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پرندة آبي
تقي   عسگري پسر  پرتالشي كه  

نابغة شیرجة ورزش كشور شد
مهدی زارعی

هوای ســرد پایيز تهران، شــهر را خلوت تر از 
هميشــه کرده بود. آن هایی که مجبور بودند برای 
کار، روز را خارج از خانه ســپری کنند، خودشان 
را در پالتوهای بلند و پيراهن های پشــمی پنهان 
کرده بودند و تا می توانســتند در این لباس ها فرو 
می رفتند. ورزشکارها هم ناچار بودند برای تمرین 
به ســالن ها بروند و به همين خاطر، ورزشگاه ها 
خلوت تر از هميشــه دیده می شدند. در این ميان، 
مردی کوتاه قد، از پله های استخر ورزشگاه امجدیه 
)شــهيد شــيرودي( باال می رفت. او قبل از آن 
چند ســنگ ریزه جمع کرده و سپس لباس هایش 
را درآورده بــود. حاال، در حالی کــه مواظب بود 
سنگریزه هایش نریزند، پله ها را یکی بعد از دیگری 
طی  می کرد و باال می رفت. دایو )محل شيرجه زدن( 
10 متر باالتــر از زمين بود و او بایــد تا آنجا باال 
می رفت. اما سنگ ریزه ها به چه دردی می خوردند؟
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پرتاب سنگ ریزه به داخل استخر
تقی عســگری می دانست وقتی انسان 10 متر از سطح زمين 
باالتر برود، دیگر نمی تواند تشخيص بدهد که سطح آب استخر دقيقًا 
چه جایی اســت و از آن باال، فقط کف استخر دیده می شود. در حالی 
که قهرمان شــيرجه باید به دقت حرکات خود را تنظيم کند و بعد از 
چندین پشتک و وارو، به سطح استخر برسد. عسگری به اطراف خود 
نگاه کرد. آن پایين تر، چند کالغ، پروازکنان در کنار هم قارقار می کردند. 
هيچ کس آن اطراف نبود و تمام کسانی که در بيرون از محوطة استخر 

بودند، لباس های زیادی به تن داشتند؛ برعکس او.
 تقی سنگ ریزه ها را پرتاب کرد. چند ثانيه بعد، سطح آب پر شده بود 
از موج هایی که حاصل برخورد سنگ ها با آب بودند. حاال او می دانست 
چند پشتک بزند و چه زمانی با دستان خود، به داخل آب شيرجه برود. 

عسگری آماده شد و شيرجه زد ...

ژیمناستيک به کمک دسته بيل
داستان زندگی عسگری از همان ابتدا با شيطنت و خالقيت در 
»شــميران« شروع شد. در آن روزها شميران دهکده ای  بود در شمال 
تهران که کاماًل  از شهر تهران جدا بود. تقی با وجود هيکل ریزه ميزه ای 
که داشــت، سرشــار از انرژی بود و هر بار که تصویری از یک حرکت 
ورزشی می دید، دوست داشت آن را انجام دهد. یک بار تصویری از یک 
قهرمان ژیمناستيک دید که با دستان خود، روی ميلة پارالل ایستاده 
بود. کودک پرجنب و جوش به فکر فرو رفت. او نمی توانست ميلة پارالل 
بسازد. به همين خاطر دســت به کار شد. گودالی در زمين حفر کرد 
و آن گاه دســته بيل را روی گودال گذاشت! حاال او می توانست مثل 
همان عکس، با دســتانش روی ميله بایستد. با کمی تمرین به رؤیای 
خود رسيد. او شــناکردن را هم به همين روش آموخت؛ بدون اینکه 
مربی داشــته باشد و تنها با نگاه کردن آبتنی بزرگ ترها در حوض ها و 

استخرهای محل. 
برای بچه های خالقی مثل او، نيازی نبود که تلویزیون و فيلم آموزشی 

در دسترس باشد و حتی کمبود امکانات هم مسئلة مهمی نبود.

آموختن شيرجه با تماشاکردن
آن روزها استخری در محلة »منظریه« در شميران وجود داشت 
که هر تابســتان پر از شناگر می شد وحاال می خواستند با هم مسابقه 
بدهند. برای تقی کافی بود که نحوة شــناکردن و شيرجه زدن آن ها را 
ببيند و هر روز درس تازه ای یاد بگيرد. دوران مدرســة او نيز به همين 
شکل سپری شد؛ با درس و کمک به پدر در کارها و ورزش. سرانجام 

هم سربازی. حاال دیگر به قدری ماهر شده بود که تصميم گرفته بود 
در مسابقه های شيرجة قهرمانی کشور شرکت کند.

به سوی شمال
هر سال در ماه شهریور و در آخرین روزهای گرم سال، 
مسابقه های قهرمانی شنا و شيرجة کشور در ورزشگاه امجدیه 

)شهيد شــيرودي( برگزار می شد. سال 
1323 بود و تقی حاال 20 ســال داشت. 
این اولين باری نبود که به تهران می آمد،  
ولی نمی دانست محل ورزشگاه کجاست. 
بعــد از کمــی پرس وجو بــه او گفتند: 
»ماشين های شميران- تهران را سوار شو 

و آخر خط پياده شو. بعد از آن به سمت شمال پياده روی کن!«

اما او سمت شمال را چگونه پيدا می کرد؟
- به دوردست ها نگاه کن. کوه هایی که می بينی، کوه های  شمال 

تهران هستند. به همان سمت بيا،  به ورزشگاه می رسی! 
کمی بعد تقی به ورزشگاه رسيده بود. ورزشگاهی که با ورزشگاه های 
امروزی خيلی تفاوت داشت. حتی پيست دووميدانی آن خاکی بود. در 
اطراف استخر هم تعداد کمی تماشاگر می توانستند بنشينند. اما آنچه 
اهميت داشت، تولد یک ســتاره بود. اولين عنوان عسگری در همان 
مســابقه ها به دست آمد و پس از آن به مدت نزدیک به 20 سال، نفر 

اول شيرجة ایران بود.

با ارزش ترین مدال های شيرجة ایران
او عاشق ســينما بود و حتی از سينما هم در راه پيشرفت در 
شيرجه استفاده می کرد. اما چگونه؟ یک بار در تبليغات بين یک فيلم 
سينمایی، شيرجه زدن یک ورزشــکار خارجی را دید و متوجه شد او 
از روشی متفاوت اســتفاده می کند. عسگری با دیدن همين صحنه، 
تکنيکی جدید آموخت و آن را به کار بست. او در سال 1329 در اولين 
دورة بازی های آسيایی )دهلی نو- هندوستان( برندة یک مدال نقره و 
یک مدال برنز شــد؛ افتخاری بزرگ که هيچ کدام از ورزشکاران ایران 

موفق به تکرار آن نشدند. 
عسـگری بعدهـا در سـال 1345 هـم در بازی های آسـيایی شـرکت 
کـرد. در بازی هـای آسـيایی »بانکـوک« )تایلند( به خاطـر افتخارات 
او، از وی دعوت شـد که داور مسـابقه های شـيرجه باشـد. بعدها در 
بازی هـای  آسـيایی تهران و المپيک »مونترآل« نيـز او افتخار داوری 
مسـابقه ها را به دسـت آورد. رابطة او و شـيرجه هنوز هم قطع نشـده 
اسـت. حاال او بعد از سـال ها قهرمانی، مربيگری و داوری، نقشـه های 
اسـتاندارد اسـتخرهای شـنا و شـيرجه را طراحـی می کنـد، بـا ایـن 
اميـد که نوجوانـان و جـوان ایرانی در اسـتخرهایی 
بـا اسـتاندارهای بين المللـی به رشـته های 
آبـی بپردازنـد و از دنيـای ورزش های 
آبـی لـذت ببرنـد. پسـر فعـال و 
»پـدر  حـاال  دیـروز،  نکته بيـن 
گرفتـه  لقـب  ایـران«  شـيرجة 
اسـت و مجسـمة او را در مـوزة 
»کميتـة ملـی المپيک ایـران« 

می تـوان دیـد. 
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