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 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 2016/  06/  04صالحه واهب واصل                                                                                        

 محمد علی کلی به حق پیوست

 

انترنتی و رسانه های صوتی و ات و شایعات گزارشاساس به 

ر سبوکمحمد علی کلی  اطالع حاصل کردیم کهمریکایی تصویری ا

امروز صبح میالدی  ٧0در دهه  ،و قهرمان سنگین وزن جهانشهیر 

( نسبت تنگی شدید نفس به حق پیوسته جهان 2016 – 06 – 04)

مطرح از مدتی طوالنی کلی که لی فانی را وداع گفت. محمد ع

در اسطوره های  انترین ورزشکارولداروب ترین و پترین، محب

ار دوامد های تحمل بیماریگذاشتاندن  و بعد از  ،بودتاریخی ورزش 

از قید حیات رهائی سالگی  ٧4 به عمر  پارِکنسون و نفس تنگی

 .گشتبه صدر اخبار جهان بازحاصل کرد و 

در  میباشدکلی  مارچلوس کاسیوسکه اسم اصلی اش محمدعلی کلی 

در یک خانوادۀ فقیر چشم  در لوئیزویل، کنتاکیمیالدی  1۹۴2سال 

ش وی ورز بود.متودیست  شباپتیست و پدر شمادربه دینا گشود. 

به  بلوغت دوازده سالگی تمرین میکرد و در سنین بوکس را از سن

به صورت جدی آغاز به کار برای والدینش موتری منظور خرید 

بوکس در  ۀاو را اسطور مردم یتاکثرسالگی در سن بیست  .کرد

. در سن بیست و دو سالگی بخت به سراغش دانستند تمامی اعصار

، وی مسابقه را جهان راه یابدبوکس قهرمانی  در مسابقات فاینلموفق شد  برای اولین بار 1۹64فبروری  25آمد و در 

 زمانیروشی خاص خود بر او غالب گردید. انجام داد و با درایت و  ،که قهرمان بوکس دوران بود« سونی لیستون»با 

ت نسبند ششم ودر رکه  ، سونی لیستون بودشحریف پرآوازه اسوی ، همه نگاه ها به غالب آمدلیستون سونی که بر 

 در چرخ زد و آمده مسابقهگ ِرن وسطبه  محمد علی کلی ضربۀ شدیدی که بر داشته بود، نتوانست داخل ِرنگ شود. 

آن ناشناخته  مشناسنا من پادشاه ،، تسلیم شده استبوکسسونی لیستون، قهرمان ، فریاد زنان گفت: "به باال می پرد حالی که

 این ناشناخته کاسیوسه بر همه غالب آمده بود و حریف نداشت. کمغلوب ساخت را  ییک هیوالی بزرگ و بد طینتای که 

کرده  ( را مغلوببوکسرا شکست داد که دو بار پترسون )قهرمان  از کنتاکی آمد و او را متوقف کرد، کسی بود که کلی

 ."این آغاز یک تاریخ استو  من بزرگ ترینمود ب

مثال ور طاو چاالک بود و با زبان بدنش حریف را تحریک می کرد، به ، بل تنها زبان کلی در آن رقابت، تند و تیز نبود

ور به د و ین می آویختئپاکند، آنها را به  استفاده صورتش دفاع ازبرای ، به جای آن که دست هایش را سابقهمهنگام 

 .منحصر به فرد بودوی جداً نوع جنگیدن  .حریف خود می رقصید
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ن که روی آ بندی . خود هم با گردنمیخوانده استرا "خرس پیر و زشت"  ، اولیستونبا از مسابقه  قبل کلیمحمد علی 

ش در هایپیروزی  وین تاریخ همپس از ظاهر میگردیده. عکاسان مقابل کمرۀ  "شکارچی خرس" نوشته شده بود، در

ک منحیث ییت خاصی کسب کرده، مریکا محبوبمردم ا بیندر  و نام کلی بر سر زبان ها افتاد ،موبازی های المپیک ر

نسبت لحن دیگر  جانب و از روش خاص بوکسشبه دلیل  طرفاز یک  .خوش تیپ، جذاب و موفق شناخته شد شخص

 به خود جلب می کرد.  شرانی خاصسخنطرز با  نگاه مردم را  همواره در گفتار درشتش

در کشور درجه دو  منحیث باشندگانمریکا ا در زمانی که سیاهان ،به نام محمدعلی در ذهن ها جاودان شدبازی بوکس 

خطرناکم، من درخت انداخته ام، با تمساح  من"می گوید: چنین در مورد خود  در یکی از مصاحباتش کلیپنداشته میشدند. 

زده ام، هفته گذشته یک صخره را کشتم،  اُلچک جنگیده ام، نهنگ شکار کرده ام، رعد را به زندان انداخته ام و به برق

که من همچون پروانه بال می زنم و با صراحت گفته است : "سانتی متری  1۹1 بوکسراین .  ع"من سریع ام ... سری

 "زنبور نیشمثل 

ب سب منتشر کرد که« من بهترینم»نام  هبرا لبومی ا ،برای معرفی شایستگی های خود 1۹۶۳در سال محمد علی کلی 

 ردید.از جامعه گ ییک طبقۀ دیگر موجب برانگیختن تمسخرجامعه و  افرادبرخی از  در میان یت بیشترشمحبوب عرف و

بل از ق شده ی های اندیشیدهجاستراتپرداخته، این حرکات او را "علی" نویسنده ای که به مفهومی به نام  نورمن میلر،

لی کِ علی . دمیشو مربوطُکلی زیادی به اعتماد به نفس   تا حد بسیار «بوکس»پیروزی در"که  و بر این عقیده بود ستهدان

حریف باید عصبی و  د.سازناراحت و از نظر روحی ضعیف  آغاز مسابقهاز  قبلکه حریف را  هتمام تالش خود را کرد

 ".د. او به شیوه ای باورنکردنی به هدف خود دست یافتمیش با او مواجه و به سادگی ، تا علی راحت ترمیبود آشفته

 ۀده روعشبرای سفیدپوستان مریکا در  «علی کلی»است که بر این دیگری معتقد  ۀ توانای نویسند، یان فیلیپ ریمتسما

لی کسی نبود که حاضر باشد از مواضع خود عقب کِ او میگوید: "جدی به شمار می آمد. بسیار ک یحرتیک  1۹۶0

زمانی که احساس می شد، جامعه سیاه پوست  ویادب کند.  رعایت در برابر خبرنگاران بودهبند پا، به قواعدی نشینی کند

ریمتسما که  استو بهترین ه زیباترین ، همواره می گفت کقرار دارندین تر از سفیدپوستان ئپا ر سطحداکثر عرصه ها در 

 .می داند امتسیاست یک را وی این رفتار 

یافتگان )پایگاه جامع مبلغین و تازه  رهگزارش اساس به 

مریکایی، قهرمان شهیر ابوکسر  کاسیوس کلی مسلمانان (

سال در سه دوره از مسابقات جهانی سنگین وزن بوکس، 

نی لیستون را وسهجده روز قبل از آن که وی  1۹۶۵

ان سنگین وزن جهان تبدیل شود، شکست دهد و به قهرم

مسلمانان سیاه »تحت تأثیر مالکوم ایکس قرار گرفته و به 

از کاسیوس  را  شبه اسالم گروید و نام ،پیوست «پوست

، از اسالم آوردنبعد تغییر داد. کلی به محمدعلی کلی 

د با تأکی . وشد احشی در رفتار و شخصیتش ایجادتغییرات ف

به عنوان نیرویی در زندگی اش اسالم  دین بر اهمیت

کم تر کامیابی هایش مورد مؤفقیت ها و در  دیگر ،معنوی

. ه بودگفت و از غرور و خود پسندی دست برداشتمیسخن 

، «محمد علی»ِکِلی همیشه تأکید داشت که تغییر نامش به 

مریکا بود ایکی از اولین چهره های مطرح در  محمدعلی  .یکی از مهم ترین اتفاقات در زندگی اش محسوب می شود
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 نمای روی جلدکه با مسلمان شدنش توجه بسیاری از رسانه ها را به خود جلب کرد. عکس های وی بیش تر از سی بار 

 .و نام و چهره اش به مردم سراسر جهان شناسانده شد دشمجالت ورزشی 

من لحظات بسیار زیبایی را در زندگی " علی کلی برداشتش را از برابری انسان ها در اسالم چنین ابراز داشته است: 

ام تجربه کردم. اما ناب ترین احساسی که در زندگی ام داشته ام لحظه ای بود که هنگام مناسک حج در صحرای عرفات 

و نیم میلیون زائر برای طلب بخشش و شکر نعمت هایی که ایستادم. احساس من در آن فضا وصف ناپذیر است. یک 

هیجان انگیز برای ۀ بسیاردر صحرا جمع شده بودند. این یک تجرب و با عجز کرده با اشک و زاری ءخدا به آنان عطا

پادشاهان، سران قدرت و مردمان عادی  زبان ها،از تمام رنگ ها، نژادها، ملیت ها، نسان هامن بود وقتی که می دیدم ا

سفید ملبس شده و فارغ از هرگونه حس غرور یا حقارت به نیایش  تکۀ دو پارچهفقط از کشورهای فقیرنشین همگی با 

 "با هللا پرداخته اند. این جلوه ای عملی از مفهوم برابری در اسالم بود

بار از مقام قهرمانی  ۸ به همین دلیل نظر می رسید وسرسختی او شکست ناپذیر به محمد علی شخص سر سختی بو و 

زمانی که  1۹۶٧در سال  .هم همین سرسختی و متانش بوددرین عرصه  موفقیت  و یکی از دالیل جهان دفاع کرده بود

 سال حبس ۵به  که عواقب آن محکوم شدنش  سر باز زداو  ،او را برای خدمت عسکری خواستندبرای جنگ در ویتنام 

و از به رسمیت شناختن قرار داد را معلق آنرک، اکمسیون ورزشی نیویاو بود که بوکس رسمی مجوز ست دادن و از د

. استو پیچیده بوده بسیار مبهم  در نظر ها محمدعلی ه و کاراز این مسئله، حرف بعد وی به عنوان قهرمان سرباز زد.

کلی با علی روایت است که محمد . مبارزه می پرداختهجسمی اش به گفته شده که در آن دوران وی فراتر از قوای 

  .ه استرها کرداز زندان خودش را گزاف  پرداخت پول

الیل دو  جمن به خاطر پرستی": میگفت در این عرصه حاضر بودولی نداشت،  بوکساجازه  مدت سه سالمحمد علی کلی 

مریکا روی زمین خوابیده اند، سیاهانی که با کمک امبارزه نمی کنم. من می جنگم که به برادرانم که در خودم شخصی 

روحیه  دندارند، چیزی از خود نمی دانند و آینده ای ندارنو نوشیدن ، چیزی برای خوردن گی میکنندهای دولتی زند

  .بدهم

جو سال ها، در برابر  بعدرا  اش ویشکست حرف اولینو  ظاهر شدمسابقه نگ رِ  روی کلی بار دیگر به 1۹٧1سال 

بسیاری، در پی این حادثه، نام او را از سیاهه ی "اسطوره ها" صدای آلمان مینویسد " پذیرفت. "دویچه وله" ریزیرف

هرت شبه اوج  بار دیگرکلی ولی ند، ه بودبیرون کشید

بازگشت و دو بار دیگر قهرمان جهان شد. موفقیتی که 

او  ".استنتوانسته ده ائل آمآن ن بوکسری بههنوز هیچ تا

از آن مدال طالی افتخاری المپیک را  1۹۹۶در سال

در اعتراض خودش مدال را این گفت که  خود کرد ولی 

 .اوهایو انداخته بود دریایبه نژادپرستی در 

کرد و با  تقاعد کلی محمد علی 1۹٧۹ جون 2٧در 

ه نمود. گرچ وداعو بوکس  مسابقه نگدنیای پر هیجان رِ 

مسابقاتی انجام داد ولی هم  از آن بعد تردر طی دو سال 

 12که  ترور بربیکبرابر در در آخرین مسابقه خود 

سال از او جوانتر بود شکست خورد و پس از این 

ک نِ  ۳٧، موفقیت ۵۶با رکورد  1۹۸1شکست در سال 
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 . از بوکس کناره گیری کرد صورت قطعیبه  باخت ۵اوت و 

گفته  بیماری ای که .است)لرزش اعضای بدن( نسون متأسفانه در نهایت تشخیص داده شد که وی مبتال به بیماری پارکِ  

 و است و به دلیل همین بیماری ایجاد شده در بدنش د به دلیل ضربات متعدد به سرش در جریان مسابقات بوکسومی ش

 .درگذشته استبوده، که نأشی از بیماری پارکنسون هم نفس تنگی بیش از حد 

 :برای تان نکته چینی نموده اممحمدعلی کلی را که در طول این سالیان عنوان کرده است  ازهای نقل قول ذیلدر 

ترین چیز در دنیا  دوستی و رفاقت، سخت *

برای توصیف کردن است و این موضوع را 

دهند. اگر به شما آموزش نمی مکتبیدر هیچ 

شما معنی دوستی و رفاقت را فرا نگیرید در 

 .اید واقع چیزی نیاموخته

بزرگ برای  یک کلمۀتنها ” غیرممکن“ *

 انزندگی آسگذشتاندن افراد حقیر است برای 

 و بی زحمت. 

 . ستاتغییراتی در زندگی ایجاد  سببقدرت *

 یقت نیست، یک باور استیک حق *نا ممکن

شهامت  یکنظر نیست  اظهار” ممکن“و 

 .بالقوه است

توانم به هر  می با تصور ذهن و باور قلب *

 .خواهم دست یابم آنچه می

ام که  گفته اما به خودبودم متنفرم  از تمرین *

 اگر میخواهی زیرکش، مدست از تمرین 

 .عنوان یک قهرمان زندگی کنی

شان  تنفر از مردم به خاطر رنگ پوست *

 ه کدامن نیست کای همشتباهی محض است. ما

ه کاین است هم آید، مرنگ پوست بدتان میاز 

 .هستدرصد اشتبا تفکر صدطرز این 

آیند. آنها باید شان به وجود می شوند. قهرمانان از رویا، آرزو و دید درونمتولد نمی کلپ های سپورتیقهرمانان در  *

 .تر باشد تا تبدیل به قهرمان شود بین اراده ورزشکار باید از مهارتش قوی مهارت و اراده داشته باشند ولی در این

 .روزهایت را نشمار، روی روزهایت حساب باز کن *

 .و مثل زنبور نیش بزن ها پرواز کنمانند پروانه در آسمان  *
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 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 .ات است، زیرا سرانجام روزی وقت رفتن خواهد رسیدآخرین روز زندگی گوئیهر روز طوری زندگی کن که  *

خواهد  صورت نیستم. به کسی که نمی یشنکوریدهنده د چشم اعتقاد دارم. من تغییر درمن یک مبارزم و به تجارت چشم  *

 .ات را پنهان کنی گذارم. تو سگ من را کشتی پس بهتر است گربه عقب بکشد احترام نمی

 .دون تخیل در واقع بالی نداردشخص ب *

 . بودن شرط است باور بهترینبودن،  بزرگ قهرمان برای *

روحیه را به اوج  تواند مجدداً می یک پیروزی لی عرش به فرش برساند و تواند روحیه را از فقط یک شکست می *

 .بازگرداند

 .رسید کنید می به چیزی که فکر می *

 .تان بیداری است رویاهایبهترین راه رسیدن به  *

 .مبارزه میکندهدف مشخصی بی که  آنست واقعی بازندهئی،  چیزی را از دست نداده داریهدف خاصی تا  *

 .می پردازیدتان در روی کره زمین  بهایی است که بابت حضور در واقع ت به دیگرانخدم *

 .نخواهد بود شجاع نباشد قادر به انجام هیچ چیز در زندگی آنی که *

ه مانع رسیدن شما ب تواندمی گاهی یک ریگ کوچک در کفش، شوند ها نیستند که سد راه شماکوه ،موانع بزرگاکثر  *

 گردد. هدف

از دست داده بیهوده سال از عمرش را  ۳0نگرد در واقع  اش به دنیا میسالگی 20سالگی همانند  ۵0کسی که در  *

 .است

 .کنید کنید. شما پیرتر از آن چیزی هستید که فکرش را میه آن فکر میسن، چیزی است که ب *

 .من به دین اسالم ایمان آوردم. من خدا و صلح را باور دارم *

 .ایمان دارم ایمانی است و من به خودبی مشکالتترس از رویارویی با  *

 .وقتی تا حدی به اندازه من بزرگ باشی فروتنی کاری بسیار دشوار است *

مریکا هستم که شما من را به اهای زندگی ما هستند. من جزیی از شوخی؟ شوخی در کار نیست. حقیقت همان شوخی *

 نفس و جسور. نامم برای خودم است نه برای به کنید. سیاهپوست، با اعتماد شناسید اما به من عادت میرسمیت نمی

 .ی است. به من عادت خواهید کردشما. اهداف من اختصاص ازشما. مذهبم از آن من است نه 

 .وقتی جواب خوبی ندارید، سکوت طالست *

 .من بهترینم *

 .ترین میباشمدم و زیباوب ن بهترینم *
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چیزی . میخواهم مه ا. من آزادآرزوی آنرا داریخواهم چیزی باشم که تو نمی به کدام ره روانم، حقیقت چیست ودانم می *

 .خواست من استباشم که 

 .دانم بهترینمترینم، حتی پیش از این نیز گفته بودم که میمن به *

هرگز به شکست خوردن فکر نکرده بودم ولی حاال این اتفاق برایم افتاد و این تنها چیزی است که به درستی اتفاق  *

 .افتاد. شکست جزیی از زندگی همه ماست

 .فم استراند، اهدا شود و به جلو می تنها چیزی که باعث پیشرفت من می *

 .هستمبزرگ ر گترین است. من فقط بوکسبزر *خداوند

جان خود را از دست بدهند. همچنین  یک طیارهینید و یا افرادی در سقوط * زندگی قمار است. ممکن است شما صدمه ب

ها مبارزهاز دست بدهند. این موضوع در مورد کر موتر و یا حادثۀ دیگر ت و پای خود را در تها دس امکان دارد انسان

کند و ممکن است برخی جان خود را در این راه از دست بدهند، برخی مصدوم شوند و در مقابل برخی  نیز صدق می

 دیگر پیروز شوند. تنها به خاطر داشته باشید که به خودتان تلقین نکنید این اتفاق ممکن است برای شما بیفتد.
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