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در اسفند ماه س��ال 1320 با مرگ »حاج سيدحس��ن شجاعت«، پهنه 
ميهن ما از »پهلوان« خالی و »س��نت پهلوانی« ايران بی پدر شد. يل نامدار 
پايتخت كه از ش��غل رزازی )برنج كوبی( ارتزاق می نم��ود و بدين خاطر به 
»حاج سيد حسن رزاز« مشهور بود با ش��انه های پهن، دستان بزرگ و روح 
بلند خود، دو دهة آخر س��ده س��يزدهم و دو دهة نخس��ت سدة چهاردهم 
هجری خورشيدی را پوش��ش می داد. تنها قواره كم نظير، قدرت شگرف، 
پش��ت نس��اييدن به كف گود و ميدان و اجرای زيبای فن نبود ك��ه او را از 
ديگر زورآوران هم عصر خويش ممتاز می كرد. تناور »صاحب س��جايا« كه 

منطقه سرچش��مه تهران از نام و آوازة او نش��ان می گرفت جز با همطرازان 
و مدعيان سرش��اخ نمی ش��د و ضعيف بر زمين نمی كوفت. جز در گود و در 
نبرِد رخ به رخ، از قّوِت دست و بازو بهره نمی جست و جز با دسترنج خويش 
لقمه بر دهاِن سر و همسر نمی گذاش��ت. پهلوان صاحب زنگ و صلوات كه 
بی وضو قدم به گ��ود نمی نهاد، با نوچه ها نيز رابطه ای آموزش��ی داش��ت و 
بيش از همگان حرمت زنگ و كس��وت را پاس می داش��ت. خرد و كالن نيز 
در هر راسته بازار به احترامش قامت راست كرده، به پا می خاستند و مردان 
راهی سفر نيز زن و فرزند و مال و سند به دستش می سپردند. پاسدار سنن 
پهلوانی در همان حال كه به دولت و غاصبان قدرت اعتنا نداش��ت با نهادی 
پاك همواره دل در گرو مردم و آزادی داش��ت. يل پايتخت به هنگام يورش 
ارتجاع و اجنبی به دستاوردهای مشروطه، به دفاع از جبهه توده مشروطه 
برخاست. به هنگام استبداد صغير، پهلوان از نخستين مردانی بود كه سالح 
به دست به بام مجلس رفت ولياخوف روسی و س��ربازانش را نشانه گرفت. 
پهلوان كه با قداره بن��دان حكومتی و لمپنهای در لباس ورزش سازش��ی 
نداشت در سالهای مخوف حكومت رضاخان نيز خصلتهايش رنگ نباخت. 
حاج سيدحس��ن كه در همسايگی »س��يد حس��ن مدرس« خانه داشت، 
پس از ترور مدرس ش��ب تا صبح بر بالينش بيدار ماند و پ��اس داد. پهلوان 
چه در دوران قجر و چه در س��الهای يكه تازی قزاقها و لمپنيسم سركوبگر 
رضاخانی، به شرايط »باج« نداد. او كه در دوران قدرت قاجارها هويت احراز 
كرده بود به هنگام يورش شبه مدرنيسم تحميلی رضاخانی، سنن پهلوانی 
را چه در زير سقف زورخانه و چه در راسته بازار اجتماع، مردانه پاس داشت. 
عربده ه��ای رضاخان و چراغ عمر پهل��وان، تقريباً همزمان خاموش ش��د. 
رضاخان در نيمه س��ال بيس��ت از ايران گريخت و پهلوان در انتهای سال 
بيست از گود حيات خارج شد. صاحب بازوهای پيچيده كه در درون سينه 
س��تبر، حال و احوال و سير و سلوكی نيز داشت، در س��ال های آخر حيات، 
متولی حرم امامزاده داوود بود. با فرار رضاخان شيرازة نظم حاكم و دستگاه 
سركوب و با مرگ پهلوان نيز، مدار سنن پهلوانی ايران فروپاشيد. بدين گونه 
در ابتدای دهه بيست در پی وداع پهلوان پاك سرشت و مردمگرا حاج سيد 
حس��ن رزاز، »منش از كف رفت« و ميانه بی »مياندار« ش��د. مدتی پس از 
گريز ناظم قزاق و سرآمدن دوران »دهان بندان« و طور به طور شدن فضای 
سياس��ی � اجتماعی ايران، »بلندقامت«ی ديگر در عرصه ای ديگر پديدار 
ش��د. او كه از مطرودان و مغضوبان سالهای س��ياه بود در سالهای نخست 
دهة بيست مجدداً به گود سياس��ت گام نهاد و با ورود به مجلس از »منافع 
ملی« و »حقوق مردم« س��خن گفت. مرد »پيامدار« در واپس��ين ماههای 
دهة بيست در »وسط« تحوالت ايستاد و »مياندار« دوران شد. مرد مياندار 
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ايران فردا با نام مصطفي ثاقبي به طبع رسيده بود.
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كه بس��ان يالن در پای آرمان ايس��تاده بود، در آخرين روز اين دهه با ملی 
كردن نفت به مردم »عيدی تاريخی« داد و در بهار سال سی، »دولت ملی« 
برپا خاست. وقتی نفت، ملی و دولت تشكيل و غارت و سيادت بيگانه تمام 
شد، »زنگ مصدق« به صدا درآمد. او نيز در مدت دو سال و سه ماه و پانزده 
روز حيات دولت ملی خويش و در دوران سرش��اخ شدن همزمان با ارتجاع 
داخلی و اس��تعمار خارجی، »منش« برجای نهاد. راست قامت اين صحنه 
نيز در مبارزه، »معامله« نكرد، دهان مخالف نبس��ت، دس��ت به شكنجه و 
خون نيالود، پا به پای دشمن خويش »سقوط نكرد«، خون خود رنگين تر از 
ديگران نپنداش��ت، جيب ندوخت و به »رايگان« كمر خدمت بست و عزت 
خود، ميهن و هم ميهن را پاس داش��ت. وقتی مرد صاحب اصول با مساعی 
وطن فروشان و چكمه پوشان و تيغ كشان و تن فروشان از عرصه بيرون رفت، 
»منش« را نيز با خود به »تبعيدگاه« برد. در اين عرصه و اين بار نيز، »منش 

از كف رفت« و ميانه بی »مياندار« شد.
در همان دورانی كه مصدق در مسير مبارزه ای مردانه و شفاف، هم خود 
رشد می كرد و هم توده ها را رشد می داد، جوانی نوخاسته از »در پهلوانی« 
آرام و آهسته به صحنه وارد شد. نوخاس��ته ای كه با شكست و ناكامی آغاز 

كرد:
»روزی كه به تشک رفتم 20 سال داشتم با 70 كيلو وزن. در سرما و گرما 
روی تشكی كه حتی حيوانات حاضر نمی شدند، كار كنند، تمرينات خود را 
شروع كردم، اين ادعا نيست، اهالی خيابان شاهپور كه هميشه در ساعاتی 
معين مثاًل دو بعدازظهر مرا مشاهده می كردند، تصديق می كنند. من پس 
از يک سال تمرين، كوچكترين موفقيتی به دست نياوردم و عالوه بر اينكه 
گل نكردم، ضعيفتر و الغرتر ش��دم. باران استهزا و تمس��خر بر سر و رويم 
باريدن گرفت و ش��كنجه ای كه زبان مردم برايم به وجود آورده بود ناچارم 
كرد تهران را ترك كنم. همه به من با ترحم می نگريستند و زمانی كه روی 
تشک می رفتم، با تمس��خر می گفتند: »اينو ببين كه لخت می شه كشتی 
بگيره.« من يكسال زير اين باران، استقامت بيهوده ای كردم و پس از اينكه 
متوجه شدم قادر نيس��تم اين باران را هيچ گونه بند بياورم، راه خوزستان را 

در پيش گرفتم ...«
جوان نوخاسته، ناكامی را پايان راه تلقی نكرد و پس از يک سال قد راست 

كرد و به تشک برگشت:
»... به شدت تمرين كردم. از ساعت 2 تا 5 بعدازظهر، هر روز روی تشک 

كار كردم. آنقدر كار كردم تا بدنم بوی تشک گرفته بود ...
من فرزند درد و رنجم و با اين درد خو گرفتم ... در همين زمان يک حرف، 
يک كنايه ديگر كه در لفافه گفته می شد مرا شكنجه نمی داد. چون من راه 

خود را می ديدم، راهی بود روشن كه در آن می شنيدم:
رضا تو كاری با اين حرفها نداشته باش. راه خود را پيش بگير و برو، آينده 

مال توست، متعلق به كسی است كه بيشتر از همه رنج برده است.«
او كه عزم جزم كرده بود و آينده را در البه الی رنج و س��ختی جس��تجو 
می نمود، در دوران »رشد مردم« و »عزت نفس ملی«، به تناوری »رشيد« 
مبدل ش��د. او نيز كه بند حقارت گسس��ته بود، در س��الهای طاليی پيوند 
»دولت � ملت« و درخش��ش نام ايران در عرصه جهان، ابتدا از س��د رقبای 
داخلی گذشت و س��پس در ميادين بين المللی از سكوی افتخار باال رفت و 
پرچم برافراشت. كسب عنوان دومی در وزن ششم مسابقات جهانی فنالند 
در س��ال 1330 )1951( و نايب قهرمانی در بازيهای المپيک هلس��ينكی 
در س��ال 1331 )1952( و تصاحب مدال نقره وزن هفتم فستيوال جهانی 
ورشو در تابستان 1332، از ظهور پديده ای نو در كشتی جهان خبر   می داد. 
جوان محجوب و خوش ق��واره، همزمان با درخش��ش در عرصه قهرمانی، 
مسير پهلوانی را نيز »نقطه چين« زد و با كس��ب مقام پهلوان دوم كشور در 
سال س��ی و يک، »دو عنوانه« شد. وی كه در اين س��الها به آموزگار دوران، 
ارادت پيدا كرده و »مصدقی« ش��ده بود، يكدهه پس از مرگ پهلوان حاج 
سيد حس��ن رزاز، آرام آرام به جستجوی »منش گمگش��ته« پرداخت. در 
همان تابستاِن سياهی كه خورشيد درخشان نهضت ملی به سردی گراييد، 
قوس صعودی »بچه خانی آباد« نيز متوقف ش��د. وقتی در ماههای پس از 
كودتا تيم ملی كش��تی ايران در مس��ابقات جهانی ايتاليا حضور نيافت، او 

ميدانی برای تكرار افتخارات سالهای قبل پيش رو نداشت.

کهن سالي پهلوان رزاز)شجاعت(،
 او نیز در این بابویه آرمیدست،  اماکم فاتحه خوان
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در فردای كودتا كه زاهدی در ميانه عرصه ايس��تاد و امينی ش��تابان به 
خواس��تگاری »هفت خواهران نفتی« رفت، »گود مقدس« نيز به دس��ت 
»شعبون« افتاد. اكنون، لمپنيسم سياسی شاه و دربار، »ناموس ملی« را به 
حراج می-گذاشت و »لمپنيسم جان نثار« نيز »ناموس پهلوانی« را لكه دار 

می ساخت. گود كه با عرق رجاله ها آلوده شد هيچ، جينالولو بريجيدا بازيگر 
نيمه برهنه امريكايی نيز به عنوان مهمان مخصوص شعبون، در گود به روی 
شانه او و نوچه هايش دست به دس��ت چرخيد. چرخشی بس چندش آور و 

مرثيه ای بس سوزناك برای ورزش پهلوانی.
اما در دورانی كه ش��به مدرنيس��م »پوك و بی مالط«، وحشيانه به جان 
سنتها افتاده و به هر ارزشی به بهانه »كهنگی« چنگ می انداخت و مقدرات 
ورزش پهلوانی نيز نزد ش��عبون به وديعه نهاده شده بود، »تختی« در ميانه 
شرايط قدبرافراشت. او اگرچه نه از گود كه از تشک برخاسته بود، اما ميراث 
گود را در كوله بار داش��ت. خاصه آنكه هم دو بنده كشتی به تن داشت و هم 

شلوارك  پهلوانی به پا.
او با اخالقياتش در پهن��ه اجتماع و با دالوريهايش در محدوده تش��ک، 
بسيار زودصاحب نام و نشان شد و در همان يكی دو ساله پس از كودتا، ردای 
»پهلوان توده ای« پوشيد و در دل مردم منزل گزيد. او كه در رابطه متقابل 
با مردم كوی و بازار، به وزنی بسيار سنگينتر از وزن يک تناور »وزن هفتم« 
دست يافته بود، به س��ال 1335 در المپيک ملبورن بس خوش درخشيد و 
در پی برتری بر نام آوران جهان از جمله »كواليف«، طالی المپيک را صيد 
و پرچم س��ه رنگ را كه پس از مصدق در هيچ ميدانی باال نمی رفت، بر فراز 

پرچم شوروی و امريكا به اهتزاز درآورد:

هم پهلوان، هم قهرمان

مردان هلسینكي،
یعقوبي، گیوه چي، توفیق، وفادار، تختي و زندي
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»از س��ال 1951 الی 56 من در طرف راست كرس��ی در آن جا كه مدال 
نقره تقسيم می كنند و با خط س��ياه التين رقم دو، بر روی آن نوشته شده 
اس��ت قرار داش��تم. در حالی كه ش��ورويها هميش��ه نيم متر بلندتر از من 
می ايستادند و موقعی كه از آن باال می خواستند مدال خود را دريافت دارند، 
كاماًل قوز می كردند. من هميشه در اين فكر بودم كه آيا ممكن است روزی 
برای گرفتن مدال طال آنقدر خم ش��د تا آقای رئيس بتواند نوار را به گردنم 

بياويزد؟
... دايم گمان می كردم آنهايی قادرند قهرمان جهان ش��وند كه قباًل قمر 
مصنوعی پرتاب كرده اند!! من تا اين حد قهرمان جهان ش��دن را مش��كل 
می پنداشتم. به خيال من آرزو كردن مقام قهرمانی جهان و رسيدن به آن 
مثل اين بود كه كس��ی ادعا كند من می خواهم »قمر« به كره ماه بفرستم!! 
اما در ملبورن جای من با شورويها عوض شد و من هم مثل »كواليف« برای 

گرفتن طال كاماًل دواّل شدم.
اما همين كه از كرس��ی پايين پريدم و پس از اينكه چند پسر و دختر بر 
صورتم بوس��ه زدند، پس از اندكی تأمل و خيره ش��دن به چشمان ديگران 
متوجه ش��دم كوچكترين تفاوتی نكرده ام، نه به وزنم چيزی اضافه شده و 
نه به مغزم. نه می خنديدم و نه اشک می ريختم. من فقط برای اين قهرمان 

شده بودم كه عده ای از هموطنانم جشن بگيرند و شادی كنند ...«

قهرمان المپيک و پرچمدار كاروان ايران در ملبورن كه پيوسته در برابر 
مردم »قوز تواضع« داش��ت در همان سال 1335 از »س��كوی مردم« نيز 
باال رفت و مرد سال ورزش ايران شد. در پايان س��ال 1335 در همه پرسی 
هفته نامه كيهان ورزش��ی كه آراء دوازده هزار تن را برای انتخاب مرد سال 

در گود، با حاجي کوچیكه

حاشیه کنگره جبهه ملي،با طالقاني، 
حاج سیدجوادي، انگجي، جاللي، شاه حسیني و...
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ورزش كشور پوشش می داد، تختی برتر از ديگر رقيبان ايستاد. مردم كوچه 
بازار كه تفاوت »عيار« او با ديگران را اينک تشخيص می دادند، رأی خود را 

با چنين داليلی مستند  می ساختند:
* »به قفل ضريح حضرت عباس قسم، لوطی تر از تختی كسی نيس.«

* »تختی بچه زيرگذر ماس، من به او رأی می دم.«
* »غالمرضا تختی مثل ي��ه پارچه م��اه می مونه، آقايی از س��روروش 

پيداس.« 
او مدتی بعد عالوه بر تشک، در »ميدان« نيز آقايی كرد و بازوبند پهلوانی 
كشور را به بازو بست. وقتی »قهرمان« مدال بر س��ينه، »پهلوان« صاحب 
بازوبند و »صاحب س��جايا« نيز گردي��د، ورزش ايران »ميان��دار« يافت و 
»منش گمشده« نيز پيدا شد. تختی كه در نيمه دوم دهة سی به محبوبيت 
ويژه ای دست يافته بود با صورتی »شفاف« چون كف دست، با »افتادگی« 
در عين »قدرت« و ب��ا »مردمداری« خود در اندازه ه��ای يک پهلوان قابل 
اتكاء ظاهر ش��د. وقتی پهلواِن صاحب زنگ و صلوات، پ��س از فاجعه زلزله 
بويين زهرا در »وسط ش��رايط« ايس��تاد و با جمع آوری كمكهای بی ريای 
مردمی، كمكه��ای دولتی را پ��وچ و بی رنگ كرد، در عمل ب��ه »يل مردم« 
مبدل گرديد. هنگامی كه پهلوان برای بی سرپناهان بويين زهرا اعانه جمع 
می كرد، زنی سالخورده از ميان ازدحام خود را به او رساند و چون »هيچ« در 

بساط نداشت، »چادِر سر« به دستش داد.
اما آنگاه كه پهلواِن »پش��ت به قدرت« و »رو به م��ردم«، گرايش ملی � 
مصدقی خود را عيان كرد، »زنگ«اش رس��اتر از هميش��ه به صدا درآمد. 
ايران پهلوان و جهان پهلوان با حضور در كنگره سراس��ری جبهه ملی دوم 

اسناد ساواك،
پیوند تختي با جبهه ملي

تسلط ویژه بر حریف
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به س��ال 1341 و عضويت در ش��ورای جبهه ملی به عنوان نماينده جامعه 
ورزش ايران، مرز خ��ود با قدرت سياس��ی حاكم را بي��ش از پيش نمايان 
ساخت و موقعيت خويش را در اردوی مردم مستحكمتر از قبل كرد. تختی 
پس از سركوب وحش��يانه خرداد خونين و دستگيری سران و رهبران ملی  
مذهبی، از حضور در زندان و دي��دار با آنان و از جمله ب��ا روحانی رزمنده و 
وارس��ته آيت اهلل طالقانی ابايی نداش��ت. او پس از رحلت مصدق با حضور 
دالورانه در احمدآباد بر تراب رهبر صاحب منش، لب نهاد و به هنگام حضور 
در مس��ابقات جهانی »توليدو« نيز برعكس او كه توسط دانشجويان ايرانی 
مقيم امريكا به او هديه شده بود، بوس��ه زد. بی اعتنا به قدرت و بی هراس از 

پيامدهای آن.
بچه تن پاك و دست پاك و ديده پاك خانی آباد با برخورداری از سالمت 
ويژه جسمانی و اخالقی خويش، پانزده س��ال تمام از سال 1330 )1951 
هلس��ينكی( تا س��ال 1345 )1966 توليدو(    بی وقفه در تيم ملی كشتی 
ايران حضور داش��ت. كاپتين تيم كش��تی ايران از نظر »قدم��ت« و تداوم، 
شاخص ترين ملی پوش تمام رشته ها در تاريخ ورزش ملی كشور محسوب 
می ش��ود. او به طور پياپی در چه��ار المپيک )1952 هلس��ينكی، 1956 
ملبورن، 1960 رم و 1964 توكيو( حضور يافت و از اين منظر نيز در رديف 
معدود ورزش��كاران برتر جهان جای دارد. تناور پرقدرت در طول سالهای 

قهرمانی اش چهار مدال طال و شش مدال نقره جهانی، المپيكی و آسيايی 
بر گردن آويخت و بدي��ن لحاظ نيز پرافتخارترين كش��تی گير تمام تاريخ 
كشتی ايران به ش��مار    می رود. اما جايگاه وزين تختی در جامعه ايران نه به 
خاطر قدمت پانزده ساله، نه به دليل چهار بار حضور در آوردگاه المپيک و نه 

انقالب 57،
مردم و پاس و قدر پهلوان

پوالد معروف،  تختِي پابه سكو
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هلسـینكي، بـه همـراه نیكخـواه و وفـادار

به لحاظ برق مدالهای رنگارنگ اوست. در روی تشک، بدنی تركه خورده تر 
از بدن تختی يافت می شد و قبراق تر و فنی تر از او نيز كشتی گير داشتيم. اما 
»قفل قيصر« تختی بود كه بر دل مردم چفت شد. تختِی »صاحب منش« 
بود كه در كنج همه دلها منزل گزيد. تختی كه در حيات خويش، شخصيت 
»لوطِی« قصه زيركرس��ی ش��ب طوالنی »آقاب��زرگ« را »روز« كرده بود، 
با مرگ خ��ود نيز بر همان دله��ا داغ نهاد. در هفدهم دی م��اه 1346 ايران 
در س��وگ پهلواِن جوانمرگ خوي��ش »زار« زد. در آن روز، »منش« نيز به 
همراه بدن سرد پهلوان در خاك »ابن بابويه« دفن ش��د. خاكی كه از قضا، 

پهلوان حاج سيد حسن رزاز نيز در آن خفته است. زان روز تاكنون منش در 
ورزش ما، رخ نشان نداده اس��ت. دهة چهل گرچه يک پهلوان را فرو بلعيد، 
اما دهه، دهة پهلوانی بود. از ابتدايش تا انتهايش. پيش از آنكه تختی با مردِم 
عاشق وداع كند، چند جوان از نسل پانزده خرداد به عشق مردم، عزم جزم 
كردند تا راهی نو برگزينند و بن بست شكنند. آنان نيز يک دهه پس از حذف 
مصدق و با همان فاصله مرگ رزاز تا ظهور تختی، در مس��ير نو، منش��ی نو 
در كوله بار داش��تند: حفظ حرمت آموزگاران و متقدمان، به صحنه آوردن 
»كار« به جای »سرمايه« و »َعَرق« به جای »تيتر«، زيست ساده و »مصرف 
كم«، با »توليد انبوه«، همزيستی برادرانه، برابرانه و شفاف و نقادانه تا آنگاه 
كه »آزاد« بودند. و آنگاه كه »دربند« ش��دند نيز با خري��د پهلوانانة »تمام 
مس��ؤوليتها« باِر ديگران را »س��بک« كردند و زير بازجويی و زير شكنجه 
پهلوانانه ايستادند و سرفراز بيرون آمدند و در انتها نيز سرود بر لب، »مرگ 

پهلوانانه« برگزيدند.
در خرداد پنج��اه و يک نيز »اخ��الق و منش مبارزاتی« ب��ه همراه آنان 
–حنيف و ياران- در مي��دان تير چيتگر »تيرباران« ش��د. از »تدفين« آن 
منش سی س��ال و از »تيرباران« اين منش، بيس��ت و پنج سال می گذرد. 
در هر دو عرصه، »منش از كف رفته« اس��ت. اما تاريخ، نه بر ابن بابويه قفل 
زده اس��ت و نه بر ميدان تير چيتگر. »منِش از كف رفت��ه« در هر دو عرصه 
قابل »جستجو«س��ت. همچنانكه تختی، گمگش��تة پس از رزاز را يافت و 
آنان نيز گمش��دة پس از مصدق را. »نبش« قبر نه »خدا« را خوش می آيد 
و نه »تاريخ« را. با »افتخارات« گذش��ته نيز نمی توان »ركود حال« را رونق 
بخش��يد. اما همچنانكه »بقای انرژی«، »اصل« اس��ت، »بقای عش��ق« و 
»بقای منش« نيز »اصل« اس��ت. قبر را ش��كافتن خوش نيست، اما منش 
را يافتن و »روز كردن« خوش اس��ت. بحث »منش« از »مشی« جداست. 

مشی ها متناسب با شرايط، تغيير يافتنی، اما منش ها پايدارند.
مردم هر هفده دی بر م��زار جهان پهلوان »گلريزان« ب��ه پا می كنند. تا 
چه روز آيد كه 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 پايدار. قدوم صاحب منش��ان آتی هر دو عرصه نيز 

مبارك. »اگر در راهند«.

دست تو باز می كند پنجره های بسته را
هم تو سالم می كنی رهگذران خسته را

پنجره بی قرار تو، خانه در انتظار تو
تا كه كند نثار تو اللة دسته دسته را


