وزنه برداری

حسين اقبالپور

گفت و گو با سعيد عليحسيني آقاي خاص وزنهبرداري و مدالآور جهاني

عمل جراحي كردم تا براي المپيك آمادهتر باشم!
قبل از مسابقات جهاني دو آسيبديدگي شديد داشتم

مقدمه:

سعيدعلي حسيني را بايد آقاي خاص وزنهبرداري ايران
ناميد ،زيرا همه كارش استثناء و خاص است .زماني كه به
اردوي تيم ملي دعوت شد ،هنوز به مسابقات كشوري نرفته
بود ،ولي آمد و در اندونزي اولين مدال طالي آسيا را گرفت!
وقتي به رده جوانان آمد ،نه تنها ركوردهاي آسيا كه ركوردهاي
جهاني را يكي ،بعد از ديگري ترقي داد و به عنوان سلطان
جديد وزنهبرداري دنيا معرفي شد! ميخواست حتي ركورد
بزرگساالن جهان را در كره جنوبي ترقي دهد ،اما مرحوم دكتر
شهابي مانع شد و از سعيد خواست ركوردشكني را به آينده
موكول كند! بحث زيادي با دكتر داشتيم ،ولي نشد كه نشد!
شايد اگر ركوردشكني علي حسيني در رده بزرگساالن جهان
انجام ميشد ،حساسيتهاي كاذب از بين ميرفت ،كار تمام
ميشد و محروميت مادامالعمر نصيباش نميشد ،ولي بعد از
مدتي اين خبر ناگوار آمد كه او ديگر نميتواند وزنه بزند و براي
هميشه محروم شده است! هرچه بود گذشت ،صحنههاي پشت
پرده تا حدودي معلوم شد و صبوري آقاي خاص وزنهبرداري
دنيا جواب داد .او يك لحظه از تمرينات دست نكشيد ،تمرين
كرد و تمرين تا بعد از هشت سال به روي صحنه برود و مدال
نقره دنيا را به ارمغان آورد .علي حسيني خوب ميداند كه مدال
المپيك حق او است و بايد روي سكو برود! با وجودي كه دير به
اردوي جهاني رفت ،ولي رفت و مدال خود را گرفت ،ولي ظرف
مدت كمتر از سه ماه ،دو آسيبديدگي شديد داشت ،لگن او در
رفت كه جا انداختند و زانويش آسيب ديد كه بعد از مسابقات
جهاني زير تيغ جراحي رفت و حاال آقاي خاص وزنهبرداري
دنيا چشمانتظار مسابقات آسيايي و المپيك است تا پيروزي به
ارمغان آورد .انشاءاهلل .با علي حسيني گفتوگوي اختصاصي
را ترتيب داديم كه با هم ميخوانيم:
مشخصات؟
سيد علي حسيني هستم متولد  1366از اردبيل ،در حال حاضر
مشغول تحصيل در مقطع دكتراي تربيتبدني ميباشم.
شروع وزنهبرداري؟
از سال  1380وزنهبرداري را زير نظر پدر عزيزم شروع كردم و
بهسرعت نيز در اين رشته رشد يافتم.
اولين مسابقه خارجي؟
مسابقات وجوانان قهرماني آسيا در اندونزي بود و مرا هم به اردوي
آمادگي دعوت كردند ،آن زمان هنوز به مسابقات كشوري اعزام نشده
بودم و در آن شرايط به اردو رفتم كه برايم جالب توجه بود.
اندونزي چه كرديد؟
در اولين حضورم در رقابتهاي قهرماني نوجوانان آسيا تالش كردم
و مسئوالن و مربيان هم كمك كردند و خدا هم خواست و اولين مدال
طالي آسيا را گرفتم.
مدالهاي ديگر؟
مدالها كه زياد است ،بعد از موفقيت در مسابقات جوانان جهان ،به
رقابتهاي باشگاههاي آسيا رفتيم .در آنجا موفق شدم ركوردهاي
جوانان جهان را افزايش دهم .هم در حركت يكضرب ،هم در دوضرب
و هم در مجموع ركوردهاي خوبي زدم .آن موقع  205كيلو را باالي
سر بردم و ركورد جوانان آسيا كه  187كيلو بود ،را افزايش دادم و
ركورد دنيا را هم  8كيلو جابهجا كردم كه متعلق به پيسالوف بود.
در دوضرب هم  241كيلو را ثبت كردم كه  13كيلو از ركورد آسيا و
يك كيلو هم از ركورد جهاني آرتم اوداچيم اوكرايني بيشتر بود!
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در مجموع هم به ركورد  446كيلو دست يافتم كه  31كيلو از ركورد
آسيا باالتر بود  16كيلو هم ركورد جهاني آرتم را ترقي دادم .سه روز
بعد هم ،مسابقات بزرگساالن باشگاههاي آسيا شروع شد كه يك كيلو
هم آنجا ركوردشكني كردم و مدالهاي زيادي گرفتم .در آنجا براي تيم
مناطق نفتخيز وزنه ميزدم.
برگرديم به اردوهاي تيم ملي قبل از مسابقات آمريكا ،وضع
چگونه بود؟
اردوهاي خوبي بود و شرايط مطلوبي داشت ،فدراسيون در اين رابطه
زحمات زيادي كشيد و مرا هم مورد حمايتهاي خود قرار داد و
به بنده اعتماد كرد ،با وجودي كه خيلي دير به اردو آمدم ،به ياري
خداوند تالش كردم تا به هر نحوي شده جواب محبتهاي حاج آقا
مرادي و همكارانش و كادر فني را بدهم ،جا دارد از همه اين عزيزان
تشكر و قدرداني كنم.
اردوي بابلسر چگونه بود؟
در اردوي بابلسر هم شرايط خوبي داشتم و در آنجا هم همه چيز
بهخوبي پيش ميرفت ،ولي بعد از آن دچار آسيبديدگي شديدي
شدم.
عزيز حسيني از مربيان سازنده و ارزشمند كشور و پدر سعيد علي
حسيني در اين مورد ميگويد :پسرم دو آسيبديدگي شديد پيدا
كرد ،يكبار لگنش درآمد كه پزشكان جا انداختند و به مرور تمرينات
خود را پي گرفت و بار ديگر زانويش آسيب ديد كه با همان درد وارد
مسابقه شد ،در واقع جهاد كرد و توانست مدال جهاني بگيرد ،با آن
آسيبديدگيها چشم كسي آب نميخورد كه سعيد بتواند روي سكو

برود!
چه شد كه به اردوي تيم ملي دير آمدي؟
مشغول تحصيل و دكتراي خود بودم و اصوالً تمرين نداشتم ،آقاي
مرادي تماس گرفتند و گفتند به اردو بروم ،در آن شرايط آبروي
فدراسيون و خودم در كار بود و از ايشان خواهش كردم براي بازيهاي
آسيايي جاكارتا به اردو بروم ،ولي آقاي مرادي تأكيد كردند به اردو
بروم و بنده نيز چنين كردم و براي رقابت جهاني فقط سه ماه وقت
داشتم ،الهي شكر كه شرمنده نشدم و روي سكو رفتم.
مسابقات جهاني آمريكا چگونه بود؟
مسابقات جهاني آمريكا بسيار خوب برگزار شد و در دسته فوقسنگين
كيفيت بااليي داشت .حتي در مقابل مسابقات المپيك ،اين دوره به
مراتب در سطح باالتري برگزار گرديد ،زيرا در المپيك وزنهبرداران از
 240كيلو باالتر نيامدند ،ولي در آمريكا نفرات چهارم يا پنجم حتي
 247كيلو را باالي سر بردند ،خدا را شكر كه من هم توانستم به مدال
نقره جهاني برسم.
فكر ميكردي چندم شوي؟
تا قبل از آسيبديدگي براي مدال طال ميرفتم ،ولي بعد از آن به مدال
فكر نميكردم و دغدعهام اين بود كه به وزنههاي مورد نظر خود برسم.
 203كيلو را دو بار از دست دادي! چرا؟
درحالي كه دير به اردوي تيم ملي آمده بودم و تمرينات الزم را
نداشتم ،ذهنم هم درگير كار دكترا بود ،پس نه از جهت روحي و نه
از جهت جسمي آمادگي الزم را نداشتم ،درحالي كه مدتي را تمرين
كردم و به آمادگي نسبي رسيده بودم ،به يكباره آسيبديدگي به

