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مورد نظر آقايان رس��يدم ،اما در پروزن روي صحنه ظاهر شدم و عنوان نصراله دهن��وي ،محمدرضا ناصحي،
چهارمي المپيك را كس��ب كردم ،در حالي كه اگر درس��ت وزنههايم ناص��ر درودي��ان و بن��ده ،در اين تيم
انتخاب ميشد ميتوانستم مدال بگيرم.
حس��ن قاضي ،منوچهر برومند و عامي
* شما يكي از پرامتيازترين وزنهبرداران دوران خود بوديد آيا تهراني مربيان تي��م بودند .من در آنجا
چنين است؟
با بلنكوف رقابت داش��تم و به سه مدال
همين طور اس��ت ،محمد نصيري ،بنده و نصراهلل دهنوي سه وزنهبردار نقره رس��يدم ،نصراله دهنوي هم اول
پرامتياز كشور بوديم كه در مسابقات مختلف كسب افتخار ميكرديم .شد.
در مس��ابقات جهاني و رقابته��اي بين المللي امتي��ازات زيادي را به * بهترين وزنه بردار س��ال ايران شديد
دس��ت آوردم .در مسابقات شمشير آبي در س��الهاي  73،74و  76اول در اين رابطه بگوييد؟
شدم و يكبارهم عنوان نايب قهرماني را گرفتم .در جام سيد نصيرمصر بله در س��ال  1355با وجودي كه بنده
سه مدال طال دارم ،در اسپانيا ،لهستان و آلمان هم مرتب اول ميشدم و بيمار بودم و مسئوالن وقت از حضورم
ركوردهاي ايران و آسيا جابهجا ميشد!
در اردو قط��ع اميد ك��رده بودند ،با اين
* در مسابقات المپيك و جهان چه كرديد؟
حال غيرت به خرج دادم و روي صحنه
در مس��ابقات المپيك مونت��رال كه با اختالف اندك چهارم ش��دم ،در رفتم و بارها ركوردهاي ايران را جابه جا
مس��ابقات جهاني هم همواره جزو چهار نف��ر اول بودم و در رقابتهاي كردم و از سوي نشريات و كارشناسان به
جهاني مانيل در حركت يكضرب به مدال برنز دست يافتم ،ولي بيشتر عنوان بهترين وزنه بردار س��ال انتخاب شدم كه مدارك آن نيز موجود
مواقع با كمي دور انديشي ميتوانستم مدال بگيرم ،زيرا خيلي وقتها با است.
اختالف وزن چهارم شدم.
* مربيان داخلي شما در تيم ملي چه كساني بودند؟
* آن موقع تكنيك خوبي داش�تيد و مورد توجه بوديد ،در اين وقتي ب��ه تيم ملي آمدم جناب آقاي مير احمد منزوي مربي بنده بودند
ك��ه از جه��ت اخالق��ي ،ادب ،ادب پهلواني از
ايش��ان چيزهاي زي��ادي آموخت��م و برايمان
خيلي زحمت كش��يدند ،سپس علي ميرزايي
و در ادام��ه منوچهر برومند مربي��ان تيمملي
شدند.
* مربي خارجي هم داشتند؟
آقاي لوبانفس��كي لهس��تاني با تيم ملي مدتي
كار ميكردند و تيم را براي مس��ابقات آسيايي
ته��ران آماده س��اختند ،م��ن ه��م آن موقع
شاگردش بودم و با ايشان تمرين ميكردم.
* داستان اختالف وزن شما سريالي شد،
در مانيل كار چگونه پيش رفت؟
در مسابقات جهاني مانيل من در خروس وزن
ش��ركت كردم .در آنجا  110كيل��و وزنه زدم،
نف��رات اول و دوم هم با  110كيلو به كارش��ان
پايان دادند ،ولي در پايان با  100گرم اختالف
وزن به مدال برنز رس��يدم! در چهار مس��ابقه
جهاني هم چهارم ش��دم كه اگر برايم وزنه
درست انتخاب ميكردند به مدال طال هم
ميتوانستم برسم!
* حرك�ت يكض�رب ش�ما الگ�وي
آموزش�ي براي جوان�ان و نوجوانان
اي�ران و حتي دنيا ب�ود ،در اين مورد
توضيح بيشتري بدهيد؟
در اي��ن مورد ميخواه��م به مدارك
من مرحوم رياحي را يكي از علميترين مربيان ايران ميدانم
موجود استناد كنم و نشريات داخلي
سال اولي كه قهرمان جوانان تهران شدم ،ركوردهايم بيشتر از بزرگساالن بود
و خارجي با چاپ عكسهاي پيدرپي
ركوردهاي كشوري را به سطح جهان نزديك كردم
م��ن درحرك��ت يكض��رب عن��وان
ميراحمد منزوي به ما درس اخالق و منش پهلواني ميآموخت
ميكردن��د؛ يكض��رب را از ملكي ياد
باره بگوييد؟
بگيريد! در اين نشريات چنين آمده است:
بر اس��اس گفتههاي كارشناس��ان و متخصصان داخل��ي و خارجي در وزنهب��رداران ايران در آغاز درخش��ش خود در جه��ان در حركت
حركت يكضرب تكنيك بس��يار خوبي داش��تم و م��ورد توجه ديگران يكض��رب نيز بارها مه��ارت فني و هنر خود را نش��ان داده و در اين
ميبودم و هم اكنون نيز در كتابها و ...از تصاوير حركت يكضرب بنده حرك��ت وجههخ��اص داش��تند .تنها وزنهب��رداري ك��ه از ايران
استفاده ميشود و ركوردهاي كشور را به سطح جهاني نزديك كردم!
درحركت يكض��رب صاحب ركورد جهاني ش��ده  25س��ال قبل
* در سفر به ارمنستان چه كاري صورت داديد؟
محمود نامجو در دس��ته خروس وزن بود ك��ه چندبار ركوردهاي
اوايل سال  ،1974يعني اسفند ماه بود كه با قطار به ارمنستان رفتيم و جهان را شكست و در سن چهل سالگي  102/5كيلو يكضرب زد.
از طريق جلفا وارد آن كشور شديم .بازيهاي آسيايي در پيش بود و قرار ح��اال داود ملكي ب��ا بلندكردن وزن��ه 120/5كيل��و در يكضرب
بود تركيب تيم ملي را مش��خص كنند ،بنابراين غير از محمدنصيري( ،نيمكيلو بيش از دو برابر وزن بدن��ش) درهاي جديدي را به روي
هم��ه مدعيان در اين س��فر حاض��ر بودند .ش��اهكرم ك��رمزاده ،اكبر وزنهبرداران ما گشود و ركوردها و مهارت فني او از بسياري جهات
شكرالهي ،هوش��نگ كارگرنژاد ،حافظ حسني ،ابراهيم پوردژم ،دانيل قابل توجه است.
كورگ��ز كه او هم نيامد ،تقي روحاني ،مدانل��واز مازندران ،امير درنگي ،داود ملكي بهترين وزنهبردار سال

ملکی درکنارسفیروقت ایران درترکیه

داود ملكي عضو تيم ملي ايران در دسته پروزن درسال  55با درخشش
خوب در بازيهاي المپيك مونترال ويك دوجين ركوردشكني ،خود را
به صدر ردهبندي وزنهبرداران ايران رس��اند .ملكي در شرايطي قدم به
سال المپيك  76گذاشت كه به شدت بيمار بود و مسئوالن وزنهبرداري
از او قطع اميد كرده و به حال خ��ود رها كرده بودند .ملكي پس از اينكه
بيماري خود را جواب كرد ،با قدمهاي محكم روي صحنههاي مختلف
وزنهبرداري ظاهر شد و ركوردهاي ايران را در تك حركات و مجموع به
سطح جهاني رساند كه بسيار قابل توجه بود.
ملكي در المپيك مونترال درخشيد و سختكوشي او در مبارزه با آهن
و پوالد مورد توجه اهل فن و مطبوعات قرار گرفت و غيرت او را تحسين
كردند .چندي پيش مجله (المپيك ليفترا آمريكا) عكس جالبي از داود
ملكي را روي جلد خود چاپ كرد و مهارت فني و مبارزه جالب او را روي
صحنه مبارزات س��توده است .به همين مناسبت كيهان ورزشي او را به
عنوان بهترين وزنهبردار سال  1355انتخاب و معرفي ميكند.
نماي��ش پپروزمندانه ملك��ي در حمله ب��ه ركوردهاي اي��ران صحنه
باشكوهي آفريد .او كه به عنوان يك وزنهبردار متعصب و جنگجو معرف
خاص و عام اس��ت به لطف پايداريش در ميان پوالد س��رد و الس��تيك
ن وزنهها را از رو برد و س��ه رك��ورد جديد براي ايران
فش��رده و پرروتري 
به ثبت رس��اند 120/5 .كيلو يكضرب 147/5 ،كيلو و  150كيلو در دو
ضرب را باالي سر برد و ركوردهاي كش��ور را جابهجا كرد .اين قسمتي
از نوش��تههاي دوس��ت و همكار گرامي جناب مرحوم هنريك تمرز در
كيهان ورزشي است كه يادش را گرامي ميداريم.
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