یک باشگاه کوچک معمولی تمرین 
می کردم، ول��ی در آن نقطه تصمیم گرفت��م که به یک 
باشگاه بزرگتر که در نزدیکی من در در ایالت مریلند بود 
بروم، که بدنسازان و پاورلیفتر های جدی زیادی به آنجا 
می رفتند. در آنجا افراد زیادی از دارو استفاده می کردند 
و حتی چند نفر فروش آنها را ه��م انجام می دادند. من 
نمی دانستم که باید برای مسابقه رژیم بگیرم. من در آن 
زمان در کل طول روز بر روی س��اختمان کار می کردم، 
پس این خودش کالری های زیادی را می س��وزاند. شام 
من از یک همبرگر دوبل با پنیر اضافه و بستنی تشکیل 
می شد. من قبل از آن دوره شش هفته ای، 90 کیلو وزن 
داشتم و در پایان آن به 93/5 کیلو رسیده بودم و ظاهر 
بسیار پُر تری را داشتم. در آن مس��ابقه دسته سنگین 
وزن را بردم و قهرمان قهرمانان ش��دم. در یک سال بعد 
هم دقیقا همین کار را  انجام دادم و سپس در مسابقات 
ملی  آماتورها در پاییز سال 1991 با 107 کیلوگرم وزن 

حرفه ای شدم.

کوین لورون : چیکو یک بدنساز 
بود و خودش قبال در این مسابقه 
شرکت کرده بود. او هم به من 
گفت:  اگر می خواهی بدنت 

آنقدر خوب شود که در چنین 
مسابقه ای قهرمان شوی، نیاز 

به استفاده از استروئید ها پیدا 
می کنی...

کوین لورون
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*شروع استفاده از استروئید ها در چه سنی خیلی 
زود است؟

ش�ان ری: وقتی که از من می پرسند »چه چیزی برای 
آنها خوب است؟« نمی توانم از طرف دیگران حرف بزنم. 
من هیچ وقت ادعای یک مربی یا متخصص بودن را نکرده 
ام و االن هم چنین قصدی را ندارم. من هیچ وقت به یک 
ورزش��کار درباره زمان درست برای اس��تفاده از دارو ها 
پیشنهادی نداده ام و همچنین هیچ وقت به این صورت به 
حرفه یک بدنساز دیگر هم عالقه مند نبوده ام. از آنجایی 
که من عالقه نداشتم که برای هیچ کسی مربیگری کنم، 
کاًل هیچ میلی را به این موضوع نداشته ام. درست است که 
من با چندین ورزشکار تمرین داشته ام و بعضی وقت ها 
آنها را در پیشرفت شان در جنبه کاری ورزش راهنمایی 
کرده ام، ولی من هیچ وقت به این عالقه نداشتم که آن ها 
چه داروهایی را مصرف می کردند و یا برای موفق شدن 
به چه چیز هایی نیاز داشتند. من فقط می توانم بگویم که 
مصرف دارو در زمان جوانی یک کار بی فایده است و چه 
زیر نظر باشد و چه نباشد، می تواند بر روی رشد و پرورش 
آینده تاثیر منفی بگذارد. اگر بخواهیم از لحاظ هورمونی 
صحبت کنیم، جوانان بدون اس��تفاده از این دارو ها هم 
رش��د خواهند کرد و بای��د اجازه داد ک��ه هورمون های 
طبیعی ش��ان بدون دخالت داروهای مصنوعی پرورش 
پیدا کنند. آنهایی که جوانان را به استفاده از استروئید ها 
تش��ویق می کنند، به طرز خجالت آوری بی مسئولیت 

هستند.
دوریان یتس: من به هر فردی که زیر 23  سال سن دارد 
پیشنهاد می کنم که از داروها استفاده نکند. شما اول باید 
بالغ باشید. اگر شما خیلی زود ش��روع کنید، می توانید 
صفحه های رش��دی تان را زودتر از موق��ع مقرر ببندید 
و رش��د اس��تخوان هایتان را نصف کنید. من همچنین 
می توانم بگویم که بیشتر بدنسازانی که من می شناسم 
و از دوران نوجوانی مصرف دارو را ش��روع کرده اند، هیچ 

وقت بعد از دوران نوجوانی شان خوب ظاهر نشدند. همان 
صعود کوتاهی که بر روی رادار دیدیم، باالترین نقطه آنها 
در رقابت های بدنسازی بوده است. به عالوه، شما در این 
مرحله از زندگی تان بدنی دارید ک��ه به صورت طبیعی 
میزان بسیار زیادی از تستسترون را تولید می کند. نهایت 
استفاده را نبردن از این قضیه یک حماقت است، چون این 
شرایط برای زمان زیادی طول نمی کشد. پس از نظر من، 
هر چیزی پایین تر از 20 سال سن خیلی کم است. حتی 
در آن موقع هم در مصرف هر نوع دارویی خطراتی برای 
سالمت شما وجود دارد. برای من این یک خطر حساب 
شده بود. من برای حرفه ای شدن از آنها استفاده کردم و 
اگر نمی شدم، با فقط طبیعی تمرین کردن هیچ مشکلی 
نداشتم. همچنین من به خودم فقط فرصت شرکت در 
یک مس��ابقه حرفه ای را دادم تا ببینم که چه مقامی را 
بدست می آورم. اگر من نمی توانستم یکی از حرفه های 
برتر باش��م، هیچ دلیلی برای ادامه دادن وجود نداشت. 
من از مصرف دارو دست می کشیدم و بر روی این تمرکز 
می کردم که در صنعت باشگاه بدنسازی بیشتر فعالیت 

کنم، چون من در آن موقع یک باشگاه موفق را هم داشتم. 
اگر من از یک بدنساز حرفه ای بودن درآمد بسیار خوبی را 
نداشتم، اصاًل امکان نداشت که به استفاده از استروئید ها 

ادامه بدهم.
کوین لورون: جواب کوتاه من این است که هیچ کسی 
در سن پایین نباید از داروها استفاده کند. با وجود اینکه 
من از این سن باالتر بودم هم، گرفتن این تصمیم هنوز 
برای من دشوار بود. من نگران بودم که اعضای خانواده ام 
بفهمند که از اس��تروئید ها استفاده می کنم و درباره من 
فکر بدی کنند. من همچنین می دانستم که ممکن است 
عواقب دیگری هم وجود داشته باشد، ولی حاضر بودم که 
این از خود گذشتگی را انجام بدهم چون عاشق بدنسازی 

*آیا شما به این اعتقاد داشتید که در زمان هایی 
از س�ال به صورت کامل از داروها دست بکشید، 
یا اینکه همیشه با یک میزان مصرف کم »گشت 

می زدید«؟
شان ری: هر سال به محض اینکه مستر المپیا در 
ماه سپتامبر پایان می یافت، من تا زمان شروع سال 

نو مصرف دارو ها را به کل متوقف می کردم.
دوریان یتس: همانط�ور که گفتم، م�ن در فصل 
استراحت دو دوره 4 هفته ای )توقف( را در بین سه 
دوره هشت هفته ای )تزریق( می گنجاندم. به جز 
این، من همیشه از داروها استفاده می کردم ولی 

میزان مصرفم متعادل بود.
کوین لورون: من در حدود نیمه های راه در دوران 

حرفه ای ام به این معروف شده بودم که به چه مدت 
زمان های زیادی از دارو دست می کشیدم. سابقه 
داش�ته که من در ش�ش ماه کامل از سال از هیچ 
چیزی استفاده نکنم. مردم فکر می کردند که من 
یا دیوانه ام یا تنبل که به ای�ن روش جلو می روم و 
س�عی نمی کنم که همیشه غول آس�ا باشم. ولی 
وقتی که دیدم بدنم چه پاسخ خوبی را به داروها 
می دهد، به این نتیجه رسیدم که به میزان زیادی 
از آنها نیاز ندارم و قطعا هم نیازی ندارم که همیشه 
در حال استفاده از آنها باشم. من می توانستم از 12 
هفته مانده به شروع مسابقه، مصرف دارو را آغاز 
کنم و تا زمانی که وقت آن برسد همه عضالتم را به 

باال بکشم و بدنم را تکه تکه کنم.

پرونده هفته
شان ری

دوریان یتس
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بودم و می خواس��تم که در آن بهترین باش��م. هرکسی، 
بدون توجه به  سنش، باید قبل از استفاده از دارو ها فواید 

و ضرر آنها را به دقت در نظر بگیرد.

*ما می بینیم ک�ه دوره های اس�تروئیدی برترین 
بدنسازان حرفه ای سابق و کنونی را همیشه از یک 
منبع ناش�ناس بر روی اینترنت پخش می کنند و 
ادعا دارند که مربی ورزشکار مورد نظر بوده اند، با 
آنها تمرین می کرده اند و یا فردی را می شناخته اند 
که یکی از این کارها را کرده است. آیا شما تا حاال 
مطلبی را دیده اید که به نظر دقیق بیاید، یا اینکه 
فکر می کنید همه اینها کاماًل س�اختگی هستند 
چون بیشتر مردم آنها را به عنوان مطلب معتبری 

قبول می کنند؟
ش�ان ری: واقع��اً هیچ وقت ب��رای من مه��م نبوده که 
ورزش��کاران دیگر در زمینه دارو ها چه چیزی را مصرف 
می کنند و یا دس��ت به چه کاری می زنن��د. من به طور 
شخصی فکر می کنم کاری که آنها می کنند به خودشان 
مربوط است و به من ربطی ندارد. واقعا اصاًل چه ربطی به 
ما دارد و چه کسی در این وسط سود می برد؟ این زندگی 
آنها و مسیر آنهاست. بگذارید آنها هر طور که می خواهند 
زندگی کنند و طبق میل شان رفتار کنند و تا زمانی که به 

دیگران آسیبی وارد نمی کنند، به راهشان ادامه بدهند.
دوریان یتس: من نمی توانم درب��اره همه آنها صحبت 
کنم، ولی چند مورد را دیده ام که  به من ربط داده شده 
بودند و کاماًل تقلبی بودند. من یک سایت را دیدم که به 
ادعای خودش دوره های دارویی همه افراد از استیو ریوز 
تا آرنولد را داشت. مشخص است که همه آنها یا حداقل 
بیشتر شان ساختگی هستند. من قباًل درباره چیزهایی 
که در20 سال پیش مصرف می کردم صحبت کرده بودم 
و مطمئنم که شرایط از آن موقع تا حاال تغییر کرده اند. 
ولی ببینید، من االن بازنشسته شده ام و این آزادی را دارم 
که چیزهایی را که می خواهم بگویم و با شما صادق باشم. 
ورزشکاران کنونی از طرف حامیان مالی و مسئوالن در 

زیر فشار هستند که درباره مصرف شان بحث نکنند.
ولی برگردیم به س��راغ دوره هایی که یعنی من رفته ام، 
همه آنها چرت و پرت بودند. چه کسی می داند من از چه 

چیزی اس��تفاده می کرده ام؟ حتی همسر من هم در آن 
زمان نمی دانست. تنها کس��ی که از این خبر داشت یار 
تمرینی طوالنی مدتم ، لی��روی ِدیویس بود که معموالً 
همان چیزهایی که م��ن مصرف می کردم را اس��تفاده 
می کرد. م��ن می توانم به ش��ما اطمینان بده��م که او 

دوره های دارویی ما را بر روی اینترنت منتشر نمی کند.
کوین ل�ورون: در غیر این صورت ک��ه مثل همینجا 
که داریم در این مقاله می گوییم، یک دوره به صورت 
مس��تقیم از خود آن بدنس��از حرفه ای بیای��د، تقریباً 
می توانید مطمئن باشید که چرت و پرت محض است. 
وقتی که مردم به چیزی می رس��ند و یا نظر خاصی را 
درباره چیزی دارند، خیلی س��عی می کنند تا مباحث 
بی ارزش ش��ان را به عنوان حقیقت در اینترنت منتشر 
کنند. م��ن نمی توان��م تصور کن��م که هیچ بدنس��از 
حرفه ای میزان بس��یار زی��ادی از داروه��ا را در طول 
چند س��ال مصرف کند و س��المت او دچار مشکالت 
جدی نش��ود. این فقط ب��رای تعداد بس��یار زیادی از 
مردان راضی کننده است که این دوره های دیوانه وار 
که یعنی مورد استفاده آن ورزش��کار بوده را ببینید و 
بگویند »آها، پس این فرد به این خاطر چنین ظاهری 
را دارد و در این مسابقات قهرمان شده، او میزان بسیار 
بس��یار زیادی دارو مصرف کرده و من ه��م به همین 

دلیل ش��بیه او نیس��تم.«
* بحث ه�ای زی�ادی ب�ر س�ر می�زان مص�رف 
اس�تروئید ی�ک بدنس�از حرف�ه ای »معمولی« 
در ای�ن روزها در جری�ان اس�ت. بعضی ها ادعا 
می کنند که میزان مصرف بعضی دارو ها به 3000 
ت�ا 10000 میلی گرم در هفته می رس�د. آیا ش�ما 
فکر می کنید که حرفه ای ها و آماتور های برتر از 
چنین مقادیر وحشتناکی اس�تفاده می کنند؟ و 
اگر اینطور اس�ت، آیا آنها واقعا به چنین میزانی 
احتیاج دارند یا چیزی بس�یار بیش�تر از مقدار 

مورد نیازش�ان را مصرف می کنند؟
ش�ان ری: من دوباره به همان پاسخی که همین االن به 

شما دادم اشاره می کنم. بسیاری از این حرفه ای ها میزان 
زیادی از داروهای آنابولیک، هورمون رشد انسانی، انسولین، 
تنباکو، غذا، مکمل ها و چیز های دیگری را مصرف می کنند. 
با همه مسائل کاری و شخصی، زندگی خصوصی، خانواده 
و ... که من دارم، آیا واقعا فکر می کنید که حتی پنج دقیقه 
از وقتم را هم به فکر کردن به اینکه یک بدنساز دیگر چه 
چیزی به بدنش می زند، صرف می کنم؟ من نمی توانم او را 
متوقف کنم و به احتمال زیاد حتی اصالً او را نمی شناسم... 
پس اصالً فایده و هدف دانستن اینکه او چه چیزی مصرف 

می کند، برای من در چیست؟
 من نمی توان��م از هی��چ اطالعاتی درب��اره روش مصرف 
داروهای فرد دیگری برای استفاده روی خودم بهره ببرم، 
چون ما دو نفر با دو DNA کامال متفاوت هستیم و دقیقا 
شاهد همان نتایج یکسان نخواهیم بود. چیزی که هم برای 
من جواب می دهد، نتیجه شناختن بدنم است، تمام. ولی 
به هر حال در جامعه ما یک باور اشتباه وجود دارد که دقیق 
پیروی کردن از یک دوره دارویی مش��خص یک بدنساز 
حرفه ای، در هر فردی نتیجه یکسانی را خواهد داشت و در 
اصل به شما همان اندام را هدیه می کند!  این باور اینقدر 
اشتباه است که دیگر حتی ارزش بحث کردن را هم ندارد.

 کوین لورون: من هیچ وقت نمی دانس��تم که بدنسازان 
آن زمان چه چیزهای��ی مصرف می کردن��د و اکنون هم 
نمی دانم که از چه چیزهایی استفاده می کنند. من فقط 
می دانم خودم چه چیزهایی را مصرف کردم و چه چیزی 
برای من جواب داده است. در یک نقطه ای، گیرنده ها دیگر 
باید خاموش ش��وند. باید نقطه ای وجود داشته باشد که 
فقط بخشی از چیزی که مصرف می کنید اثرگذار باشد. 
ش��ما درباره ادعای مصرف 10 گرم دارو در هفته توسط 
بعضی بدنسازان حرف می زنید. شوخی نکنید! این برای 
یک اسب 900 کیلوگرمی کافی است، نه یک انسان 90 
کیلوگرمی. من باورش نمی کنم و اگر واقعا کس��ی میزان 
مصرفی به این باالیی را داش��ته باش��د، یا خیلی باهوش 
نیست ، یا اصاًل ذره ای برای سالمت خودش اهمیتی قائل 

نمی شود و یا هر دو.

 دوریان یتس : 
اگر من از یک بدنساز حرفه ای 

بودن درآمد بسیار خوبی را 
نداشتم، اصالً امکان نداشت که به 
استفاده از استروئید ها ادامه بدهم
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بودم و می خواس��تم که در آن بهترین باش��م. هرکسی، 
بدون توجه به  سنش، باید قبل از استفاده از دارو ها فواید 

و ضرر آنها را به دقت در نظر بگیرد.

*ما می بینیم ک�ه دوره های اس�تروئیدی برترین 
بدنسازان حرفه ای سابق و کنونی را همیشه از یک 
منبع ناش�ناس بر روی اینترنت پخش می کنند و 
ادعا دارند که مربی ورزشکار مورد نظر بوده اند، با 
آنها تمرین می کرده اند و یا فردی را می شناخته اند 
که یکی از این کارها را کرده است. آیا شما تا حاال 
مطلبی را دیده اید که به نظر دقیق بیاید، یا اینکه 
فکر می کنید همه اینها کاماًل س�اختگی هستند 
چون بیشتر مردم آنها را به عنوان مطلب معتبری 

قبول می کنند؟
ش�ان ری: واقع��اً هیچ وقت ب��رای من مه��م نبوده که 
ورزش��کاران دیگر در زمینه دارو ها چه چیزی را مصرف 
می کنند و یا دس��ت به چه کاری می زنن��د. من به طور 
شخصی فکر می کنم کاری که آنها می کنند به خودشان 
مربوط است و به من ربطی ندارد. واقعا اصاًل چه ربطی به 
ما دارد و چه کسی در این وسط سود می برد؟ این زندگی 
آنها و مسیر آنهاست. بگذارید آنها هر طور که می خواهند 
زندگی کنند و طبق میل شان رفتار کنند و تا زمانی که به 

دیگران آسیبی وارد نمی کنند، به راهشان ادامه بدهند.
دوریان یتس: من نمی توانم درب��اره همه آنها صحبت 
کنم، ولی چند مورد را دیده ام که  به من ربط داده شده 
بودند و کاماًل تقلبی بودند. من یک سایت را دیدم که به 
ادعای خودش دوره های دارویی همه افراد از استیو ریوز 
تا آرنولد را داشت. مشخص است که همه آنها یا حداقل 
بیشتر شان ساختگی هستند. من قباًل درباره چیزهایی 
که در20 سال پیش مصرف می کردم صحبت کرده بودم 
و مطمئنم که شرایط از آن موقع تا حاال تغییر کرده اند. 
ولی ببینید، من االن بازنشسته شده ام و این آزادی را دارم 
که چیزهایی را که می خواهم بگویم و با شما صادق باشم. 
ورزشکاران کنونی از طرف حامیان مالی و مسئوالن در 

زیر فشار هستند که درباره مصرف شان بحث نکنند.
ولی برگردیم به س��راغ دوره هایی که یعنی من رفته ام، 
همه آنها چرت و پرت بودند. چه کسی می داند من از چه 

چیزی اس��تفاده می کرده ام؟ حتی همسر من هم در آن 
زمان نمی دانست. تنها کس��ی که از این خبر داشت یار 
تمرینی طوالنی مدتم ، لی��روی ِدیویس بود که معموالً 
همان چیزهایی که م��ن مصرف می کردم را اس��تفاده 
می کرد. م��ن می توانم به ش��ما اطمینان بده��م که او 

دوره های دارویی ما را بر روی اینترنت منتشر نمی کند.
کوین ل�ورون: در غیر این صورت ک��ه مثل همینجا 
که داریم در این مقاله می گوییم، یک دوره به صورت 
مس��تقیم از خود آن بدنس��از حرفه ای بیای��د، تقریباً 
می توانید مطمئن باشید که چرت و پرت محض است. 
وقتی که مردم به چیزی می رس��ند و یا نظر خاصی را 
درباره چیزی دارند، خیلی س��عی می کنند تا مباحث 
بی ارزش ش��ان را به عنوان حقیقت در اینترنت منتشر 
کنند. م��ن نمی توان��م تصور کن��م که هیچ بدنس��از 
حرفه ای میزان بس��یار زی��ادی از داروه��ا را در طول 
چند س��ال مصرف کند و س��المت او دچار مشکالت 
جدی نش��ود. این فقط ب��رای تعداد بس��یار زیادی از 
مردان راضی کننده است که این دوره های دیوانه وار 
که یعنی مورد استفاده آن ورزش��کار بوده را ببینید و 
بگویند »آها، پس این فرد به این خاطر چنین ظاهری 
را دارد و در این مسابقات قهرمان شده، او میزان بسیار 
بس��یار زیادی دارو مصرف کرده و من ه��م به همین 

دلیل ش��بیه او نیس��تم.«
* بحث ه�ای زی�ادی ب�ر س�ر می�زان مص�رف 
اس�تروئید ی�ک بدنس�از حرف�ه ای »معمولی« 
در ای�ن روزها در جری�ان اس�ت. بعضی ها ادعا 
می کنند که میزان مصرف بعضی دارو ها به 3000 
ت�ا 10000 میلی گرم در هفته می رس�د. آیا ش�ما 
فکر می کنید که حرفه ای ها و آماتور های برتر از 
چنین مقادیر وحشتناکی اس�تفاده می کنند؟ و 
اگر اینطور اس�ت، آیا آنها واقعا به چنین میزانی 
احتیاج دارند یا چیزی بس�یار بیش�تر از مقدار 

مورد نیازش�ان را مصرف می کنند؟
ش�ان ری: من دوباره به همان پاسخی که همین االن به 

شما دادم اشاره می کنم. بسیاری از این حرفه ای ها میزان 
زیادی از داروهای آنابولیک، هورمون رشد انسانی، انسولین، 
تنباکو، غذا، مکمل ها و چیز های دیگری را مصرف می کنند. 
با همه مسائل کاری و شخصی، زندگی خصوصی، خانواده 
و ... که من دارم، آیا واقعا فکر می کنید که حتی پنج دقیقه 
از وقتم را هم به فکر کردن به اینکه یک بدنساز دیگر چه 
چیزی به بدنش می زند، صرف می کنم؟ من نمی توانم او را 
متوقف کنم و به احتمال زیاد حتی اصالً او را نمی شناسم... 
پس اصالً فایده و هدف دانستن اینکه او چه چیزی مصرف 

می کند، برای من در چیست؟
 من نمی توان��م از هی��چ اطالعاتی درب��اره روش مصرف 
داروهای فرد دیگری برای استفاده روی خودم بهره ببرم، 
چون ما دو نفر با دو DNA کامال متفاوت هستیم و دقیقا 
شاهد همان نتایج یکسان نخواهیم بود. چیزی که هم برای 
من جواب می دهد، نتیجه شناختن بدنم است، تمام. ولی 
به هر حال در جامعه ما یک باور اشتباه وجود دارد که دقیق 
پیروی کردن از یک دوره دارویی مش��خص یک بدنساز 
حرفه ای، در هر فردی نتیجه یکسانی را خواهد داشت و در 
اصل به شما همان اندام را هدیه می کند!  این باور اینقدر 
اشتباه است که دیگر حتی ارزش بحث کردن را هم ندارد.

 کوین لورون: من هیچ وقت نمی دانس��تم که بدنسازان 
آن زمان چه چیزهای��ی مصرف می کردن��د و اکنون هم 
نمی دانم که از چه چیزهایی استفاده می کنند. من فقط 
می دانم خودم چه چیزهایی را مصرف کردم و چه چیزی 
برای من جواب داده است. در یک نقطه ای، گیرنده ها دیگر 
باید خاموش ش��وند. باید نقطه ای وجود داشته باشد که 
فقط بخشی از چیزی که مصرف می کنید اثرگذار باشد. 
ش��ما درباره ادعای مصرف 10 گرم دارو در هفته توسط 
بعضی بدنسازان حرف می زنید. شوخی نکنید! این برای 
یک اسب 900 کیلوگرمی کافی است، نه یک انسان 90 
کیلوگرمی. من باورش نمی کنم و اگر واقعا کس��ی میزان 
مصرفی به این باالیی را داش��ته باش��د، یا خیلی باهوش 
نیست ، یا اصاًل ذره ای برای سالمت خودش اهمیتی قائل 

نمی شود و یا هر دو.

 دوریان یتس : 
اگر من از یک بدنساز حرفه ای 

بودن درآمد بسیار خوبی را 
نداشتم، اصالً امکان نداشت که به 
استفاده از استروئید ها ادامه بدهم
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*وقتی که بحث بر س�ر مص�رف داروه�ا در بین 
بسیاری از بدنس�ازان امروز باشد، به نظر می آید 
که نظریه قال�ب همچنان همان »هرچه بیش�تر، 
بهتر« است. ش�ما فکر می کنید که یک ورزشکار 
واقعا به چه میزان دارویی نیاز دارد، یا اینکه این 
یک مسئله شخصی و مختص به هر فرد است؟ آیا 
بعضی از افراد به میزان بس�یار کمتری از دیگران 
نیاز دارند، در حالی که بعضی دیگ�ر واقعًا نیاز به 

میزان مصرف های باالتری دارند تا به همان میزان 
رشد دیگران برسند؟

شان ری: در این که هیچ شکی نیست. بر اساس حجم 
کنونی ورزش��کاران، این نظریه قدیمی »هرچه بیشتر، 
بهتر« در ذهنیت بدنس��ازان امروز جای محکمی دارد. 
ولی اش��تباه نکنید، در دوران بدنس��ازی م��ن در دهه 
90 میالدی، بدنس��ازان از نظر حجم و اندازه بدن جزو 
بهترین های تاریخ بودند. هیچ دهه ای در این ورزش از 

دهه 90 میالدی بهتر نبوده است و من صادقانه می توانم 
بگویم که بدنسازان آن دهه  داروی بسیار کمتری نسبت 
به  ورزشکاران امروزی اس��تفاده می کردند. مدرک آن 
هم در »کیفیت عضله« اس��ت. فقط جزئیات، تفکیک 
و آمادگی جس��مانی بدن حرفه ای ها، حتی افراد بزرگ 
جثه دهه 90 می��الدی را ببینید و آنه��ا را با امروزی ها 
مقایسه کنید، شما شاهد وضوح، تفکیک و چگالی بسیار 
زیادتری خواهید بود که به خاطر شالوده محکمی است 

* یکی از دالیلی که برای این میزان مصرف باال حدس می زنند این است که 
داروهای امروز در اغلب اوقات تقلبی و یا با میزان موثر بسیار کمی هستند، 
در حالی که در دوران قدیم بسیار معتبرتر و قوی تر بودند. آیا با این موافق 

هستی یا مخالف؟
دوریان یتس: من واقعًا می ش�نوم ک�ه در این روز ها دارو ه�ا به میزان های 
بسیار سنگینی استفاده می ش�وند. مردم در بریتانیا و اسپانیا برای تمرین 
کردن در زیر نظ�رم پیش من می آین�د و در اغلب اوق�ات در هفته بر روی 
5000 میلی گرم یا حتی بیشتر از یک دارو هس�تند. این کاماًل غیر ضروری 
اس�ت. من هم واقعا اعتقاد دارم که کیفیت و قدرت پایین داروهایی که در 
این روزها در بازار است، واقعًا بخشی از دلیل این کار به حساب می آید. در 
دهه 90 میالدی، هر چیزی که ما استفاده می کردیم در سطح داروخانه بود. 
250 میلی گرم تستسترون واقعاً همیشه حاوی 250 میلی گرم تستسترون 
بود و نیازی نبود که شما بخواهید نگران این باشید که 200 یا 100 میلی گرم 
باشد. آن موقع هنوز بازار س�یاه و زیر زمینی هم وجود نداشت. حاال دقیقًا 

برعکس این ماجرا اتفاق افتاده است. داروهای در سطح داروخانه ای بسیار 
کم پیدا می ش�وند و تقریبا همه دارو ها چیز های زیر زمینی ای هستند که 
توسط خدا می داند چه کس�ی و در خدا می داند کجا تولید شده اند. پس از 
کجا می توانید بفهمید که واقعا چه چیزی را مصرف می کنید؟ آیا این دقیقًا 
همان دارویی است که باید باشد؟ آیا میزان موجود در آن دقیقاً همان چیزی 
است که بر روی برچسب درج شده؟ من به شدت شک دارم. در جایگزین 
کردن داروهای ارزان تر و کم کردن میزان موثر دارو ها، س�ودآوری بسیار 
بیش�تری وجود دارد. من می ش�نوم که بعضی افراد در هفته بر روی 3 تا 4 
گرم تستسترون هس�تند. این مسخره است! اگر ش�ما واقعًا از این میزان 
تستسترون استفاده می کردید فشار خون تان به آسمان می رسید و آنقدر 
آب در بدنتان جمع می ش�د که ظاهری ش�بیه به یک ماهی بادکنکی پیدا 

می کردید.
 شان ری: من شخصًا فکر می کنم که داروهای تقلبی زیادی در بازار وجود 
دارد و ورزش�کاران هم تحقیق�ات مناس�بی را درباره چی�زی که مصرف 

پرونده هفته

داستان مصرف استروئید ها
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که افراد قدیمی برای خودشان ساخته بودند و همچنین 
باعث طوالنی عمر بودن حرفه ورزشی شان هم شده بود. 
آنها می دانس��تند که این یک دوی ماراتن است، نه یک 
دوی سرعت. چه تعدادی از بدنسازان کنونی، امسال در 

صحنه هستند و سال دیگر خبری از آنها نیست؟
دوریان یتس: اگر بخواهم درباره خودم صحبت کنم، 
من همیش��ه حداقل میزان ممکنی که می توانس��تم با 
آن جواب مورد نظ��رم را بگیرم مص��رف می کردم. اگر 
نتایج برای م��ن دلپذیر نبودند، می��زان مصرف را فقط 
تا حد نی��از افزایش م��ی دادم، ک��ه راه منطقی اش هم 
همین اس��ت. برای مثال اگر ش��ما می توانید با 1000 
میلی گرم در هفت��ه نتیجه بگیرید، چرا باید به س��راغ  
2000 بروید؟ من پاورلیفتر هایی را در دهه 90 میالدی 
می ش��ناختم که در هفته تا س��قف 2 گرم تستسترون 
س��یپیونات را مصرف می کردن��د. این ب��رای ما خیلی 
عجیب و غریب بود. من نمی توانم درباره میزان مصرف 
معمولی که استفاده می شود و یا به آن نیاز است نظری 
بدهم. من فق��ط می دانم که خودم چ��ه کاری را انجام 
دادم و چ��ه کاری برای خود من جواب داده اس��ت. من 
تا زمان اولی��ن قهرمان��ی ام در یک مس��ابقه حرفه ای 
در ش��ب قهرمانان 1991، همیش��ه مصرف کلی ام را 
کمتر از 1000 میلی گ��رم در هفته نگه می داش��تم و 
از صحبت هایی که با افراد مختلف داش��تم هم، به نظر 
می آید که مصرف می��زان باالیی از تستس��ترون اصال 
در دهه 90 می��الدی اتفاق نمی افتاده اس��ت. ما میزان 
متعادلی از تستسترون را با  EQ یا ِدکا در کنار هم قرار 
می دادیم و از داروهای خوراکی هم استفاده می کردیم. 
حاال با این همه دسترس��ی به بازار سیاه، به نظر می آید 
خیلی طبیعی اس��ت که مردم قبل از اضافه کردن چیز 
دیگری، فقط حدود 3 تا 5 گرم تستس��ترون را مصرف 
کنند. من واقعاً نمی توانم درباره میزان مصرف هم رشته 
هایم زیاد صحبت کنم، چون م��ن در بیرمنگام از بقیه 
جدا بودم و از کارهایی که این مردان در آمریکا می کردند 
خبری نداشتم. البته به هر صورت، این تاثیری را بر روی 
من نمی گذاش��ت. من کارهایم را به روش خودم انجام 
می دادم و اصاًل برایم مهم نبود که دیگران مش��غول چه 

کاری هستند.
کوین لورون: من فک��ر می کنم می��زان مصرف مورد 
نیاز هر فرد ی��ک قضیه مختص به خود او اس��ت. چون 

اگر ش��ما به میزان مصرفی داروهای نس��خه ای زیادی 
هم نگاه کنید، میزان مصرف آنها ب��رای افراد مختلف، 
متفاوت اس��ت. یک چیز که من هیچ وقت با آن موافق 
نبوده ام این نظریه اس��ت که ش��ما با جلوتر رفتن باید 
میزان دریافتی تان را به ص��ورت مرتب افزایش دهید تا 
شاهد همان نتایج باشید. من هیچ وقت میزان مصرفم 
را افزایش ندادم، ولی البت��ه تغییرات کوچکی را در آنها 
ایجاد کردم. دوره های من از شش به هشت هفته افزایش 
پیدا کردند و من داروی نولواِدکس را هم به عنوان یک 
ضد اس��تروژن به برنامه ام اضافه ک��ردم. افزایش حجم 
هیچ وقت برای من خیلی دشوار نبود. وزن من در فصل 
استراحت در حدود 126 کیلوگرم بود و در اولین مستر 
المپیایم با کات ش��دن بدنم تا سطح استخوان ها، 103 
کیلوگرم وزن داشتم. این احتماال بهترین شرایط بدنی 
که در طول عمرم داشتم بود. من در برنده شدن مسابقه 
شب قهرمانان که در چند ماه قبلش برگذار شده بود هم 
106 کیلوگرم بودم. همچنین در مس��ابقه های دیگرم 
هم معموال در بین 109 تا 113 کیلوگرم وزن داش��تم 
که باالترین رکورد وزنی ام هم حدود 117 کیلوگرم بود. 
تنها چیز هایی که واقعا تغییر می کردند، تمرین و برنامه 

غذایی من بودند.
 * یک دوره داروی�ی معمولی برای ش�ما در اوج 
دوران رقابت تان، برای مثال در قبل از مس�ابقه و 

در فصل استراحت شامل چه چیزهایی بود؟
شان ری: هیچ وقت هیچ چیز »معمولی« درباره روش 
آماده س��ازی من برای مس��ابقه هایم وجود نداشت. از 
آنجایی که من به تغییر و تن��وع عالقه دارم، روش کارم 
در هر س��ال متفاوت بود. هیچ وقت هیچ زمان یا داروی 
خاصی وجود نداشت که من را به حدی هیجان زده کند 
که روزهای تقویم را برای رس��یدن آن بشمارم و آن را 
به عنوان ی��ک راهنما برای تمرین و آماده س��ازی برای 
مسابقه ببینم. من در طول کل س��ال برای مسترالمپیا 
تمرین می کردم و بعضی وقت ها دقت بیشتری را نسبت 
به دیگران ب��ه خرج می دادم. من دوره های اس��تراحت 
مش��خص و... را داش��تم، ولی هیچ وقت زمان ش��روع 
یک دوره را به صورتی »جدول بن��دی« نکردم که انگار 
قرار اس��ت به من بگوید چگونه باید مسیرم را بروم. من 
هیچ وقت کالری شماری نکردم، غذایم را بر روی ترازو 
نگذاشتم، اعضای بدنم را اندازه گیری نکردم و همچنین 

به ترازو اجازه ندادم که میزان پیشرفتم را مشخص کند. 
به همین صورت، یک دوره دارویی هم هیچ وقت به من 
دس��تور نمی داد که االن باید برای یک مس��ابقه آماده 
شوم. من هیچ وقت یک »کلید« نداشتم که آن را برای 
آماده شدن بزنم، من همیشه در طول سال در حال آماده 

شدن بودم.
معرفی کردن اس��تروئید ها به برنامه من فقط در زمانی 
اتفاق می افتاد که در حال از بین بردن چربی ها و تالش 
کردن ب��رای حفظ حج��م عضالنی ام ب��ودم. داروهای 
مختلفی برای هدف های بس��یار متفاوتی در دسترس 
بود و در نتیجه، هیچ وقت یک دوره دارویی »معمولی« 
وجود نداشت، چون من هیچ وقت برای همه جنبه های 
تراشیدن بدنم به یک داروی دقیقاً یکسان نیاز نداشتم و 
یا از آن استفاده نکردم. در اینجا مثالی از یک »ماشین« 
آوردن مناسب است. یک ماشین برای رسیدن از نقطه 
»آ« به نقطه »ب« اس��تفاده می ش��ود. با این وجود، آن 
ش��خصی که این ماش��ین را خریداری می کند دالیلی 
بسیار متفاوتی را برای خریدن یک ماشین »مشخص« 

می کنند به عمل نمی آورند تا مطمئن شوند که کیفیت آن مناسب است. ولی 
به هر حال، من همچنین می دانم که اکثریت زیادی از بدنسازان حرفه ای و 
آماتور امروز، حرفه شان را با مصرف استروئید های آنابولیک شروع می کنند 
و اول به سراغ ساختن یک پایه و ش�الوده قوی نمی روند که بعد بدنشان را 
بر روی آن بسازند. در نتیجه، اگر شما بدنسازی تان را با معرفی استروئید ها 
شروع کنید، بعد از مرحله نخستین رشد های اولیه، دیگر نمی توانید برای 
ساختن بدن تان بر روی »عضالت با کیفیت« کاری کنید چون همه اینها به 
صورت مصنوعی س�اخته ش�ده اند. این باعث ایجاد نفخ و تورم در آقایان 
می شود، نه آن شالوده عضالنی واقعی که با عرق چهره به دست آمده باشد! 
وقتی که ما درباره کمبود کیفیت عضالت بدنس�ازان امروز در مقایس�ه با 

دیروزی ها صحبت می کنیم، این عامل نقش مهمی را در آن دارد.
کوین لورون: استروئید های آن زمان کیفیت باالتری داشتند. شرکت های 
کمتری آن ه�ا را تولید می کردن�د و تقریبا همه آنها ش�رکت های دارویی 
بزرگی بودند. سینِتکس در گذشته قرص های آنادرول را تولید می کرد که 

هرکدام حاوی 50 میلی گرم بودند و قدرت زیادی هم داش�تند. چیزهایی 
که االن در دسترس اس�ت اصال قابل مقایسه با آن نیست. هورمون رشدی 
که قبال اس�تفاده می ش�د، »هیوماتروپ« نام داشت که توس�ط اِلی لیلی 
تولید می ش�د و بهترین بود. حاال، مردم این دارو را فق�ط از بیماران مبتال 
به ای�دز می گیرند. بیش�تر آقای�ان هم از محص�والت بی کیفی�ت چینی 
اس�تفاده می کنند که به شدت ضعیف تر اس�ت. آن وینس�ترول V که ما 
مصرف می کردیم به شکل آمپول عرضه می شد و در سرنگ شکل شفاف و 
بلورینی را پیدا می کرد. حاال تعداد بسیار بسیار زیادی از دارو های مختلف 
در آزمایش�گاه های زیر زمینی که حتی اسمشان را هم نشنیده ام تولید، و 
در سطح بازار پخش شده اند. مردم از من می پرس�ند که نظرم درباره این 
دارو و آن دارو چیس�ت، و من به ندرت می دانم که آنه�ا درباره چه چیزی 
صحبت می کنند. ولی مطمئنم داروهایی که االن در دس�ترس اس�ت، در 
 مقایسه با چیزهایی که ما 20 سال پیش اس�تفاده می کردیم، فقط آشغال 

به حساب می آیند.

شان ری : 
هیچ دهه ای در این ورزش از 

دهه 90 میالدی بهتر نبوده است 
و من صادقانه می توانم بگویم که 
بدنسازان آن دهه  داروی بسیار 

کمتری نسبت به  ورزشکاران 
امروزی استفاده می کردند



14شنبه  24 خرداد ماه  1399   سال سی و دوم ، شماره 1572

سال بيست و هفتم
 1420 شماره  

پانزدهم اسفند 1394 42

دارد. برای مثال: اندازه، ظاهر، س��اخت، مدل، سرعت، 
فضای داخلی و غیره. هزاران ماش��ین س��اخته شده اند 

تا گزینه های مورد نظر هر فردی را برایش مهیا کنند.
حاال ربط این مثال با اس��تروئید ها این است: داروهای 
بسیار متفاوتی از س��وی ش��رکت های مختلفی تولید 
ش��ده اند که هدف پایانی همه آنها ش��بیه به هم است. 
در نهایت انتخاب بر عهده ورزش��کار  یا مصرف کننده 
می باش��د که ببیند کدام ی��ک برای او بهتر اس��ت و در 
رس��یدن از  همان نقطه »آ« به همان نقطه »ب«، او را 
از رقیبش جلوتر می اندازد. بسیاری از مردم از این همه 
انتخاب سردرگم می ش��وند و تصمیم می گیرند که این 
مس��ئولیت را بر عهده یک مربی بیندازند تا خودش��ان 

مجبور به تحقیق و تصمیم گیری های گسترده نباشند.
دوریان یتس: بگذارید من با تاکی��د بگویم که این به 
هیچ وجه یک پیش��نهاد برای هیچ کسی نیست و فقط 
چیزهایی که من مصرف می کردم را در بر می گیرد. این 
دوره ای است که من در سال 1993 در 12 هفته پایانی 

نزدیک به مسابقه مسترالمپیا مصرف می کردم:
هفتگی:

تستسترون پروپیونات: 300 میلی گرم
پارابوالن )ترنبولون فرانسوی که در آمپول های 

76 میلی گرمی عرضه می شد(: 152 میلی گرم
پریموبوالن: 500 میلی گرم 

روزانه:

آناوار : 50 میلی گرم
 من معموال همچنین 3 دوره هشت هفته ای را در طول 
فصل استراحت هم طی می کردم  و آنها هم از داروهای 
پایه ای مثل ِدکا دورابولین و دی- بال )دیانابول( تشکیل 
می ش��دند. من چهار هفته را با حداکث��ر میزان مصرف 
می گذراندم، س��پس در طول 4 هفت��ه آینده مصرف را 
به صورت تدریجی کاهش م��ی دادم، بعد به مدت چهار 
هفته مصرف داروها را به کل متوقف می کردم و سپس 
این دوره تکرار می شد. این هم یک دوره چهار هفته ای 
با حداکثر میزان مصرفی که در طول  فصل اس��تراحت 

داشتم:
هفتگی:

تستسترون: 750 میلی گرم
ِدکا دورابولین: 500 میلی گرم

روزانه:
دیانابول: 50 میلی گرم

همانطور که وقتی در حدود 2 سال پیش چنین اعدادی 
را منتش��ر کردم هم گفتم، اگر این عدد ها شما را نا امید 
می کنند و آنق��در که فکر می کردید دیوانه وار نیس��تند، 

متاسفم.
کوین لِورون: این برای من یک پیشرفت ساده بود. اولین 
دوره دارویی من فقط ش��امل یک بار تزریق تستسترون 
سیپیونات در هفته بود که حدس می زنم آن را در حدود 
400 میلی گرم استفاده می کردم. بعد از اینکه در مسابقه 
ایالتی ام قهرمان شدم و تصمیم به حرفه ای شدن گرفتم، که 
در سال بعدش اتفاق افتاد، میزان مصرف را کمی باال بردم. 
من تستسترون را تا 600 میلی گرم در هفته افزایش دادم 
و همچنین مصرف هفتگی400 میلی گرم ِدکا دورابولین 
و روزانه دو قرص آنادرول را هم اضافه کردم، که به معنی 

 * این روزها خیلی س�خت می ش�ود یک بدنساز 
حرفه ای و یا حتی یک آماتور برت�ر را پیدا کرد که 
در کنار اس�تروئید های آنابولیک و آندروژنیک، از 
هورمون رشد و انسولین هم استفاده نکند. وقتی که 
شما مسابقه می دادید هم اوضاع به همین صورت 
بود؟ آیا ش�ما حس می کنید مصرف ه�ردوی این 
داروها برای به دست آوردن ظاهری که ما امروز در 

باالترین سطح ها می بینیم ضروری است؟
شان ری: من به صورت شخصی نمی دانم که ورزشکاران 
این دوره در زمین��ه آمادگی برای مس��ابقات و چیزهای 
دیگر با چه مش��کالتی رو به رو می شوند. من همین حاال 
هم این ورزش را با هم��ان هیجان دوران مس��ابقه هایم 
دنبال می کنم، ولی به هرحال من هیچ وقت عالقه ای به 
بحث های داروشناس��ی این ورزش نداشتم و به جای آن، 
تمرکزم را فقط بر روی س��خت تمرین کردن و مس��ابقه 
دادن می گذاش��تم. وقتی که من می دانم نمی توانم نظر 
ورزشکاران را درباره اس��تفاده از هورمون رشد، انسولین 
و غیره تغییر بدهم، هیچ وقت با آنها درباره »علم و دارو« 
وارد بحث نمی ش��وم. این کار از نظر م��ن فقط وقت تلف 
کردن است، چون من همیش��ه به این عالقه داشته ام که 

یک نفر با چه شدتی تمرین می کند و یا اینکه با چه جدیتی 
برای چالش های مس��ابقه آماده می شود، نه اینکه چقدر 
زهرماری را می تواند وارد بدنش کند و یا اینکه آن را از کجا 
تهیه خواهد کرد. این موضوع به شدت بوی اعتیاد به دارو 
و جایگزینی آنها به جای تمرین را می دهد و من هم بیشتر 
به همین خاطر خودم را از چنین بحث هایی کنار کشیده ام. 
چنین بحث هایی با ورزش��کاران یک ورزش که اختالل 
وسواس اجباری در آن بیداد می کند و به صورت مشخصی 
معتاد های زیادی را هم دارد، برای من کار عاقالنه ای نیست.

نکته ناراحت کنن��ده آن هم این اس��ت که فقط بخش 
کوچکی از نسل جدید در کل عالقه ای را به بحث کردن 
و خواندن در زمینه تمرین و تغذیه دارند. آنها به استفاده 
از داروها وس��واس دارند و دلیل آن هم احتماال به خاطر 
ذهنیت »بهره بری آنی« که امروزه در جهان فرمانروایی 

می کند است.
دوریان یتس: من در دوره های مسابقه ای ام از هورمون 
رشد استفاده می کردم. اولین باری که آن را مصرف کردم 
برای مسابقه های شب قهرمانان و مستر المپیای 1991 
بود. من در زمان رژیمم در هر روز چهار IU )یک واحد 
اندازه گیری( از آن را مصرف می کردم و نمی توانم بگویم که 

با اضافه کردنش به برنامه ام، شاهد تغییرات زیادی بودم. 
سپس برای فصل استراحتم در سال 1992 این میزان را 
با مصرف مرتب هشت IU در روز دو برابر کردم و این بار 
نتایج بهتری را دیدم. من در مسیر رشدم به توقف خورده 
بودم و این به من کمک کرد تا مرحله جدیدی از رشد را 
شروع کنم. من در آن س��ال به رشد بسیار قابل توجهی 
دست پیدا کردم، ولی متاس��فانه برای اولین قهرمانی ام 
در مسترالمپیا بیش از حد رژیم گرفتم و در نتیجه، آن 
رشد اصال دیده نشد. من می دانس��تم از آنجایی که لی 
ِهنی بازنشسته شده، به هرحال من بزرگترین شرکت 
کننده آن مسابقه خواهم بود و نگرانی من فقط بر روی 
این بود که بدنم را تا حداکثر جای ممکن کات کنم. برای 
سال 1993 هم دقیقا همان کارهای سال پیش، از جمله 
داروها و هورمون رشد را تکرار کردم، ولی در آماده سازی ام 
آنقدرها به خودم سختی ندادم. در نتیجه، اینطور به نظر 
آمد که رشد شگفت انگیزی را نس��بت به سال گذشته 
داشته ام. ولی در واقع چیزی که شما دیدید، رشدی بود 
که من در طول 2 فصل اس��تراحت به دست آورده بودم. 
در مورد انس��ولین هم باید بگویم که من فقط در فصل 
استراحت سال 1997 که می خواستم برای ششمین و 

پرونده هفته

هورمون رشد و انسولین در دنیای حرفه ای
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100 میلی گرم در روز و یا 700 میلی گرم در هفته بود. این 
دوره فصل استراحت من بود که در بین مسابقه های آماتور 
سال 1990 و 1991 در آن حدود 14 کیلوگرم وزن را به 
بدنم اضافه کردم.  من برای زمان آماده سازیم هم 2 عدد 
آمپول وینسترول وی که در آمپول های 50 میلی گرمی 
عرضه می شد را دوبار در هفته مصرف می کردم، پس در 
اینجا در هر هفته 200 میلی گرم وینسترول داشتم. من 
در چهار هفته پایانی مانده به مس��ابقه هم تستسترون، 
ِدکا دورابولین و آنادرول را حذف می کردم. تستس��ترون 
و ِدکا دورابولین هم ُکند َرِهش )با تاثیر طوالنی( بودند و 
مطمئنم که تا حدود دو هفته دیگر هم به کارش��ان ادامه 
می دادند. من سپس از 2 هفته مانده به مسابقه هم در هر 
روز 20 میلی گرم قرص های هالوتِستین را مصرف می کردم 

و در نتیجه، در زمان مس��ابقه فقط بر روی وینس��ترول و 
هالوتِستین بودم. بلندترین دوره های من فقط 12 هفته 
طول می کش��یدند و این هم مربوط به سال های بعد بود. 
دوره های من در س��ال های ابتدایی معموال فقط 8 هفته 

بودند.
* دوریان، تو خیلی خوب می دانی که آن مطلب تو با 
چه واکنش هایی رو به رو شد. مردم با قاطعیت گفتند 
که تو یک دروغگو هستی و میزان مصرف داروهایت 
را به عمد کمتر گفتی تا اینطور به نظر بیاید کهنیازی 

به حجم باالیی از داروها نداشتی.
دوریان یتس: خب ببینید، این دوره آماده سازی که در 
باال برای شما آوردم مربوط به سال 1993 بود و در کل به 
حدود 1500 میلی گرم می رسید. من هیچ وقت نگفتم که 

آن را در طول س��ال های آینده افزایش ندادم. من در این 
زمینه بسیار منظم بودم و آمار همه جلسه های تمرینی، 
غذاها و برنامه های دارویی ام را ثبت می کردم. من در یک 
نقطه، در فصل استراحت حتی تا حدود 2500 میلی گرم 
در هفته هم مصرف داش��تم، ولی فایده های بیشتری را 
نس��بت به مصرف  1500 میلی گرم ندی��دم. دوباره هم 
می گویم، هر چیزی که من مصرف می ک��ردم، اصل و پر 
قدرت بود. پارابوالن در آمپول های 76 میلی گرمی عرضه 
می شد و بسیار قوی بود. من با هیچ کسی صحبت نکرده ام 
که بیشتر از 3 عدد از اینها را در هفته مصرف کرده باشد. 
ولی االن می ش��نوم که بعضی افراد ت��ا 1000 میلی گرم 
ترنبولون را در هفته اس��تفاده می کنند، که وحش��تناک 
است! اگر شما از نعمت ژنتیک خوبی برخوردار باشید، واقعاً 
به میزان مصرف باالیی احتیاج ندارید. من واقعاً باور دارم 
در زمانی که رونی کولمن در سال 1991 با 98 کیلوگرم 
وزن حرفه ای شد، کامال طبیعی بود. افرادی که با باالترین 
میزان مصرف ه��ا پیش من می آیند معم��وال آماتور های 
ناامیدی هستند که ژنتیک حرفه ای شدن را ندارند. آنها 
سعی می کنند تا این مشکل را با استفاده از میزان بسیار 
بسیار زیادی از داروها جبران کنند، ولی این فایده ای ندارد. 
افراد دارو فروش می خواهند شما باور کنید که هر کسی 
می تواند یک بدنساز حرفه ای شود و حتی در مسترالمپیا 
هم شرکت کند، فقط شرط آن این است که حاضر باشید 
داروهای بیشتر و بیشتری را وارد بدنتان کنید. این درست 
نیست و کس��انی که هم باید این را بشنوند در انکار به سر 
می برند و نمی خواهند گوش کنند. این مثل این می ماند که 
شما در حال نابود کردن رویاهای آنان هستید، ولی در این 
حال آنها دارند با سالمتی شان پینگ پنگ بازی می کنند 

و به چه دلیلی؟ 

آخرین قهرمانی مسترالمپیایم آماده شوم، از آن استفاده 
کردم. من حجیم تر از همیشه ش��دم، ولی این حجم، 
عضله با کیفیت نبود و باعث شد تا میان تنه من تورم پیدا 
کند. بعضی ها معتقدند که شما باید از همه چیزهایی که 
در دسترس دارید استفاده کنید. برای من، انسولین در 
کل یک اثر منفی را بر روی بدنم داشت. این باعث شد تا 
من به آمادگی بدنی و تفکیک همیشگی که به آن افتخار 
می کردم نرسم. حجم ناخالص، با بافت عضالنی با کیفیت 
یکی نیست. من کمی بزرگتر شدم، ولی این با از دست 
رفتن تفکیک، شفافیت و خطوط عضالنی من به دست 
آمد. من امروزه همین کمبود تفکیک ها و ش��کم های 
بیرون زده را به صورت مرتب در آقایان می بینم و مطمئن 
نیس��تم که چه چیزی باعث این اتفاق می ش��ود. شما 
می توانید این نظریه را  به وسط بکشید که این شکم ها 

به خاطر رش��د اندام های داخلی جلو می آیند، ولی اگر 
موضوع بر سر این بود، ش��کم من هنوز هم باید چنین 

شکل بیرون زده ای را داشت.
کوین لِورون: وقتی که من به عنوان یک بدنساز حرفه ای 
رقابت می کردم، هورمون رشد هنوز نسبتاً جدید بود. 
مردم خیلی درباره آن س��ر و صدا کردند و شایعه های 
زیادی برایش ایجاد شده بود. حاال می خواهم درباره آن 
موقع که گفتم هیچ چیزی را درباره داروهایی مصرفی ام 
تغییر نداده ام، کمی ش��فاف س��ازی کنم، چون دوبار 
هورمون رش��د را امتحان کردم. وقتی که در مس��ابقه 
آرنولد کالسیک 1996 با 117 کیلوگرم وزن قهرمان 
شدم، در چهار هفته پایانی نزدیک به مسابقه در هر روز، 
روزی دوبار  ای��ن دارو را مصرف می کردم. من برای این 
مسابقه همچنین استفاده از انسولین را هم داشتم، که به 

صورت دو IU از »هومولین آر« بعد از جلسه تمرینی ام به 
همراه یک وعده غذایی و سپس با یک وعده غذایی بعد از 
آن استفاده می شد. من برای راحتی خودم هورمون رشد 
را هم در همین زمان مصرف می کردم. اینها به من اجازه 
دادند که وزن بدنم را در حدود 7 کیلوگرم افزایش بدهم، 
ولی این هم دقیقاً مثل تجربه دوریان، عضله با کیفیتی 
نبود. حتی با وجود اینکه من قهرمان شدم، به نظر خودم 
کمی فاقد جزئیات و پر آب به نظر می آمدم. من در سال 
بعدش برای مسابقه آرنولد کالسیک دوباره از هردوی آنها 
استفاده کردم و آن موقع آمادگی بدنی و تفکیک من به 
شکلی بهم ریخت که هشتم شدم. این پایین ترین مقامی 
بود که در عمرم گرفتم و تنها باری بود که در طول دوره 

حرفه ای ام در فهرست شش نفر برتر نبودم.
در نتیجه من هم گفتم دیگر به دنبال اینها نمی روم. من با 
وضوح همیشگی ام در مسترالمپیای آن سال حضور پیدا 
کردم و سپس به سراغ هفت مسابقه جایزه بزرگ در اروپا 
رفتم. من در همه آنها به جز یکی قهرمان شدم و آن هم 
مسابقه روسیه بود که نصیب رونی شد. همه اینها به من 
نشان دادند که ترکیب هورمون رشد و انسولین برای بدن 
من بسیار مخرب است. این ترکیب، میان تنه من را متورم 
کرد و همه خط های شفاف عضالنی ام را از من گرفت. این 
داروها شما را حجیم تر می کنند، ولی بهتر نمی کنند. 

برای من، بهتر بودن، بهتر از حجیم بودن است!
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* ترکیب ه�ای م�ورد عالق�ه ش�ما ب�رای فصل 
اس�تراحت و دوره قبل از مس�ابقه چه چیزهایی 
بودند؟ آیا دارویی وجود داشت که شما به صورت 

شخصی از آن خوشتان نمی آمد؟
شان ری: من جواب این سوال را نمی دهم و دلیلش هم 
این اس��ت: من به عنوان یک بدنساز که عاشق »پاکی« 
بدنس��ازی، یعنی چیزهایی مثل تمرین، مسابقه دادن، 
فیگور گرفت��ن، آماده س��ازی و رفاقت موج��ود در آن 
بود، مصرف اس��تروئید ها و یا صحبت درب��اره آنها هیچ 
وقت برای��م یک جنبه ل��ذت بخش از بدنس��ازی نبود. 
من به صورت ش��خصی از همه ان��واع داروهای موجود 
در ورزش مان بیزاری داش��تم و آنها را به عنوان یک شر 
ضروری می دیدم ک��ه باید در کنار عش��ق اولم قبولش 
می کردم. کمترین کاری که به انجام آن عالقه دارم این 
اس��ت که درباره داروهای مصرف��ی ام بحث کنم، چون 
حس می کنم که اینکار فقط ب��ه عنوان یک تبلیغ برای 
آنها و اس��تفاده کلی از اس��تروئید ها دیده  می شود. من 
نمی خواهم بعضی افراد را به جستجو برای ترکیب های 
خاصی مشتاق کنم چون »این چیزی بوده که شان ری 
اس��تفاده می کرده. اگر برای او خوب و کافی بوده، برای 

من هم هست!« نه، من وارد چنین ماجرایی نمی شوم.
دوریان یتس: من پاس��خ می دهم. اِکویی پویز چیزی 
بود که من آن را برای کل سال تمرینی ام دوست داشتم. 
دی-ب��ال )دیانابول( اولی��ن دارویی بود ک��ه در عمرم 
استفاده کردم و هنوز هم از نظر احساسی داروی مورد 
عالقه من است. همه بدنسازان آمریکا عاشق وینسترول 
بودند، ولی من فکر می کردم مزخرف اس��ت! محل های 
تزریق آن همیش��ه تا مدتی بعد درد زیادی داش��تند و 
من هم اصال فکر نمی کردم که تافته جدا بافته ای باشد.

کوین لِورون: تستسترون سیپیونات، ِدکا دورابولین و 

آنادرول همیشه نتایج خوبی را برای من داشته اند. این ها 
داروهای پایه بودند و درس��ت مثل حرکت های پایه ای 
بدنسازی، واقعا با استفاده از آنها عقب نمی ماندید. من 
نمی توانم بگویم تا حاال چیزی را مصرف کرده ام که برایم 
جواب نداده و یا واکنش بدی را به آن داشته ام و دلیلش 
هم فقط این است که در کل داروهای زیادی را مصرف 

نکرده ام.

* ش�ما برای به حداقل رس�اندن عواق�ب منفی 
استفاده از دارو، چه احتیاط هایی را در برنامه تان 
داشتید؟ آیا شما با یک پزشک که از کارهای شما 
با خبر بود کار می کردید تا سطح سالمتی شما زیر 

نظر باشد؟
ش�ان ری: اولین احتیاط��ی که می کردم ای��ن بود که 
مطمئن می ش��دم داروهای مصرفی ام از یک داروخانه 
می آمدند، که بیشتر مردم در این روزها چنین انتخابی 
را ندارند. من در طول حرفه ام به صورت مرتب آزمایش 
خون می دادم و زی��ر نظر بودم و البته پزش��ک من هم 
می دانست که من یک بدنساز حرفه ای هستم که توجه 
زیادی را به جزئیات دارد، چون س��المت ش��خصی من 
همیشه برایم از هرگونه ثروت و یا موفقیت به عنوان یک 
ورزشکار جهانی مهم تر بود. من همیشه می دانستم که 
مدت زمان کار من به عنوان یک ورزش��کار حرفه ای در 

مقایسه با کل عمرم نسبتا کوتاه خواهد بود.
دوریان یتس: من به سراغ پزشک خانواده ام رفتم و 
به او گفتم که برای رقابت در س��طح باالیی از ورزش 
مورد عالقه ام در حال اس��تفاده از دارو هستم. خدا را 
شکر که او هم نخواس��ت قضاوتی را درباره من کند. او 

پذیرفت که من را زیر نظر داشته باشد تا مطمئن شود 
که سالم هستم. با استفاده از استروئید های آندروژنیک 
و آنابولیک خطرهایی سالمتی شما را تهدید می کنند 
و هرچقدر که بیش��تر به اس��تفاده از آنها ادامه دهید، 
این خطر ها هم پر رنگ تر می ش��وند. من این خطر را 
قبول کردم و سطح س��المت من هم تا حداکثر جایی 
که میش��د انتظار داش��ت، خوب ب��ود. آزمایش های 
خون من عامل های فش��ار همیش��گی مث��ل افزایش 
آنزیم های کبدی و کاهش LDL را نش��ان می دادند، 
که به خاطر مصرف داروهای خوراکی بود. وقتی که من 
در سنگین ترین وزنم بودم، که معموال در حدود 127 
تا 132 کیلوگرم بود، فشار خون من هم باال می رفت. 
ولی به هرحال من االن 52 س��ال سن دارم و بیشتر از 
17 سال است که از بدنس��ازی بازنشسته شده ام. من 
همچنان برای بررس��ی جنبه های مختلف سالمتی ام 
آزمایش می ده��م و دچار هیچ رش��دی در اندام های 
داخلی ام نیس��تم، به جز یک »قلب ورزش��کار« کمی 
بزرگ شده، که بسیار شایع است. وضعیت پروستات 

من هم طبیعی است.
 شاید فقط من خوش شانس هس��تم، ولی به هرحال 
فکر می کنم که معقول نگه داشتن میزان مصرفم نیز 

نقشی را در این داشته است.
کوین لِورون: من در س��ال 1991، درس��ت در زمانی 
که هدفم را بر روی قهرمان شدن در مسابقات ملی قرار 
دادم، با پزشکم ش��روع به کار کردم. من به او گفتم که 
در حال انجام چه کاری هس��تم و او ه��م قبول کرد که 
هر کاری که برای مطمئن ش��دن از سالمتی من از او بر 

می آید را انجام دهد.

کوین لورون : 
 وقتی هم که داروهای خوراکی 

را مصرف می کردم، آنزیم های 
کبدی ام مثل همه افراد دیگر باال 
می رفتند، ولی زمانی که مصرف 

دارو را قطع می کردم همه این ها 
به حالت طبیعی بر می گشتند

پرونده هفته

مقابله با عوارض منفی داروها


