اســداهلل مهيميــن (وزنهبــردار خلبان)
در ایتالیــا ماندند تا چمدانها را با خود
بــه تهــران برگرداننــد .آنهــا هفــده روز
تمام در رم اتراق كردند تا همان طياره
«اس.آ.اس» آمد و دوباره همهی بارها
 136و آنهــا را بــرد تهــران .در لنــدن بچههــا
از بيپولــي رنــج ميبردنــد ،چــرا كه در
آن ســال وبايــي ،ســازمان ورزش ايران
پــول اعــزام كاروان را بــه زور از دولــت
و مجلــس فراهــم كــرده بــود و بچههــا
بيآنكه يك پاپاسي از كميتهی المپيك
پــول توجیبــی بگيرنــد ،هركدامشــان با
چنــد پونــد توجیبــی که هــر پونــدش را
بــه قيمــت هفت تومــان از بــازار تهران
خريده بودند ،عازم لندن شدند .تيمي
كــه آن روز بــه لنــدن رفــت ،كوچكترين
اطالعاتــي از دوپينــگ نداشــت .آنهــا
نهايتــش خــود را بــا كلهپاچــه و خاگينه
و عســل تقويــت ميكردنــد .حتــي
رهنوردي نيز كه دستاش به دهناش
ميرســيد و قــرص كلســيم را از خــارج
برايش ميفرســتادند ،وقتــي به بچهها
تعــارف ميكرد همه بــا ترديد نگاهش
ميكردند! روز  27تير ماه ،شاه ايران به
دعوت پادشاه انگلستان براي مدت سه
روز بــه لنــدن عزيمت کرد تا از مراســم
گشايش بازيهاي المپيک لندن ديدن
کند ،به تماشــاي بازي بسکتبال ايران و
فرانسه نشست.
اعزام اولين کاروان ايران به المپيک،
صدالبتــه مناســبات مالي وســيعي مد
نظر داشــت که براي اولين بار بودجهی
انجمــن تربیتبدنــی را بــه چالــش
ميکشــيد .اسناد بهجامانده از آن زمان
نشــان ميدهــد کــه مبلــغ پانزدههــزار
ليــره ارز ،بــه امــر کتبي نخســتوزير ،به
بودجــهی کاروان اعزامــي تيــم تعلــق
گرفت .اســناد متعلق به  8شهريور ماه
 1327از کميســيون رسيدگي به حساب
کميتهی المپيک متشکل از نايبریيس
کميتهی المپيک (فتحاهلل اميرعالیي)
ریيس حســابداري انجمن تربیتبدنی
(آريانپــور) معــاون حســابداري وزارت
دربــار (ضرغــام) و معــاون ادارهی
تربیتبدنی (شايســته) نشــان ميدهد
که هزينههــاي اردوها و تدارکات كاروان
ريال
ايران ،مبلغي در حدود  437هزار ِ
آن زمــان بوده اســت .همچنین اســناد

دیگر نشــانگر این است که براي خواربار
اردو ،مبلــغ  195593ريــال ،براي بهای
لبــاس ،کفــش ،چمــدان و ســاير لــوازم
کاروان ،مبلــغ  229321ريــال و بــراي
ســاير مخــارج 129069 ،ريــال هزینــه
شــده اســت .هميــن کميســيون بعد از
بازگشــت از لندن ،در  27مهرماه 1327
تشــکيل جلســه داد و هزينههاي انجام
شــده در تهــران و لنــدن را بــه ترتیــب
 3568و  7685ليــره اعــام کــرد .در
ایــن حسابرســی اعــام شــد کــه مبلــغ
 8295ليــره بــه خريــد لــوازم ورزشــي و
کرايــهی هواپيما و حقعضويت جهانی
فدراســيونها و پرداخت به ورزشکاران
بابــت وجوهــي کــه هزینــه کردهانــد و
باقــي هزينههــاي مربــوط به خــوراک و
غيــره بوده کــه درمجموع مبلــغ 2959
ليره بــراي  51نفر قهرمان و سرپرســت
اختصــاص داده شــد که با تقســيم اين
مبلــغ بــه  51نفــر ،کل هزينــهی هيــات
اعزامي به لندن در ماه ،بهطور میانگین
 58ليــره کــه شــامل خــوراک ،لبــاس،
حمــام ،ســلماني ،اتوکشــي ،کرايــهی
تاکسي ،کرايهی هتل سرپرستان ،خريد
روزنامه ،خريد ميوه و غيره بوده اســت.
برخی از فدراسيونهاي ورزشي ايران که
بهتازگي عضــو فدراســيونهاي جهاني
شــده بودنــد و بودجــهی حقعضويــت
در فدراسيون جهانی را که ساالنه چهار
پونــد بــود ،نپرداختــه بودنــد ،در لنــدن
مجبــور بــه پرداخــت شــدند .بهعنــوان
مثــال ،بــرای حــق عضويــت هشــت
پوندي فدراســيون تنيس در فدراسیون
جهانــی ،ابتــدا حســابداري انجمــن
تربیتبدنــی اعــام کــرد کــه «ارزي در
بســاط نیســت کــه بــا آن بتــوان وجهي
پرداخــت کــرد و بهناچار بايد تا روشــن
شدن تکليف کمیســيون ارز ،صبر کرد»
اما پشــتبندش دســتور اکيد صادر شد
که يک چک هشت ليرهای بهعنوان وام
به لندن صادر شــود و آبرویمان بیش از
این نزد فدراسيونهای جهانی نرود!
 -5پول خبرنــگار را باید مادرش
بدهد:
از ديگــر مســائل جالــب در المپيک
لنــدن ،اعــزام خبرنگاران و عکاســان به
المپيــك  1948بــود .اســناد بهجامانده

از آن روزهــا نشــان ميدهــد کــه
متعمدالســادات شــيرازي ،معــروف
بــه آقــا شــعاع ،بهعنــوان عــکاس و
خواجهنــوري ،خبرنــگار روزنامــهی
اطالعــات در ايــن ســفر کاروان را
همراهــي کردنــد .بهظاهــر بعــد از
پايــان المپيــک ،نماينــدهی روزنامــهی
اطالعــات براي تکميل تحصيالت خود
در لنــدن ميمانــد و هميــن موضــوع
باعــث ايجاد مشــكالتي بــراي كميتهی
المپيــك ميشــود .اســناد بهجامانــده،
نشــانگر نامههايــي اســت کــه از ســوي
ابوالفضــل صدري ،ریيــس دبيرخانهی
انجمــن تربیتبدنــی ،خطــاب بــه
قاســم مســعودي ،مديــر روزنامــهی
اطالعــات ارســال ميشــود تــا مبلــغ
 1250ريال هزينهی مســافرت خبرنگار
اطالعــات به لندن ،از طرف موسســهی
اطالعــات پرداخت شــود .نامــهی اول،
بعــد از بازگشــت کاروان از لنــدن در
تاريــخ  1327/8/1بــه روزنامــه ارســال
ميشــود و نامــهی دوم ،دو مــاه بعــد
( )1327/10/2بــه ايــن موسســه ابــاغ
ميشــود .مســعودي ،مديــر اطالعــات
در تاريــخ  1327/10/11بــه انجمــن
تربیتبدنــی اعــام ميکند کــه مراتب
را بــه خواجهنــوري و حتــي مــادرش
هــم اعالم کــرده اســت! و در زير همين
نامــه ،نشــاني مــادر خبرنــگار در کوچه
ناظماالطبــاي تهــران را نيز بــه انجمن
ميفرســتد .انجمــن تربیتبدنــی در
هجدهــم دي مــاه ،دوباره طــي نامهاي
رســمي بــه اطاعــات تذکــر ميدهــد که
اقــدام جــدي بــراي واريــز پــول انجــام
دهــد و باالخــره آخريــن نامــه را هم در
ســال بعــد ( )1328/2/26بــه روزنامــه
ارســال ميکند کــه اين وجــه از مادرش
گرفتــه شــود! در ايــن ســفر همچنيــن
صورتحســابهاي ارســالي آقاشــعاع
بــه انجمــن ملــي تربیتبدنــی ،نشــان
ميدهــد کــه عکاســان آن زمــان چــه
مصيبتهايــي ميکشــيدند .آقاشــعاع
در نامــهی اول از خريــد المپهــاي
مميزيــوم (منزيــوم) ســخن ميگويــد
که فقط ميشــد بــا هرکــدام از المپها
(بهعنــوان فــاش) يک عکــس گرفت!
بیخود نبود که او همیشه با دوربینهای
بدونفیلــم ،از بزرگتریــن مســابقات

عکاسی ميکرد!

تختی و نامجو

 -6کتلت سنگی:
کســی چــه میدانســت کــه المپیک
هلســینکی برای ما شــوم خواهــد بود و
ابوالفضل صدری ،در روز دوم گشــایش
بازیها از دست خواهد رفت و در اردوی
غمــزدهی ایــران ،امامعلــی حبیبــی تا
صبح باالی جنازه خواهد ماند ،تا برای
او قرآن تالوت کند؟ شومی و بدطالعی،
از پیــش از اعزام به المپيك هلســينكي
 ،1952نشــانههای خود را بــرای ورزش
ایران رو کرده بود.نامجو ،فوق ســتارهی
وزنهبــرداري پرشــیا ،کــه چشــم اميــد
ملــت بــه او و کشــتيگيران ایرانــی بــود
و در فاصلــهی لنــدن تا هلســينکي ســه
طــا بــراي مملکــت آورده بــود ،چنــد
روز مانــده بــه اعــزام کاروان بــه فنالند،
درحاليکــه بــراي عيــادت از جليــل
کتيبهاي -كوهنورد و ورزشــينويس -به
بيمارســتان رفته بود ،در بازگشت وقتي
ســوار اتومبيــل شــد ،در اثــر بيمباالتي
راننــده در حوالــي پارک بوســتان ملت
واژگــون شــد و دوبــاره بــا آمبوالنس به
همــان بيمارســتاني برگشــت کــه براي
عيــادت رفيــقاش رفتــه بــود! اگرچــه
اطبــا بــراي بهبــودي او کوشــيدند،
ولــي در هلســنيکي بــه خاطــر همیــن
مصدومیتهــا بيش از ده کيلو از رکورد
خود عقب افتاد .با این وجود ،نخستين
نشــان نقرهی المپيــک ايــران را گرفت
کــه در  25مــاه ژوئيــه  1952بهدســت
آمــد .نامجــو کــه از ســوي مطبوعــات
فنالنــد بــه مــرد خارقالعــاده شــهرت
يافتــه بــود ،بهعنــوان پرچمــدار کاروان
ايــران چشــمها را به ســوي خــود جلب
کرده بود .او كه به هرکشــوري ميرفت،
بــه ضيافــت مخصــوص پادشــاهان،
ریيسجمهورهــا و صدراعظمهــاي آن
کشــورها دعوت ميشــد ،در هلســنيکي
هــم بــه حضــور ریيسجمهــور فنالنــد
(کوبــن) رســيد و نشــان آهــن ،بهعنوان
برجســتهترين نشــان ورزش را در حالي
از باالترين مقام مملکتي کشور ميزبان
المپيک گرفت که او را در این ضیافت،
اميل زاتوپک ،افسانه دوهاي استقامت
جهــان و قهرمــان المپيکهــای لنــدن
و هلســينکي همراهــياش ميکــرد.
آنهــا ناهــار را با ریيسجمهــور خوردند
و نامجــو ،نشــان مخصوصــي را کــه در
آن زمــان در فنالنــد فقــط بــه فاتحيــن
جنگهــاي بــزرگ اهدا ميشــد و فقط
چهار نفر تــا آن زمان موفق به دريافت
آن شده بودند ،بر سينه زد.
در هلســينکي البتــه جــاي جعفــر
سلماســي ،نخســتين مدالآور ايران در
المپيک خالي بود .در اوايل سال 1331
کــه تيم ملــي وزنهبــرداري بــراي اعزام
بــه بازيهــای هلســينکي رکوردگيــري
ميکــرد ،مســئوالن تربیتبدنــی و
وزنهبــرداري کشــور ،تاريــخ شــروع
رکوردگيــري را از سلماســي مخفــي
نگــه داشــتند .گفتــه ميشــد بعــد از
بازيهــاي آســيايي دهلــي  ،1951وزن
بدن سلماســي بيشازحد باال رفته بود
و بههمينجهــت او تصميم داشــت در
يک وزن باالت ر (سبکوزن) شرکت کند.

