وزنه برداری

حسين اقبالپور

به بهانه برگزاري مسابقات پرسسينه قهرماني باشگاههاي كشور ـ جام استاد سيفزاده ـ مباركه اصفهان

مقدمه:

جامي بزرگ ،به نام بزرگ مرد عاشق

جام بزرگي را براي بزرگ مرد عاشق ورزش ايران در اصفهان
برپا داشتند ،باشكوه و جالل هر چه تمام ،در اين دوره از
محمد نصيري اسطوره وزنهبرداري جهان و المپيك گرفته تا
پيشكسوتان و بهترينهاي هم دوران قهرمانياش در ميدان
حاضر بودند .مرد عاشقي كه در ايام جواني و ورزش كردنش به
واقعكسيهمراهشنبود،حتيپدرومادرشهمنميخواستند
كه قهرمان شود و او را به تحصيل و دانش ميخواندند ،اهالي
فدراسيون وقت هم حمايتاش نكردند و مربيان تيم ملي هم
به گونه ديگري جلوي اوج گرفتنش را گرفتند! با اين وجود
سيدمرتضي سيفزاده سراپا اراده بود و به سرعت لباس تيم
ملي را برتن كرد به گونهاي كه بختيار رئيس وقت فدراسيون
برايش نامه نوشت و از او خواست به اردوي تيم ملي برود تا براي
بازيهايآسياييآمادهشود!
در دوران اوج سيفزاده ،همه به محمدنصيري كه به سرعت
رشد ميكرد ،ميگفتند :وزنههايي كه اين وزنهبردار اصفهاني
ميزند ،دست نيافتني است و شما براي چه تالش ميكني؟
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او در جواب ميگفت :همانگونه كه سيفزاده تمرين كرده
و زحمت كشيده تا به ركوردهاي ارزشمندي برسد ،من هم
ميتوانم .روزگاري حتي اسطوره وزنهبرداري جهان و المپيك
آرزوي ديدنش را داشت كه از مسابقات بينالمللي مختلف
براي كشورمان افتخار آفرين شده بود .حاال او دوران جواني
را پشت سرگذاشته و با كولهباري از تجربه و موهاي قشنگ و
نقرهاي رنگ خود ،عاشق خدمت به جوانان است ،ساخت خانه
وزنهبرداري اصفهان در مدتي كوتاه كار بزرگي است كه اين
مرد هميشه عاشق خدمت ،از خود به يادگار گذاشته و تكرار
چنين كار ارزشمندي براي ديگران محال است! به افتخار اين
پيشكسوت ماندگار ،جامي را به نامش برپا داشتند و به همين
مناسبت گفت وگوي كوتاهي را با ايشان و با محمد نصيري و...
ترتيب داديم كه ميخوانيد:
سيفزاده:

از همه مسئوالن و پيشكسوتان تشكر ميكنم

مسابقات پرس سينه قهرماني باشگاههاي كشور با شركت  29تيم
از  14استان و تعداد  220ورزشكار ـ گراميداشت استاد سيدمرتضي
سيفزاده پيشكسوت ورزش ايران ـ از روز  23لغايت  26مردادماه
در سالن زيباي الزهرا(س) در شهرستان مباركه با حضور برخي از
چهرههاي سرشناس جهان و المپيك و تماشاگران مشتاق و با شكوه
هرچه تمامتر برگزار شد.
در اين مسابقه عالوه بر محمد نصيري اسطوره وزنهبرداري ايران،
جهان و المپيك ،مجتبي ملكي قهرمان پاورليفتينگ جهان و رئيس
كميته پاور ليفتينگ فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ،عليرضا
امينزاده معاون اداره كل ورزش و جوانان اصفهان ،كاظمي رئيس
اداره ورزش و جوانان مباركه ،كاظمي معاون اداره مذكور ،دكتر يار
محمديان رئيس هيات بدنسازي و پرورش استان اصفهان ،نماينده
سازمان ورزش شهرداري اصفهان ،نيروي انتظامي ،بسيج ،استاد
دلوي ،فضلاهلل دهخدا اولين وزنهبردار اصفهاني اعزامي به المپيك
مونترال ،حسن حكيميان قهرمان اسبق آسيا ،دكتر حميد محمدي،
محمد دربهشتي پيشكسوت وزنهبرداري ،يداله باقري قهرمان
كارگران جهان ،سيدحسن موسويان ،پيشكسوت وزنهبرداري،
علي اكبر عبوديت داور بينالمللي ،قدمعلي عابدي مسئول كميته
انضباطي هيات ،رمضاني رئيس كميته پاور ليفتينگ اصفهان و ....
همچنين برخي از مقامات لشگري و كشوري حضور داشتند .اين
مسابقات با مراسم باشكوه افتتاحيه همراه بود .رقابت نوجوانان،

جوانان و بزرگساالن كشور آغاز شد تا تركيب تيم ملي براي حضور در
مسابقه جهاني مشخص شود .پيرامون اين دوره گفت و گوي كوتاهي
را با سيدمرتضي سيفزاده بزرگ ورزش كشور كه اين جام به نام او
برپا شده بود ترتيب داديم .پيشكسوت وزنهبرداري ايران ميگويد:
بنده حقير ،خود را اليق عنوان پيشكسوت نميدانم ،زيرا پيشكسوت
داراي مرام و مسلكي است كه در خور نام كمتر انساني چون حقير
ميباشد ،ولي من خود را شرمنده الطاف و محبتهاي بيكران مردم
ورزشدوست و مهربان ميهن اسالمي ميدانم و انشاءاهلل بتوانم تا
آخرين لحظه خادم جوانان عزيز باشم .در رابطه با برگزاري مسابقات
سيفزاده ميگويد:
از دو سال پيش كه دكتر يار محمديان به عنوان رئيس هيات بدنسازي
و پرورش اندام اصفهان انتخاب شده تحول شگرفي را در اين حوزه
به وجود آورده و با جديت ،عالقهمندي و پشتكار مشغول خدمت
ميباشد و سال گذشته نيز در ميان هياتهاي كشور ،مقام اولي ،را به
دست آورده است .يكي از كارهاي خوب ايشان تجليل از پيشكسوتان
است كه اينبار جامي را با نام بنده برگزار كردند كه ضمن تشكر و
سپاسگذاري از ايشان و كليه عوامل اجرايي هيات پرورش اندام و
بدنسازي ،آرزوي توفيق روزافزون براي همگي آنها را دارم.
ايشان همچنين از محمد نصيري اسطوره وزنهبرداري ايران و جهان
و ديگر اساتيد و پيشكسوتان و ساير دوستان كه خود را از راههاي
دور و نزديك به اصفهان و مباركه رساندند نيز قدرداني كرد و گفت:
برگزاري اين مسابقات برگ زريني در زندگي ورزشي بنده بود و
خيليخيلي شرمنده محبتهاي بيكران دوستان عزيز و مردم
مهربان و ورزشدوست هستم و فكر ميكنم باالترين نشان ورزشي
خود را توسط بزرگان ورزش از جمله دوست قديمي و ارزشمندم
محمدنصيري اسطوره وزنهبرداري و پهلوان نامدار و به يادماندني و
ساير دوستان دريافت نمودم .عالوه بر آن جا دارد از تمامي مسئوالن
استاني و شهرستان مباركه كه زحمات زيادي را متحمل شدند نيز
قدرداني كنم .استاد سيفزاده در پايان راجعبه برگزاري مسابقات هم
بيان داشت :اين دوره با مديريت خوب دكتر يارمحمديان و رمضاني و
ديگر همكاران ايشان با شكوه هرچه تمام برگزار شد كه از همه عزيزان
قدرداني و تشكر مينماييم.
محمدنصيري اسطوره وزنهبرداري و قهرمان اسبق جهان و
المپيك:

جوان كه بودم ،دوست داشتم استاد سيفزاده را از
نزديك ببينم!

محمد نصيري قهرمان پرآوازه و اسبق وزنهبرداري ايران ،جهان و

