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مردی با بازوهایی از گل سرخ

روایتی از زندگی سیدحسن رزاز (شجاعت) ،پهلوان بیبدیل تاریخ معاصر ایران
ابراهیم افشار
Ebrahim Afshar

مقدمه :ســی ســال آزگار به دنبــال او و یادگاریهایش گشــتم
و همیشــه ناکامتــر از پیــش بــه ســر خانــه اولم برگشــتم .چه
چیــزی مــرا به او وصل میکرد که همیشــه تشــنه رفرنسها و
ضدخاطراتــی از او بــودم؟ چــرا اینقدر دوســتش میداشــتم

و حســرت میخــوردم که در زمــان حضورش زنــده نبودم که
توی سرچشــمه و باغ ســهامالدوله و عودالجان یک دل ســیر
نگاهش کنم؟ سیدحســن رزاز معروف به شــجاعت (-1257
 )1320بزرگترین و پاکدستترین و مقبولترین پهلوان تاریخ
معاصر ایران اســت که از او به عنــوان آخرین زنگی زمانه یاد
میشود.
پهلوانــی جامعالشــرایط و چنــد بعــدی که نــه تنهــا در حوزه
کشتی تمام مسابقاتش را در داخل و خارج از کشور با پیروزی
به پایان برد و پشــتش به خاک نرســید بلکه موضوعاتی مثل
دریافــت درجه اجتهــاد از آیتالعظمی آخوند خراســانی در

نجف و نیز تســلطش به موســیقی ملی ایران وجوه دیگری از
شخصیت او را جلوه میدهد.
یلــی کــه در حــوزه آزادیخواهــی نیــز بیمضایقــه میجنگیــد
و تاریخچــه مبارزاتــش در کنــار مشــروطهطلبان و
دمکراســیخواهان که به حبس او در باغشــاه و دریافت حکم
اعدام منجر شد ابعاد دیگری از آگاهی عمیق و مردمداری و
وطنپرســتی او را بازتاب میدهند .آسیدحســن رزاز معروف
بــه شــجاعت کــه در میــان بچهمحلهایــش بــه آسیدحســن
دســتباال شــهره بود در حــوزه عرفــان و فرقه خاکســاریه نیز
دارای مقاماتــی باال بود .بعد از ســی ســال آزگار گشــت و گذار

در پی نشانههایی از او سالها پیش باالخره نوه ،نتیجههایش
را یافتــم .مردمانــی کــه هــر کــدام از نجابــت و دانســتگی و
پاکباختگی پدربزرگ نشــانههایی در خود داشتند .مخصوصاً
نــوه دختــریاش ابوالفضــل جوهرچی که روز فتح خرمشــهر
به شــهادت رســیده بود و حاال تماشــای چشــمها ،عکسها و
دستخطهایش بیقرارم میکرد .همان زمانها رمانی مستند
داســتانی در وصفش نوشــتم و آدمهــای نفرتانگیزی که در
صدد سوءاستفاده از شمایل او بودند هنگام چاپ اثر ،بیش از
نیمی از رمان را سالخی کردند اما این چیزها ذرهای از عشقم
به بازوهای متبرکش را کم نکرد.

