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هدی صابر

در اسفند ماه س��ال  1320با مرگ «حاج سیدحس��ن شجاعت» ،پهنه
میهن ما از «پهلوان» خالی و «س��نت پهلوانی» ایران بیپدر شد .یل نامدار
پایتخت که از ش��غل رزازی (برنجکوبی) ارتزاق مینم��ود و بدین خاطر به
«حاج سید حسن رزاز» مشهور بود با ش��انههای پهن ،دستان بزرگ و روح
بلند خود ،دو دهة آخر س��ده س��یزدهم و دو دهة نخس��ت سدة چهاردهم
هجری خورشیدی را پوش��ش میداد .تنها قواره کمنظیر ،قدرت شگرف،
پش��ت نس��اییدن به کف گود و میدان و اجرای زیبای فن نبود ک��ه او را از
دیگر زورآوران همعصر خویش ممتاز میکرد .تناور «صاحب س��جایا» که
جوان س�الي حاج س�يد حس�ن ش�جاعت ،يل صاح�ب س�جاياي پايتخت

160

منطقه سرچش��مه تهران از نام و آوازة او نش��ان میگرفت جز با همطرازان
و مدعیان سرش��اخ نمیش��د و ضعیف بر زمین نمیکوفت .جز در گود و در
نبر ِد رخ به رخ ،از ق ّوتِ دست و بازو بهره نمیجست و جز با دسترنج خویش
دهان سر و همسر نمیگذاش��ت .پهلوان صاحب زنگ و صلوات که
لقمه بر
ِ
بیوضو قدم به گ��ود نمینهاد ،با نوچهها نیز رابطهای آموزش��ی داش��ت و
بیش از همگان حرمت زنگ و کس��وت را پاس میداش��ت .خرد و کالن نیز
در هر راسته بازار به احترامش قامت راست کرده ،به پا میخاستند و مردان
راهی سفر نیز زن و فرزند و مال و سند به دستش میسپردند .پاسدار سنن
پهلوانی در همان حال که به دولت و غاصبان قدرت اعتنا نداش��ت با نهادی
پاک همواره دل در گرو مردم و آزادی داش��ت .یل پایتخت به هنگام یورش
ارتجاع و اجنبی به دستاوردهای مشروطه ،به دفاع از جبهه توده مشروطه
برخاست .به هنگام استبداد صغیر ،پهلوان از نخستین مردانی بود که سالح
به دست به بام مجلس رفت ولیاخوف روسی و س��ربازانش را نشانه گرفت.
پهلوان که با قدارهبن��دان حکومتی و لمپنهای در لباس ورزش سازش��ی
نداشت در سالهای مخوف حکومت رضاخان نیز خصلتهایش رنگ نباخت.
حاج سیدحس��ن که در همسایگی «س��ید حس��ن مدرس» خانه داشت،
پس از ترور مدرس ش��ب تا صبح بر بالینش بیدار ماند و پ��اس داد .پهلوان
چه در دوران قجر و چه در س��الهای یکهتازی قزاقها و لمپنیسم سرکوبگر
رضاخانی ،به شرایط «باج» نداد .او که در دوران قدرت قاجارها هویت احراز
کرده بود به هنگام یورش شبهمدرنیسم تحمیلی رضاخانی ،سنن پهلوانی
را چه در زیر سقف زورخانه و چه در راسته بازار اجتماع ،مردانه پاس داشت.
عربدهه��ای رضاخان و چراغ عمر پهل��وان ،تقریباً همزمان خاموش ش��د.
رضاخان در نیمه س��ال بیس��ت از ایران گریخت و پهلوان در انتهای سال
بیست از گود حیات خارج شد .صاحب بازوهای پیچیده که در درون سینه
س��تبر ،حال و احوال و سیر و سلوکی نیز داشت ،در س��الهای آخر حیات،
متولی حرم امامزاده داوود بود .با فرار رضاخان شیرازة نظم حاکم و دستگاه
سرکوب و با مرگ پهلوان نیز ،مدار سنن پهلوانی ایران فروپاشید .بدینگونه
در ابتدای دهه بیست در پی وداع پهلوان پاک سرشت و مردمگرا حاج سید
حس��ن رزاز« ،منش از کف رفت» و میانه بی «میاندار» ش��د .مدتی پس از
گریز ناظم قزاق و سرآمدن دوران «دهانبندان» و طور به طور شدن فضای
سیاس��ی ـ اجتماعی ایران« ،بلندقامت»ی دیگر در عرصهای دیگر پدیدار
ش��د .او که از مطرودان و مغضوبان سالهای س��یاه بود در سالهای نخست
دهة بیست مجددا ً به گود سیاس��ت گام نهاد و با ورود به مجلس از «منافع
ملی» و «حقوق مردم» س��خن گفت .مرد «پیامدار» در واپس��ین ماههای
دهة بیست در «وسط» تحوالت ایستاد و «میاندار» دوران شد .مرد میاندار
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ايران فردا با نام مصطفي ثاقبي به طبع رسيدهبود.

كهنساليپهلوانرزاز(شجاعت)،
اونيزدراينبابويهآرميدست ،اماكمفاتحهخوان

که بس��ان یالن در پای آرمان ایس��تاده بود ،در آخرین روز این دهه با ملی
کردن نفت به مردم «عیدی تاریخی» داد و در بهار سال سی« ،دولت ملی»
برپا خاست .وقتی نفت ،ملی و دولت تشکیل و غارت و سیادت بیگانه تمام
شد« ،زنگ مصدق» به صدا درآمد .او نیز در مدت دو سال و سه ماه و پانزده
روز حیات دولت ملی خویش و در دوران سرش��اخ شدن همزمان با ارتجاع
داخلی و اس��تعمار خارجی« ،منش» برجای نهاد .راست قامت این صحنه
نیز در مبارزه« ،معامله» نکرد ،دهان مخالف نبس��ت ،دس��ت به شکنجه و
خون نیالود ،پا به پای دشمن خویش «سقوط نکرد» ،خون خود رنگینتر از
دیگران نپنداش��ت ،جیب ندوخت و به «رایگان» کمر خدمت بست و عزت
خود ،میهن و هممیهن را پاس داش��ت .وقتی مرد صاحب اصول با مساعی
وطنفروشان و چکمهپوشان و تیغکشان و تنفروشان از عرصه بیرون رفت،
«منش» را نیز با خود به «تبعیدگاه» برد .در این عرصه و این بار نیز« ،منش
از کف رفت» و میانه بی «میاندار» شد.
در همان دورانی که مصدق در مسیر مبارزهای مردانه و شفاف ،هم خود
رشد میکرد و هم تودهها را رشد میداد ،جوانی نوخاسته از «در پهلوانی»
آرام و آهسته به صحنه وارد شد .نوخاس��تهای که با شکست و ناکامی آغاز
کرد:
«روزی که به تشک رفتم  20سال داشتم با  70کیلو وزن .در سرما و گرما
روی تشکی که حتی حیوانات حاضر نمیشدند ،کار کنند ،تمرینات خود را
شروع کردم ،این ادعا نیست ،اهالی خیابان شاهپور که همیشه در ساعاتی
معین مث ً
ال دو بعدازظهر مرا مشاهده میکردند ،تصدیق میکنند .من پس
از یک سال تمرین ،کوچکترین موفقیتی به دست نیاوردم و عالوه بر اینکه
گل نکردم ،ضعیفتر و الغرتر ش��دم .باران استهزا و تمس��خر بر سر و رویم
باریدن گرفت و ش��کنجهای که زبان مردم برایم به وجود آورده بود ناچارم
کرد تهران را ترک کنم .همه به من با ترحم مینگریستند و زمانی که روی
تشک میرفتم ،با تمس��خر میگفتند« :اینو ببین که لخت میشه کشتی
بگیره ».من یکسال زیر این باران ،استقامت بیهودهای کردم و پس از اینکه
متوجه شدم قادر نیس��تم این باران را هیچگونه بند بیاورم ،راه خوزستان را
در پیش گرفتم »...
جوان نوخاسته ،ناکامی را پایان راه تلقی نکرد و پس از یک سال قد راست
کرد و به تشک برگشت:
« ...به شدت تمرین کردم .از ساعت  2تا  5بعدازظهر ،هر روز روی تشک
کار کردم .آنقدر کار کردم تا بدنم بوی تشک گرفته بود ...
من فرزند درد و رنجم و با این درد خو گرفتم  ...در همین زمان یک حرف،
یک کنایه دیگر که در لفافه گفته میشد مرا شکنجه نمیداد .چون من راه

خود را میدیدم ،راهی بود روشن که در آن میشنیدم:
رضا تو کاری با این حرفها نداشته باش .راه خود را پیش بگیر و برو ،آینده
مال توست ،متعلق به کسی است که بیشتر از همه رنج برده است».
او که عزم جزم کرده بود و آینده را در البهالی رنج و س��ختی جس��تجو
مینمود ،در دوران «رشد مردم» و «عزت نفس ملی» ،به تناوری «رشید»
مبدل ش��د .او نیز که بند حقارت گسس��ته بود ،در س��الهای طالیی پیوند
«دولت ـ ملت» و درخش��ش نام ایران در عرصه جهان ،ابتدا از س��د رقبای
داخلی گذشت و س��پس در میادین بینالمللی از سکوی افتخار باال رفت و
پرچم برافراشت .کسب عنوان دومی در وزن ششم مسابقات جهانی فنالند
در س��ال  )1951( 1330و نایب قهرمانی در بازیهای المپیک هلس��ینکی
در س��ال  )1952( 1331و تصاحب مدال نقره وزن هفتم فستیوال جهانی
ورشو در تابستان  ،1332از ظهور پدیدهای نو در کشتی جهان خبر میداد.
جوان محجوب و خوشق��واره ،همزمان با درخش��ش در عرصه قهرمانی،
مسیر پهلوانی را نیز «نقطهچین» زد و با کس��ب مقام پهلوان دوم کشور در
سال س��ی و یک« ،دو عنوانه» شد .وی که در این س��الها به آموزگار دوران،
ارادت پیدا کرده و «مصدقی» ش��ده بود ،یکدهه پس از مرگ پهلوان حاج
سید حس��ن رزاز ،آرامآرام به جستجوی «منش گمگش��ته» پرداخت .در
تابستان سیاهی که خورشید درخشان نهضت ملی به سردی گرایید،
همان
ِ
قوس صعودی «بچه خانیآباد» نیز متوقف ش��د .وقتی در ماههای پس از
کودتا تیم ملی کش��تی ایران در مس��ابقات جهانی ایتالیا حضور نیافت ،او
میدانی برای تکرار افتخارات سالهای قبل پیشرو نداشت.
زمستان1388
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همپهلوان،همقهرمان

در فردای کودتا که زاهدی در میانه عرصه ایس��تاد و امینی ش��تابان به
خواس��تگاری «هفت خواهران نفتی» رفت« ،گود مقدس» نیز به دس��ت
«شعبون» افتاد .اکنون ،لمپنیسم سیاسی شاه و دربار« ،ناموس ملی» را به
حراج می-گذاشت و «لمپنیسم جان نثار» نیز «ناموس پهلوانی» را لکهدار

مردانهلسينكي،
يعقوبي،گيوهچي،توفيق،وفادار،تختيوزندي
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میساخت .گود که با عرق رجالهها آلوده شد هیچ ،جینالولو بریجیدا بازیگر
نیمهبرهنه امریکایی نیز به عنوان مهمان مخصوص شعبون ،در گود به روی
شانه او و نوچههایش دست به دس��ت چرخید .چرخشی بس چندشآور و
مرثیهای بس سوزناک برای ورزش پهلوانی.
اما در دورانی که ش��به مدرنیس��م «پوک و بیمالط» ،وحشیانه به جان
سنتها افتاده و به هر ارزشی به بهانه «کهنگی» چنگ میانداخت و مقدرات
ورزش پهلوانی نیز نزد ش��عبون به ودیعه نهاده شده بود« ،تختی» در میانه
شرایط قدبرافراشت .او اگرچه نه از گود که از تشک برخاسته بود ،اما میراث
گود را در کولهبار داش��ت .خاصه آنکه هم دو بنده کشتی به تن داشت و هم
شلوارک پهلوانی به پا.
او با اخالقیاتش در پهن��ه اجتماع و با دالوریهایش در محدوده تش��ک،
بسیار زودصاحب نام و نشان شد و در همان یکی دو ساله پس از کودتا ،ردای
«پهلوان تودهای» پوشید و در دل مردم منزل گزید .او که در رابطه متقابل
با مردم کوی و بازار ،به وزنی بسیار سنگینتر از وزن یک تناور «وزن هفتم»
دست یافته بود ،به س��ال  1335در المپیک ملبورن بس خوش درخشید و
در پی برتری بر نامآوران جهان از جمله «کوالیف» ،طالی المپیک را صید
و پرچم س��ه رنگ را که پس از مصدق در هیچ میدانی باال نمیرفت ،بر فراز
پرچم شوروی و امریکا به اهتزاز درآورد:

درگود،باحاجيكوچيكه

«از س��ال  1951الی  56من در طرف راست کرس��ی در آنجا که مدال
نقره تقسیم میکنند و با خط س��یاه التین رقم دو ،بر روی آن نوشته شده
اس��ت قرار داش��تم .در حالی که ش��ورویها همیش��ه نیم متر بلندتر از من
میایستادند و موقعی که از آن باال میخواستند مدال خود را دریافت دارند،
کام ً
ال قوز میکردند .من همیشه در این فکر بودم که آیا ممکن است روزی
برای گرفتن مدال طال آنقدر خم ش��د تا آقای رئیس بتواند نوار را به گردنم
بیاویزد؟
ً
 ...دایم گمان میکردم آنهایی قادرند قهرمان جهان ش��وند که قبال قمر
مصنوعی پرتاب کردهاند!! من تا این حد قهرمان جهان ش��دن را مش��کل
میپنداشتم .به خیال من آرزو کردن مقام قهرمانی جهان و رسیدن به آن
مثل این بود که کس��ی ادعا کند من میخواهم «قمر» به کره ماه بفرستم!!
اما در ملبورن جای من با شورویها عوض شد و من هم مثل «کوالیف» برای
گرفتن طال کام ً
ال دو ّال شدم.
اما همین که از کرس��ی پایین پریدم و پس از اینکه چند پسر و دختر بر
صورتم بوس��ه زدند ،پس از اندکی تأمل و خیره ش��دن به چشمان دیگران
متوجه ش��دم کوچکترین تفاوتی نکردهام ،نه به وزنم چیزی اضافه شده و
نه به مغزم .نه میخندیدم و نه اشک میریختم .من فقط برای این قهرمان
شده بودم که عدهای از هموطنانم جشن بگیرند و شادی کنند »...

قهرمان المپیک و پرچمدار کاروان ایران در ملبورن که پیوسته در برابر
مردم «قوز تواضع» داش��ت در همان سال  1335از «س��کوی مردم» نیز
باال رفت و مرد سال ورزش ایران شد .در پایان س��ال  1335در همهپرسی
هفتهنامه کیهان ورزش��ی که آراء دوازده هزار تن را برای انتخاب مرد سال

حاشيهكنگرهجبههملي،باطالقاني،
حاجسيدجوادي،انگجي،جاللي،شاهحسينيو...
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اسنادساواك،
پيوندتختيباجبههملي

ورزش کشور پوشش میداد ،تختی برتر از دیگر رقیبان ایستاد .مردم کوچه
بازار که تفاوت «عیار» او با دیگران را اینک تشخیص میدادند ،رأی خود را
با چنین دالیلی مستند میساختند:
* «به قفل ضریح حضرت عباس قسم ،لوطیتر از تختی کسی نیس».

تسلطويژهبرحريف
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* «تختی بچه زیرگذر ماس ،من به او رأی میدم».
* «غالمرضا تختی مثل ی��ه پارچه م��اه میمونه ،آقایی از س��روروش
پیداس».
او مدتی بعد عالوه بر تشک ،در «میدان» نیز آقایی کرد و بازوبند پهلوانی
کشور را به بازو بست .وقتی «قهرمان» مدال بر س��ینه« ،پهلوان» صاحب
بازوبند و «صاحب س��جایا» نیز گردی��د ،ورزش ایران «میان��دار» یافت و
«منش گمشده» نیز پیدا شد .تختی که در نیمه دوم دهة سی به محبوبیت
ویژهای دست یافته بود با صورتی «شفاف» چون کف دست ،با «افتادگی»
در عین «قدرت» و ب��ا «مردمداری» خود در اندازهه��ای یک پهلوان قابل
پهلوان صاحب زنگ و صلوات ،پ��س از فاجعه زلزله
اتکاء ظاهر ش��د .وقتی
ِ
بویینزهرا در «وسط ش��رایط» ایس��تاد و با جمعآوری کمکهای بیریای
مردمی ،کمکه��ای دولتی را پ��وچ و بیرنگ کرد ،در عمل ب��ه «یل مردم»
مبدل گردید .هنگامی که پهلوان برای بیسرپناهان بویینزهرا اعانه جمع
میکرد ،زنی سالخورده از میان ازدحام خود را به او رساند و چون «هیچ» در
بساط نداشت« ،چاد ِر سر» به دستش داد.
پهلوان «پش��ت به قدرت» و «رو به م��ردم» ،گرایش ملی ـ
اما آنگاه که
ِ
مصدقی خود را عیان کرد« ،زنگ»اش رس��اتر از همیش��ه به صدا درآمد.
ایرانپهلوان و جهانپهلوان با حضور در کنگره سراس��ری جبهه ملی دوم

انقالب،57
مردموپاسوقدرپهلوان

به س��ال  1341و عضویت در ش��ورای جبهه ملی به عنوان نماینده جامعه
ورزش ایران ،مرز خ��ود با قدرت سیاس��ی حاکم را بی��ش از پیش نمایان
ساخت و موقعیت خویش را در اردوی مردم مستحکمتر از قبل کرد .تختی
ی
پس از سرکوب وحش��یانه خرداد خونین و دستگیری سران و رهبران مل 
مذهبی ،از حضور در زندان و دی��دار با آنان و از جمله ب��ا روحانی رزمنده و
وارس��ته آیتاهلل طالقانی ابایی نداش��ت .او پس از رحلت مصدق با حضور
دالورانه در احمدآباد بر تراب رهبر صاحبمنش ،لب نهاد و به هنگام حضور
در مس��ابقات جهانی «تولیدو» نیز برعکس او که توسط دانشجویان ایرانی
مقیم امریکا به او هدیه شده بود ،بوس��ه زد .بیاعتنا به قدرت و بیهراس از
پیامدهای آن.
بچه تنپاک و دستپاک و دیدهپاک خانیآباد با برخورداری از سالمت
ویژه جسمانی و اخالقی خویش ،پانزده س��ال تمام از سال 1951( 1330
هلس��ینکی) تا س��ال  1966( 1345تولیدو) بیوقفه در تیم ملی کشتی
ایران حضور داش��ت .کاپتین تیم کش��تی ایران از نظر «قدم��ت» و تداوم،
شاخصترین ملیپوش تمام رشتهها در تاریخ ورزش ملی کشور محسوب
میش��ود .او به طور پیاپی در چه��ار المپیک ( 1952هلس��ینکی1956 ،
ملبورن 1960 ،رم و  1964توکیو) حضور یافت و از این منظر نیز در ردیف
معدود ورزش��کاران برتر جهان جای دارد .تناور پرقدرت در طول سالهای

قهرمانیاش چهار مدال طال و شش مدال نقره جهانی ،المپیکی و آسیایی
بر گردن آویخت و بدی��ن لحاظ نیز پرافتخارترین کش��تیگیر تمام تاریخ
کشتی ایران به ش��مار میرود .اما جایگاه وزین تختی در جامعه ایران نه به
خاطر قدمت پانزده ساله ،نه به دلیل چهار بار حضور در آوردگاه المپیک و نه

تختيپابهسكو
پوالدمعروف،
ِ
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به لحاظ برق مدالهای رنگارنگ اوست .در روی تشک ،بدنی ترکه خوردهتر
از بدن تختی یافت میشد و قبراقتر و فنیتر از او نیز کشتیگیر داشتیم .اما
تختی «صاحب منش»
«قفل قیصر» تختی بود که بر دل مردم چفت شد.
ِ
بود که در کنج همه دلها منزل گزید .تختی که در حیات خویش ،شخصیت
«لوطی» قصه زیرکرس��ی ش��ب طوالنی «آقاب��زرگ» را «روز» کرده بود،
ِ
با مرگ خ��ود نیز بر همان دله��ا داغ نهاد .در هفدهم دی م��اه  1346ایران
پهلوان جوانمرگ خوی��ش «زار» زد .در آن روز« ،منش» نیز به
در س��وگ
ِ
همراه بدن سرد پهلوان در خاک «ابنبابویه» دفن ش��د .خاکی که از قضا،
هلس�ينكي ،ب�ه هم�راه نيكخ�واه و وف�ادار

پهلوان حاج سید حسن رزاز نیز در آن خفته است .زان روز تاکنون منش در
ورزش ما ،رخ نشان نداده اس��ت .دهة چهل گرچه یک پهلوان را فرو بلعید،
اما دهه ،دهة پهلوانی بود .از ابتدایش تا انتهایش .پیش از آنکه تختی با مرد ِم
عاشق وداع کند ،چند جوان از نسل پانزده خرداد به عشق مردم ،عزم جزم
کردند تا راهی نو برگزینند و بنبست شکنند .آنان نیز یک دهه پس از حذف
مصدق و با همان فاصله مرگ رزاز تا ظهور تختی ،در مس��یر نو ،منش��ی نو
در کولهبار داش��تند :حفظ حرمت آموزگاران و متقدمان ،به صحنه آوردن
«کار» به جای «سرمایه» و « َع َرق» به جای «تیتر» ،زیست ساده و «مصرف
کم» ،با «تولید انبوه» ،همزیستی برادرانه ،برابرانه و شفاف و نقادانه تا آنگاه
که «آزاد» بودند .و آنگاه که «دربند» ش��دند نیز با خری��د پهلوانانة «تمام
مس��ؤولیتها» با ِر دیگران را «س��بک» کردند و زیر بازجویی و زیر شکنجه
پهلوانانه ایستادند و سرفراز بیرون آمدند و در انتها نیز سرود بر لب« ،مرگ
پهلوانانه»برگزیدند.
در خرداد پنج��اه و یک نیز «اخ�لاق و منش مبارزاتی» ب��ه همراه آنان
–حنیف و یاران -در می��دان تیر چیتگر «تیرباران» ش��د .از «تدفین» آن
منش سی س��ال و از «تیرباران» این منش ،بیس��ت و پنج سال میگذرد.
در هر دو عرصه« ،منش از کف رفته» اس��ت .اما تاریخ ،نه بر ابنبابویه قفل
«منش از کفرفت��ه» در هر دو عرصه
زده اس��ت و نه بر میدان تیر چیتگر.
ِ
قابل «جستجو»س��ت .همچنانکه تختی ،گمگش��تة پس از رزاز را یافت و
آنان نیز گمش��دة پس از مصدق را« .نبش» قبر نه «خدا» را خوش میآید
و نه «تاریخ» را .با «افتخارات» گذش��ته نیز نمیتوان «رکود حال» را رونق
بخش��ید .اما همچنانکه «بقای انرژی»« ،اصل» اس��ت« ،بقای عش��ق» و
«بقای منش» نیز «اصل» اس��ت .قبر را ش��کافتن خوش نیست ،اما منش
را یافتن و «روز کردن» خوش اس��ت .بحث «منش» از «مشی» جداست.
مشیها متناسب با شرایط ،تغییر یافتنی ،اما منشها پایدارند.
مردم هر هفده دی بر م��زار جهان پهلوان «گلریزان» ب��ه پا میکنند .تا
چه روز آید که در وسط «عصر استحاله» اخالق ،پهلوانانی در هر دو عرصه
«سبز» ش��وند و مقدمشان گلباران ش��ود .روح مردان صاحب منش هر دو
عرصه شاد و مرامش��ان پایدار .قدوم صاحب منش��ان آتی هر دو عرصه نیز
مبارک« .اگر در راهند».
دست تو باز میکند پنجرههای بسته را
هم تو سالم میکنی رهگذران خسته را
پنجره بیقرار تو ،خانه در انتظار تو
تا که کند نثار تو اللة دسته دسته را
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