داود علي ملكي مدرس فدراسيون جهاني ،پيشكسوت و مرد خستگيناپذير وزنهبرداري:

حسین اقبالپور

«تاماش آيان» نظريههاي جديد مرا پذيرفت!
من اثر جاذبه زمين در وزنهبرداري را پيدا كردهام
روسالن ،قهرمان المپيك از بنده خواسته است در كنارش باشم
نامجو گفت :تو قهرمان جهان و المپيك ميشوي!

مقدمه:

گاهي در هر ورزش ستارهاي طلوع ميكند ،ركوردشكني پيدا ميشود و يا قهرماني كه نظيرش
را نداش�تهايم و نديدهايم و يا كمت�ر ديدهايم ،گاهي در هر محيطي اعجوبهاي متولد ميش�ود
كه با كارهايش چش�مها را خيره ميكند و حركاتش با همه متفاوت اس�ت! در وزنهبرداري نيز
اعجوبهاي متولد ش�د كه تا به امروز برنامههاي�ش با همه فرق داش�ته و همچنان پرحرارت به
س�مت اهدافش پيش ميرود .داود علي ملكي را ميگوييم ك�ه در وزنهبرداري كارهاي زيادي
كرده است .وقتي سر و كلهاش در وزنهبرداري پيدا شد ،همواره جزو سه نفر اول پرامتيازترين
وزنهبرداران كشورمان به ش�مار ميرفت ،بارها و بارها ركوردهاي تازهاي براي ايران در اوزان
خروس و پروزن به دست آورد ،حتي در حضور محمد نصيري ،سنگينترين وزنه را در يكضرب
باالي س�ر برد و تعداد ركوردشكني خود را به  53رساند .در پنج مس�ابقه جهاني و المپيك در

حالي كه ميتوانست مدال طال بگيرد ،به خاطر عدم دورانديشي برخي ،با اختالف وزن چهارم
ش�د و تنها در مانيل تك مدال برنز يكضرب جهاني را گرفت با نمايش هنرمندانه و تكنيك ناب
حركت يكضربش ،جهاني ش�د و در كتابها و نش�ريات كش�ورهاي مختلف نمايش او به چاپ
رس�يد و الگوي مناس�بي براي آموزش نوجوانان و جوانان ش�د ،و حاال در امر آموزش فعاليت
عجيبي دارد و روزي نيس�ت كه دعوتنام�هاي برايش نيايد! در ماههاي اخير در ازبكس�تان،
آذربايجان ،تركيه كالسهاي علمي و پرش�وري داش�ته كه مورد توجه حاض�ران قرار گرفته
و در آينده نزديك به اس�پانيا ،ازبكس�تان ،اتري�ش و ...خواهد رفت ،در اين حال فدراس�يون
وزنهبرداريخودمانحتيتواناييبهرهگيريازاوراندارد!بههمينمناسبتپايصحبتهايش
نشس�تيم و از دوران نوجواني و جواناني گفت تا تشكيل كالسها در كشورهاي مختلف كه با هم
ميخوانيم:

* خود را براي نونهاالن ،نوجوانان و جوانان بيشتر نازيآباد بود ،به باشگاه آتشنشاني آمد ،ايشان هم به من
عالقهمند ش��د و گفت :يك شب به باش��گاه ما بيا .من هم
معرفي كنيد؟
داود علي ملكي هستم ،متولد  1331از سلطانيه زنجان چنين كردم .آن زمان مرحوم علي ميرزايي كرمانش��اهي
كه از سن ش��انزده س��الگي به وزنهبرداري روي آوردم و مدير تيم وزنهبرداري آتشنش��اني ب��ود و از آقاي رياحي
خواست كه مربيگري باشگاه آتشنشاني را بپذيرد .ايشان
پيش از آن نيز يكي ،دو سال كشتي كار ميكردم.
هم مدت كوتاهي يك ش��ب به آنجا ميآمد و يك شب هم
* چگونه به وزنهبرداري آمديد؟
آن سالها المپيك  1968مكزيك در جريان بود و محمد در نازيآب��اد تمرين ميداد .بعد آقاي كرمانش��اهي براي
نصيري به مدال طالي المپيك رس��يد ،من خيلي تحت آقاي رياحي حقوق ماهانه  150تومان را برقرار كرد و آقاي
تأثير آن صحنههاي زيبا و حركات قش��نگ نصيري قرار مسلم رياحي به طور رسمي مربي آنجا شد.
گرفتم و رشته ورزشي خود را تغيير دادم و به وزنهبرداري * آقاي رياحي چگونه بود؟
من آقاي رياحي را يكي از علميترين مربيان تاريخ ورزش
مرحوم نامجواولین مدال قهرمانی ملکی را اهدا میکند روي آوردم.
ايران ميدانم ،با وجودي كه نه او را كسي تشويق ميكرد و نه دانشگاه رفته بود ،ولي عالقهمندي ،شعور ذاتي
* كار خود را از كجا شروع كرديد؟
كارم را از باش��گاه زال زر در امامزاده حسن شروع كردم و اولين مربيام آقاي مكائيل صادقي عموي جبرائيل و بااليي كه داش��ت ،روشهاي صحيحي را آموزش ميداد و قهرمانان بسياري را براي تيم ملي آماده ساخت
كه امير درمنكي ،علي پاكيزه جمع ،جبرائيل صادقي ،حافظ
صادق��ي بود بود و آق��اي رحمان نيز به م��ن كمك زيادي
نشريات داخلي و خارجي با چاپ عكسهايم ،ميگفتند :حركت يكضرب را از ملكي ياد بگيريد!
حسني ،محمد سوري ،عزيز حسيني ،شهرام يوسفي ،داراب
كرد .سپس به باش��گاه صنايع دفاع رفتم كه گفته ميشد
 53بار ركوردهاي ملي را ترقي دادم
رياحي ،علي مرادي ،بنده و ...از جمله آنها ميباشيم.
مربياش آقاي پرويز جالير است ،ولي ايشان را ما نديديم!
مدالهاي زيادي را از صحنههاي بينالمللي به دست آوردم
در س��ال اولي ك��ه آقاي رياح��ي مربي من بودن��د ،قهرمان
ي��ك ش��ب وقت��ي از پاركش��هر ب��ه امامزاده حس��ن با
با وجودي كه در سال  55مريض بودم ،ولي بارها ركورد كشور را بهبود بخشيدم و به عنوان
جوان��ان باش��گاههاي ته��ران ش��دم و ركوردي بيش��تر از
اتوبوسهاي دو طبقه ميرفتم ،مرحوم حافظ حس��ني را
وزنهبردار سال انتخاب شدم
بزرگس��االن را زدم .مدالم را هم مرحوم نامجو در دانش��گاه
ديدم و او س��ؤال كرد؛ كجا تمرين ميكن��ي ،وقتي گفتم
تحت تأثير حركت قشنگ محمد نصيري در المپيك مكزيك از كشتي به وزنهبرداري آمدم
تهران اهدا كردند .آقاي رياحي برايم خيلي زحمت كشيدند
صنايع دفاع ،او پيشنهاد كرد به آتشنشاني بروم كه آقاي
نامج��و در آنجا تمرين ميداد .فرداي آن روز به حس��نآباد و باش��گاه آتشنش��اني رفتم و ش��روع به تمرين كه روحشان شاد باشد.
ك��ردم ،آقاي نامجو مرا ديد و با همان زبان س��اده به من گفت :پس��ر بدن خيلي خوب��ي داري و بايد قهرمان * اولين مسابقات كشوري كه رفتيد؟
جه��ان و المپيك ش��وي! بعد از آن يك روز آقاي مس��لم رياحي ب��ه صورت ميهمان با تيم��ش كه مربي تاج اولين مس��ابقات كشوري كه رفتم سال  1348در اروميه بود ،قرار بود در پروزن وزنه بزنم ،ولي شب مسابقه از
من خواستند كه در خروس وزن ش��ركت كنم و همين وزن كم كردن زياد باعث
شد كه ششم شوم.
* اولين قهرماني مسابقات كشوري؟
بعد از مسابقات اروميه من هميش��ه در خروس و زن يا پروزن شركت ميكردم و
قهرمان ميشدم كه اين امر سالها ادامه داشت.
* چند بار ركورد كشور را جابهجا كرديد؟
من بارها ركورد كشور را جابهجا كردم كه تعداد آن به  53ركورد ملي ميرسد .در
دسته پروزن و حركت يكضرب ،ركورد برجاي مانده از علم خواه در خالل المپيك
رم را بعد از س��يزده س��ال از  112/5كيلو به  120/5كيلو در مس��ابقات قهرمان
كش��وري همدان ترقي دادم .همچنين ركوردهاي محمد نصيري در دو ضرب و
مجموع دس��ته پروزن را جابهجا كردم .ركورد دو ض��رب  142/5كيلو بود كه به
 150كيلو و ركورد مجموع را از  242/5كيلو به  270كيلو رساندم .البته آن زمان
پرس هم ب��ود ،ولي بدون حدنصاب پرس ركوردها را ع��رض كردم .همچنين در
خروس وزن ركورد يكضرب ايران  105كيلو بود كه در خالل مس��ابقات المپيك
مكزيك به دس��ت آم��ده بود و من آنرا ب��ه  110كيلو ارتق��اء دادم .از طرفي براي
ملکی درکناربازانفسکی مربی لهستانی تیم ملی
مس��ابقات المپيك مونترال ،من هم در خروس وزن و هم در پروزن به ركوردهاي

