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اسکناس نو
محمود پارچه ها را مرتب کرد. می خواست زير میز را 
جارو کند که روی زمین يک اسکناس نو ديد. معلوم نبود 
مال چه کسی است. محمود اسکناس را برداشت. به اندازة 

مزد چند روزش بود. می توانست آن را برای خودش بردارد. 
کسی هم که آن را نديده بود! اما به ياد مادر و شش خواهر و 
برادرش افتاد. مادرش همیشه از او می خواست که روی پای 
خودش بايستد و نان حالل به خانه ببرد. به همین خاطر ترديد 
نکرد. وقتی صدای پای صاحب مغازه را شنید، به استقبالش 
رفت و گفت: »محمد آقا، اين اسکناس را پیدا کردم. نمی دانم 

مال شماست يا يکی از مشتری ها.«
شاگرد خوب مغازه

محمد آقا اسکناس را گرفت و در جیبش گذاشت. لبخند زد 
و  گفت: »پسرم يادت هست که قبالً هم اسکناس پیدا کرده 

بودی و من گفتم مال يکی از مشتری هاست؟ آن اسکناس و اين 
اسکناس را من در مغازه گذاشته بودم. می خواستم ببینم شاگردم 

چقدر قابل اعتماد است. خدا را شکر که تو پسر سالم و حالل خوری 
هستی. ديگر با خیال راحت می توانم کارهای بیشتری را به تو 

بسپارم. سعی کن همیشه اين طور زندگی کنی.«
تصمیم سرنوشت ساز

محمود مالقاسمی بعدها هم روش زندگی اش را تغییر نداد 
و سعی کرد از مشکالت نترسد. با تمام وجود تالش کند و 
برای رسیدن به موفقیت، به دنبال راه میان بُر و غیراخالقی 

نباشد. يک بار در روزنامه های آبان 1۳26 متوجه شد که تیم کشتی ترکیه به ايران 
آمده و هشت کشتی گیر اين کشور با هشت کشتی گیر ايرانی مسابقه داده اند و همة 
آن ها ورزشکاران ايرانی را شکست داده اند.  به غرور محمود برخورد. او از کودکی شنا، 
فوتبال، دومیدانی و والیبال را انجام می داد، اما حاال تصمیم گرفته بود کشتی گیر شود. 

می خواست نمايندة ايران باشد و برای کشورش پیروزی به ارمغان بیاورد.
تمرین با حسین فرفره

در 18 سالگی او برای تمرين راهی »باشگاه کشتی پوالد« شد. مربی باشگاه، عبدالحسین 

هوا هنوز تاريک بود. محمود در مغازه را باز كرد و 
به عادت هر روز، مغازۀ خياطی را تميز كرد. مدتی 
بود كه پيش محمد آقا كار می كرد و بابت هر روز 

كار 12 ريال مزد می گرفت. 
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فِیلی، هیکل ريزه میزة محمود را که ديد، گفت: »با حسین فِرفِره تمرين کن!« حسین 
کشتی گیر قدبلندی بود که در مسابقه مثل فرفره دور خودش می چرخید و پای حريف 
را می گرفت تا فنونش را روی او اجرا کند. به همین خاطر بیشتر کشتی گیران سعی 
می کردند از جلوی او فرار کنند. اما محمود که می خواست فنون را بهتر ياد بگیرد، سعی 

می کرد پايش را جلو بیاورد تا ببیند حسین چطور به پای او می رسد و بعد چه می کند. 
قهرمان ایران

چیزی نگذشت که محمود راه مقابله با فنون حسین را پیدا کرد. 
يک شب حسین هر کاری کرد، نتوانست پای محمود را 
بگیرد. مربی تعجب کرد و گفت: »پسر، تو چند وقت است 

تمرين می کنی؟«
محمود گفت: »دو سه جلسه، آقا!«

مربی گفت: »خیلی سريع پیشرفت کردی. اگر بتوانی هر شب 
برای تمرين بیايی، مطمئن باش يک چیزی می شوی!«

محمود از خوش حالی در پوستش نمی گنجید. تا چند ماه 
بعد، برای خودش يک چرخ خیاطی خريد تا در خانه 

هم کار بیشتری انجام دهد و شب ها راهی باشگاه 
می شد و فنون جديد ياد می گرفت. تنها شش ماه 
از ورودش به باشگاه می گذشت که قهرمان ايران 

شد؛ هم در کشتی آزاد و هم در کشتی فرنگی.1 
دو هزار تومان برای باخت

با اينکه وضع مالی محمود و خانواده اش خوب 
نبود، اما او حاضر نبود پول را به هر قیمتی به 
دست آورد. در مسابقه های انتخابی تیم ملی، قبل 
از مسابقه های جهانی سوئد، يکی از حريف هايش  
نزد محمود آمد و گفت: »دو هزار تومان می دهم 

تا از من ببازی.«
محمود هم بالفاصله جواب داد: »هیچ وقت اين کار را نمی کنم. مطمئن باش 

کشتی را می برم!« 
اين خبر به گوش رئیس فدراسیون کشتی رسید. آن ها به محمود تبريک 
تا  دادند  او  به  پول  مقداری  و  نفروخته است  را  گفتند که شرافت خود 

مشکالت زندگی اش را برطرف کند. محمود هم آمادة مسابقات جهانی شد. او 
در مسابقات جهانی 195۰ سوئد در کشتی فرنگی شرکت کرد و عنوان پنجم 

جهان را از آن خود کرد.
اولین مدال های ایران

يک سال بعد، محمود در کشتی آزاد نمايندة ايران در مسابقه های جهانی »هلسینکی« 
)فنالند( بود. تا آن روز هیچ کشتی گیر ايرانی در مسابقه های المپیک و جهانی صاحب 

مدال نشده بود و خیلی ها فکر می کردند که ايرانی ها حريف خارجی ها 
نمی شوند. اما محمود همة حريفان خود را شکست داد و تنها با يک 
باخت در فینال برندة مدال نقرة وزن 52 کیلو شد. مدال محمود 

اولین مدال تاريخ کشتی ايران بود. يک سال بعد، او در المپیک 1952 
هلسینکی هم برنز گرفت و اولین مدال آور کشتی ايران در المپیک نیز لقب گرفت. او به 

خوبی نشان داد، ايرانی ها در خیلی از موارد، قوی تر از حريفان خارجی هستند.

پي نوشت
1. در کشتی آزاد، ورزشکاران می توانند ازهمة قسمت های بدن حريف براي اجراي فن استفاده کنند، اما در کشتی فرنگی تنها 
اجازه دارند که باالتنة حريف را بگيرند و فنون خود را اجرا کنند. در کشتی فرنگی دست زدن به پای حريف ممنوع است.
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4. آب نبات چوبی رنگارنگ 25،آب نبات ماهی 
5،پاستیل دو رنگ 15،آب نبات ژله ای 1
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عدد  در  راست  سمت  عدد  بااليی  شکل های  در 
پايینی ضرب شده و حاصل ضرب با عدد سمت 
چپ جمع شده و عدد  رأس مثلث به دست امده 

است.
6.  46۰8 از باال به رديف عدد ها نگاه کنید.
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