ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﻧﻮﻇﻬﻮر اﻟﺒﺮز ی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت MMA؛ ﻫﺪﻓﻢ ﮐﺴﺐ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه در ﻗﻔﺲ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ اﺳﺖ  /ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﺑﻮدن ﺗﻼش
ﮐﺮده ام

ﺣﺿور ﭼﮭره ھﺎی ﺷﺎﺧص ورزﺷﯽ اﯾران در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ام ام ای وﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺻطﻠﺢ ﺗر ﻣﺑﺎرزه در ﻗﻔس ﭼﻧد ﺳﺎﻟﯽ اﺳت روﻧﻖ ﮔرﻓﺗﮫ و ﺟذاﺑﯾت و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻی آن زﻣﯾﻧﮫ ﺣﺿور ﺑرﺧﯽ از
ورزﺷﮑﺎران ﺷﺎﺧص را در آن ﻓراھم ﮐرده اﺳت.
ﺑﮫ ﮔزارش  90اﻟﺑرز  ،از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن ورزﺷﮑﺎران ﻧوﯾد ﻋﺑداﻟﻣﻠﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔذر از ﺳﺎل ھﺎی ﻣوﻓﻖ ﺣﺿور در ﮐﺎراﺗﮫ و ﮐﺳب ﻣدال ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻠﯽ وﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭼﻧد ﺻﺑﺎﺣﯽ اﺳت ﺑﮫ اﯾن رﺷﺗﮫ ورزﺷﯽ
روی آورده و ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت و دﺷواری را ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣرز آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت.
اﯾن ﺟوان اﻟﺑرزی ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ھﻔﺗﮫ ﮔذﺷﺗﮫ در اوﻟﯾن رﻗﺎﺑت ﺧود ﻣوﻓﻖ ﺷد در ﮐﺷور ﺑﻼروس ﺣرﯾف ﭘرﻗدرت ﻣﯾزﺑﺎن را در ﮐﻣﺗر از دو دﻗﯾﻘﮫ از ﭘﯾش رو ﺑردارد و ﻧوﯾد ظﮭور ﯾﮏ ﭼﮭره ﻣدﻋﯽ را در
ﻣﺑﺎرزات ام ام ای دھد.
در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺣﺿور وی در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻣﺑﺎرزه در ﻗﻔس ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘﯾش رو و اھداف آﯾﻧده ﮔﻔﺗﮕوﯾﯽ ﺑﺎ اﯾن ورزﺷﮑﺎر اﻧﺟﺎم ﺷده ﮐﮫ در اداﻣﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد:
*ﺣﺿور در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ام ام ای ﭼﮕوﻧﮫ رﻗم ﺧورد؟ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دﯾﮕران ﺑود ﯾﺎ ﺧودت ﺑﮫ اﯾن ﺗﺷﺧﯾص رﺳﯾدی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد وارد اﯾن رﺷﺗﮫ ﺑﺷﯽ؟
ﺣﺿورم در اﯾن رﺷﺗﮫ ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وﯾﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻓرد ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺑود ،ﺧودم ﺑﮫ ﺷﺧﺻﮫ اﯾن رﺷﺗﮫ را ﭘﯾﮕﯾری ﻣﯽ ﮐردم وﺑﮫ آن ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑودم و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺧﺎﺻش ﺑراﯾم ﺟذاب ﺑود .در ﻋﯾن ﺣﺎل
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐردم اﯾن ورزش ﺑﺎ روﺣﯾﺎت ﻣن ﺳﺎزﮔﺎرﺗر اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ھم اﺷﺎره ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﻌد از ﮐم ﻟطﻔﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در دوران ﺣﺿورم در ﮐﺎراﺗﮫ دﯾدم ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم ﺗﻣرﮐز اﺻﻠﯽ ام را روی اﯾن
رﺷﺗﮫ ﺑﮕذارم و ﺑرای ﻣوﻓﻘﯾت در آن ﺗﻣﺎم ﺗﻼﺷم را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯾرم.
*ﭼﮫ وﯾژﮔﯽ در ﻣﺑﺎرزه در ﻗﻔس دﯾدی ﮐﮫ ﺗو را ﺑﮫ ﺧودش ﺟذب ﮐرد؟
در ﻣﺑﺎرزه در ﻗﻔس ﺧﯾﻠﯽ از ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ در دﯾﮕر رﺷﺗﮫ ھﺎ در ﺑرد و ﺑﺎﺧت ﯾﮏ ورزﺷﮑﺎر ﺳﮭﯾم ھﺳﺗﻧد وﺟود ﻧدارد.ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺧودت وﺣرﯾﻔت ﺑرﻣﯽ ﮔردد و ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد دﯾﮕر ورزش ھﺎ ﺑﺎ
داور،ﻣرﺑﯽ و ﺧﯾﻠﯽ از ﻋواﻣل دﯾﮕر ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﯽ.
ھر ﮐﺳﯽ ﻟﯾﺎﻗت وآﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯾﺷﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑرﻧده ﻣﯽ ﺷود و آن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎزد ﻣﯽ رود ﺗﻣرﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد وﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺎ ﻗدرت ﺗر ﺑرای ﺟﺑران ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ھﺎﯾش ﺑرﻣﯽ ﮔردد.ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد دﯾﮕر ورزش ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﻣﺎﻧﻊ ﻣوﻓﻘﯾت ات ﺷوﻧد و ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ ﺧودت  ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ و ﺗﻼﺷت ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
*ﺑرای ﺣﺿور در اﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﭼﻘدر ﺗﻣرﯾن ﮐردی و از دﺷواری ﺗﻣرﯾن در روزھﺎی ﮐروﻧﺎﯾﯽ ﺑﮕو؟
ورزش ام ام ای ﺳﺧت ﺗرﯾن ورزش دﻧﯾﺎ اﺳت و ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧﺗﯽ دارد.ﭼون ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎﯾد در ﭼﻧدﯾن رﺷﺗﮫ آﻣوزش ﺑﺑﯾﻧﯽ وﺗﻣرﯾن ﮐﻧﯽ .ام ام ای ﻣﺷﺗﮑل از رﺷﺗﮫ ھﺎی ﺑوﮐس،ﮐﯾﮏ ﺑوﮐﺳﯾﻧﮓ،ﮐﺎراﺗﮫ،ﮐﺷﺗﯽ
و ﺟوﺟﯾﺳﺗو اﺳت و اﻧﺟﺎم ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ آﻧﮭﺎ اﻧرژی وﺗواﻧﯽ ﻣﺿﺎﻋﻔﯽ را ﻣﯽ طﻠﺑد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﺑﺎرزات و ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ در اﯾن ورزش ھم ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎ دﯾﮕر ورزش ھﺎ اﺳت و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺛﻼ ﺷﻣﺎ در
ﮐﺎراﺗﮫ در ﯾﮏ ﺗﺎﯾم  3دﻗﯾﻘﮫ ای ﻣﺑﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﯽ اﻣﺎ ﻣﺑﺎرزه در ﻗﻔس  3راﻧد  5دﻗﯾﻘﮫ اﺳت و ﺑدون ﮐﻧﺗرل و ﺑدون ﻣﺣدودﯾت اﺳت و دﺷواری ھﺎی ﺧﺎص ﺧود را دارد.
در ﺧﺻوص ﺗﻣرﯾﻧﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزی ھم ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم در  6ﻣﺎه اﺧﯾر ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت ﺗﻣرﯾن ﮐردم و ﻓﺷﺎر ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ ﻣن وارد ﺷد .ﺑرای ﺣﺿور در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺑﻼروس ﯾﮏ ﻣﺎه در ﮐﻣپ ﺗﻣرﯾﻧﯽ اﯾن ﮐﺷور ﺑﮫ ﺷﮑل
ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﺗﻣرﯾن ﮐردم و  13ﮐﯾﻠو وزن ﮐم ﮐردم .واﻗﻌﺎ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑدﻧﯽ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﮔذاﺷﺗم و ﺣرﯾﻔم ﻧﯾز ﻗﮭرﻣﺎن ام ام ای آﻣﺎﺗور ﺑﻼروس و ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺣرﯾف ﮔردن ﮐﻠﻔﺗﯽ ﺑود اﻣﺎ درن ھﺎﯾت ﻣﻘﺎﺑل اﯾن
ﺣرﯾف ﺗواﻧﺳﺗم ﺑﮫ ﺑرﺗری ﺑرﺳم و ﺷروع رﺳﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗم در اﯾن رﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﭘﯾروزی ھﻣراه ﺷد.
*از ﺗﺟرﺑﮫ اوﻟﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ و اوﻟﯾن ﭘﯾروزی ﺑﮕو؟
ﺧداروﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗم ﺣرﯾﻔم را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﻧﯾﮏ ﺧﺎص زﯾر دو دﻗﯾﻘﮫ ﺷﮑﺳت دھم و ﭘﯾروزی ﺷﯾرﯾﻧﯽ را ﮐﺳب ﮐﻧم.ﺑرای ﻣن ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﮐﺎراﺗﮫ ﮐﺎر ھﺳﺗم وﺳرﭘﺎ ﻣﺑﺎرزه ﮐرده ام اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧم ﻣﺛل ﯾﮏ
ﺟوﺟﯾﺗﺳو ﮐﺎر ﺣرﯾﻔم را ﺑﺎ ﺗﮑﻧﯾﮏ ﮔﯾوﺗﯾن ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧم ارزﺷﻣﻧد اﺳت و ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﺗﻣرﯾﻧﺎت و ﺗﻼش ھﺎی ﻣﺎه ھﺎی اﺧﯾر ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﻧﺑوده اﺳت.
*رﻗﺎﺑت در ﺳﺎﻟن ﺑدون ﺗﻣﺎﺷﺎﮔر ﺑراﯾت ﺳﺧت ﻧﺑود؟
ﻧﺑود ﺗﻣﺎﺷﺎﮔر ھم ﺗﺎﺛﯾرات ﺧودش را داﺷت.از ﯾﮏ ﺳو ﺣﺿور ﺗﻣﺎﺷﺎﮔر ﻓﺿﺎی رﻗﺎﺑﺗﯽ ﺧﺎﺻﯽ را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻓﺷﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ورزﺷﮑﺎر وارد ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ از ﺳوی دﯾﮕر ﺑرای ﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ اوﻟم ﺑود
اﺗﻔﺎق ﻣﺛﺑﺗﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد و ﺷراﯾط را ﺑرای اوﻟﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣن ﺗﺳﮭﯾل ﮐرد.در ﻣﺟﻣوع ﺷراﯾطﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐروﻧﺎ ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ورزﺷﯽ در ﺗﻣﺎم دﻧﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﮐرده و ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آن ﮐﻧﺎر آﻣد.
*از ﺑﺎزی ھﺎی ﺑﻌدﯾت ﺑﮕو ؟ﭼﻧدﺑﺎزی دﯾﮕر داری و آﯾﺎ ﺣرﯾﻔﺎﻧت ﻣﺷﺧص ﺷده اﻧد؟
ﻣن ﺑرای ﺳﺎل  2021دو ﺑﺎزی دﯾﮕر دارم و ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯽ اف ﺳﯽ در ﮐﺷور ﺑﻼروس ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده اﺳت .ﺑرای ﺳﺎل  2022ﻧﯾز ﻣﺳﺎﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده اﺳت .در ﺧﺻوص ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺧش دوم
ﺳوال ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻋﻧوان ﮐﻧم ﮐﮫ ﺣرﯾﻔﺎن ﺑﻌدی ام ﻣﺷﺧص ﻧﺷده اﻧد ودرزﻣﺎن ﺧودش ﻣﻌرﻓﯽ ﺧواھﻧد ﺷد.
*ﻗراراﺳت در اﯾن رﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﮐﺟﺎ ﭘﯾش ﺑروی و ﺳﻘف آرزوھﺎﯾت ﭼﯾﺳت؟
ﻣن ھﻣواره در زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻋﻣل ﮐرده ام ﮐﮫ در ھر ﻣﺳﯾری ﮐﮫ وارد ﻣﯽ ﺷوم ﺑرای ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎ ﺗﻼش ﮐرده ام .ھدف اول ﻣن ﺟﻣﻊ آوری اﻣﺗﯾﺎزات ﻻزم و ﮐﺳب ﮐﻣرﺑﻧد در ﻣﻌﺗﺑرﺗرﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ام ام
ای اﺳت.اﻣﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن ھدﻓم اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﯾو اف ﺳﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﻣرﺑﻧد ﮐﺳب ﮐﻧم و ﺑرای ﮐﺷورم ﮐﺳب اﻓﺗﺧﺎر ﮐﻧم .اﯾﻣﺎن دارم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﯾن اھداف ﺑﺎ ﺗﻼش و ﭘﺷﺗﮑﺎر و ﺗوﮐل ﺑﮫ ﺧدا رﻗم ﺧواھد

ﺧورد.
*و ﺻﺣﺑت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ؟
اﯾن ﭘﯾروزی را ﺑﮫ ﭘدر وﻣﺎدر ،اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده وﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺷوق ﻣن در دوران ﺣﺿورم در ورزش ﺑوده اﻧد ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﮐﻧم و اﻣﯾدوارم ﺑﺗواﻧم ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﺑرای ﺣﺿور در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ام ام ای ھدف ﮔذاری
ﮐرده ام ﺑرﺳم.

