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یادی از جهان پهلوان 

از زنده ياد تختی به سادگی نمی توان عبور كرد، چراكه زندگی و مرگ او بسيار 
درس آموز بود. از آغاز كار چشم اندازايران قصد داشتيم در هر شماره گفت وگويی 
با دوستان و نزديكان اين جهان پهلوان، درباره منش او داشته باشيم. تالش هايی 
نيز در اين راسـتا كرديم و گفت وگويی با آقايان حسـين شاه حسينی و مرحوم 
حسن خرمشـاهی از فعاالن نهضت ملی ايران و از ياران ويژه وی انجام داديم، اما 
توفيقی در ادامه كار نداشـتيم. از آنجا كه كار را بايد به دسـت كاردان داد از برادر 
عزيزمان آقای هدی صابر خواهش كرديم انجام اين كار را به عهده بگيرد و او كاری 
كرد كارستان و سنگ تمام گذاشت، كه بدون ترديد سندی ماندگار خواهد شد. 

باشد كه تا حدی دينمان را به جهان پهلوان ادا كرده باشيم.
در پايان از آقـای صابر و همكاران نشـريه جهت تالش در انتشـار اين يادمان 
تشكر فراوان دارم و اميدوارم با انتشار اين ويژه نامهـ  در چهل و دومين سالگشت 
درگذشـت اوـ  هموطنانی كه با او مأنوس بوده يا خاطره ای از اين پهلوان ماندگار 

دارند به دفتر نشريه ارسال داشته تا در ويژه نامه  بعدی منتشر شود.
لطف اهلل ميثمی 
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پاس کمک کاران

 در پياده كردن متن برخـی گفتگوها، يک نوجوان و ده جـوان مدد داده 
اند. يكی دو تن از اين ميانه، افرون تر كمک رسانده اند و در ميان همه، زهرا 

عمرانی بيش از همه، اهل تخصيص و ياری رسانی بوده است. 
همگی خاصه آخری؛ شايق، بی چشم داشت و صميمی

جملگی اينان را سپاس
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جاي خالي، جاي سبز

به نام خداي منتشر

ادبي��ات ايرانی، مجموعه ای اس��ت مش��حون؛ 
سرشار از سبک، سياق، صنعت و مضمون. 

مضمون به مفهوِم »محتوای ضمن« و به معنای 
جاِن كالمی كه »ضمن« كلمه، جلوه گر می شود. 

»حضور«، از جمله مضامين ش��اخصی اس��ت 
كه هم در ادبيات ش��فاهی و هم در ادبيات مكتوب 

ايرانی، موج زنانه هويداست.
حضور هم از منظر

روحی – روانی   
و هم ازمنظر

عاطفی   
در ادبيات ما صاح��ب جايگاه اس��ت. ايرانی در 
ادبيات خويش با ه��ر آنكه با او در آميخته اس��ت، 
مانوس اس��ت، دلبسته اس��ت و روح بس��ته و فكر 
بسته، و »غيبت«اش را بر نمي تابد. زينرو در غياب 
»مطلوب«، »حضور«ش را به هر بهانه و هر مناسبه، 
امتداد مي ده��د. از اين منظر، »حض��رت«، بديل 
»غيبت« و به معناي، حاضر بودن اوئي است كه هم 
اينک »نيست«. اين حضرت مي تواند حسين )ع( 
باشد، و مي تواند مولوي، مي تواند حافظ و مي تواند 

يک دوست، فرض شود.
صنعت »تش��خيص«، كمک كار موثري است 
براي حاضر كردن غايبان؛ پرنده، ماهي، آينه، گل و 
... جملگي، شخصيت دهنده به غايبي هستند كه به 

»حضور«، خوانده مي شود.
»هر آن كه از ديده برفت، از دل رفت«، مشمول 

آناني كه در عين غيبت، »حاضر«اند،نمي ش��ود و 
اين گزاره به نام و جاي شان، نمي چسبد. اينان كه 
در قاِب خاتم كاري ش��ده ادبيات شفاهي و مكتوب 

ايراني، جاي گرفته اند، »غايباِن حاضرند«. 
دو عبارت مركب
»جايش خالي«

و
»جايش سبز«

از كارب��ري روزمره در محاوره ها و نوش��تارهاي 
ايراني برخورداران��د. كاربري اي��ن دو عبارت، هم 
موردي - مناسبتي اس��ت و هم مستمر؛ موردها در 
جمع هاي دوستانه، بر سر س��فره و اين جاي و آن 
جاي، مصداق ميابند، اما مستمرها، همه »گاه«ي 

و همه»جا«ئي اند.
غالمرضا تختي »مطلوِب« همه پس��ند و همه 
پيونِد »ملت«ي اس��ت كه هرچه از غياب او فاصله 
مي گيريم، حضورش، خواستني تر مي شود. پهلواِن
     

             اهل هماورد
صاحب بازوبند

جهان روا
صاحب سجايا

افتاده نواز
گل ريز به پاي مردمان

بي قيل و قال
نه اهل مال

محبت ريز باچشم و دست
و  

 پشت به قدرت   
رو به ملت

نزديک ب��ه دو ده��ه در جامعه اي��ران چنان جا 
بازكرد كه، آن فضاي بازشده، پرناكردني است؛ نه در 
ورزش، نه در گوِد منش، نه در جامعه پرتنش و نه در 

سياسِت اجتماعي شدة پرَسِهش.
قواره ايران پهلوان و جهان پهل��وان در »ميانه« 
خالي اس��ت و »جاي«اش، جاي س��بزي است. در 
ورزش تهي از منِش دولت زده و در خاكسترِي مكدر 
امروزه ايران، جاي خالي پهلوان، عيان تر و سبزينة 

سبزي اش، مغزپسته اي تر و ريحاني تر است.
براي برخي ها از اين »گونه«، دل بهانه مي گيرد و 
منقبض مي شود. در اين آشفته بازار اكنوني، دِل ملي، 

»بونه« تختي دارد و در نبودش، تنِگ تنگ است.
مجموع��ه »جـاي خالـي، جـاي سـبز«، 
»ياد«پهلواِن غاي��ِب حاضر را پاس م��ي دارد. اين 
مجموعه ارزاني به آني است كه هرچه فاصله زماني 
وداعش با ما بعيدتر مي شود، نزديک تر احساسش 

مي كنيم.
ذيِل پ��اِس ي��اد پهل��وان، به حساس��يت هاي 
اجتماعي »چش��م انداز ايران« ارج م��ي نهيم كه 
شماره اي از شماره هايش را براي پهلوان اجتماعي 

ايران زمين، به طبع رساند.
هدي صابر
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  مجموعه »جاي خالي، جاي سبز« شكل گرفته 
از توليدها و گردآوري هاست. توليدها در برگيرنده 
ده ها موردگفت وگو و نوش��تار است و گردآوري ها، 
حاوي مهمتري��ن و گزيده ترين رواياتي اس��ت كه 
پيرامون م��رد موضوع اين مجموعه، عرضه ش��ده 

است.
گردآوري ها رواياتي است از

خود او؛ »من كيستم؟«  
فرزند او؛ »پدر از نگاه پسر«  

فرزنِد فرزند او؛ »من و پدر بزرگم«  
و نيز

ديگران از او؛ »از حيات تا وداع«  
»من كيستم؟« تركيبي اس��ت از نوشتارهاي 
غالمرضا تختي، در ترسيم مسير زندگي اش، سير 

تحولش و برخي ديدگاه هايش. 
»پـدر از نـگاه پسـر« ، تلق��ي ه��اي بابک 
»كوچ��ک« و بابک »رش��يد« از پدري اس��ت كه 
پهلوان ملي است. انگاره هاي 12 سالگي و باورهاي 

پخت و پز يافته 30 سالگي پسر از پدر، روايت هاي 
فرزنِد پدر ناديده است.

»مـن و پـدر بزرگم« انش��اء كوتاهي اس��ت 
از غالمرض��اي »دوم« - فرزن��د باب��ک- و ربط او با 

غالمرضاي »اول«.
در پي خوانش هاي سلسله اي پدر از خود، پسر 
از پدر و نوه از پدربزرگ،خوان��ش ديگران نيز  ذيل 
عنوان »از حيات تا وداع«، پي گرفته مي ش��ود. 
در خوانِش غير ه��م خون ها از پهل��وان، گفتارها و 
نوشتارها در مورد او، از تولد تا فوت، چينش شده و 

نظم يافته اند. 
گفت و گوها و نوشتارها كه محصول توليدي اين 

مجموعه است، در سه مدار، سامان يافته است؛
مدار هم محلي ها  

مدار ورزشي ها  
مدار هم فكرها  

ي
ايران پهلوان و جهان پهلوان.

پي آيند اين سه مدار، گفتارها و نوشتارهاي
اهالي سياست

و 
اهالي پژوهش

پيشاروي قرار مي گيرد و در پس آن، كالم و قلِم 
چند رابطه دار و دوستدار

كه هر هفده دي در ابن بابويه، يادآوران تختي را 
ميزباني مي كنند

و
هر هفده دي، در حسينيه ارشاد، »ياد«ش، پاس 

مي دارند
و نيز

آن كه سنگ مزار پهلوان را نصب كرده است.
س��پس، س��روده هاي��ي چن��د، كه يك��ي در 
زمان حيات و چندي ني��ز پس از وف��ات او آهنگ 
پذيرفته اند، مقاب��ل ديدگان قرار م��ی گيرند. اين 
مجموعه انگاه با پيـام يوكوهاما و ي��ک مقاله به 

فرجام می رسد.

عنوان بندي
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1309                                                                 دیده بر هستی گشودن
1315                                                              تحصیالت ابتدایی آغازیدن

1324                                                              ترک تحصیل کردن
1325                                                               به روی تشک رفتن

1327                                                               به نظام اعزام شدن
1329                                                               در مسجد سلیمان اشتغال ورزیدن

1330                                                              دوبنده ملی پوشیدن
1334                                                              به عنوان بهترین ورزش کار سال برگزیده شدن

1335                                                               در جایگاه پهلوان ابران جای گرفتن و ضرب و زنگی شدن
1336                                                               دوباره در جایگاه پهلوان ابران جای گرفتن

1337                                                              سه باره در جایگاه پهلوان ابران جای گرفتن و صاحب بازوبند شدن
1337                                                               پدر از دست دادن

1339                                                               پرچم کاروان ملی در المپیک رم به دوش کشیدن
1339                                                              به سازمان برنامه منتقل شدن

1340                                                               اعتصاب کشتی گیران را رهبری کردن
1341                                                                گلریزان اجتماعی برای کمک به زلزله زدگان برپا کردن

1341                                                               به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی ایران درآمدن
1341                                                               قطع حقوق شدن

1341                                                               تحت تعقیب و نظارت ساواک قرار گرفتن
1342                                                              جامه »مردسال ورزش ایران« در بر کردن

1343                                                              در آخرین المپیک به میدان رفتن
1345                                                              در تولیدو، دوبنده از تن درآوردن

1345                                                               پیمان ازدواج بستن
1346                                                               صاحب بابک  شدن
1346                                                               با جهان وداع گفتن؛

سرفصل های یک حیات کوتاه

ملتی را در سوگ نهادن
میدان منش را خالی گذاردن
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گنجینه افتخارات پهلوان 

1951                                                         )جهانی هلسینکی( مدال نقره
1952                                                         )المپیک  هلسینکی( مدال نقره

1954                                                         )جهانی  توکیو( مقام چهارم
1955                                                         )جشنواره بین المللی ورشو( مدال نقره

1956                                                         )المپیک  ملبورن( مدال طال
1957                                                         )جهانی استانبول( بدون مقام

1958                                                         )آسیائی   توکیو( مدال طال
1958                                                         )جهانی صوفیه( مدال  نقره
1959                                                         )جهانی تهران( مدال طال

1960                                                         )المپیک رم( مدال نقره
1961                                                         )جهانی  یوکوهاما( مدال طال

1962                                                         )جهانی  تولیدو(مدال نقره
1964                                                         )المپیک توکیو( مقام چهارم

1966                                                         )جهانی  تولیدو( بدون مقام
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»... به نظر من تاريخ تولد و مرگ يک انسان، همه 
زندگي او را تش��كيل نمي دهد، آن چ��ه كه زندگي 
يک مرد را از لحظه آغ��از، از روز تولد تا لحظه مرگ 
مي س��ازد، ش��خصيت، روحيه، جوانمردي، صفا، 
انسانيت و اخالقيات اوست. اما چون شما به اصرار از 
من همه زندگي مرا از آغاز تا تولد تا امروز خواسته ايد، 
اين است كه من به خواست شما اجابت مي كنم. اما 

اين كار من، در اعتقاد من تغييري نمي دهد:
اس��م من غالمرضا تختي اس��ت و در ش��هريور 
1309 در خاني آباد تهران متولد شدم. خانواده ما از 
خانواده هاي متوسط خاني آباد بود. پدرم غير از من، 
دو پسر و دو دختر ديگر نيز داش��ت كه همه آن ها از 
من بزرگت��ر بودند. پدربزرگ��م »حاج قلي«، نخود، 
لوبياو بنش��ن مي فروخت. پدرم تعري��ف مي كرد 
كه »حاج قلي« ت��وي دكان��ش روي تخت بلندي 
مي نشست و به همين جهت مردم خاني آباد اسمش 
را گذاشته بودند، »حاج قلي تختي« و همين اسم به 
ما منتقل ش��د و نام خانوادگي من نيز همين است. 
»حاج قلي تختي« در راه مكه ناجوانمردانه به دست 
راهزنان كش��ته ش��د و از ماترك او، ميراثي به همه 
فرزندانش از جمله »رجب خان« پدرم رسيد. پدرم با 
پولي كه در دست داشت، در محل فعلي انبار راه آهن 
زميني خريد و يخچال طبيعي درست كرد. آن گاه 
خانواده اي تشكيل داد و صاحب سه پسر و دو دختر 
شد. فرزند كوچک آن ها من بودم كه پدرم روي اصل 
اعتقادات مذهبيش و ارادت خالصانه اي كه به امام 

هشتم داشت نام »غالمرضا« را بر من نهاد. 
نخستين واقعه اي كه به ياد دارم و ضربه اي بزرگ 
بر رو ح م��ن زد، حادثه اي بود ك��ه در كودكي براي 
من پيش آمد: پ��درم براي تامين مع��اش خانواده 
پراوالدش، مجبور ش��د كه خانه مسكوني خود را به 
گرو بگذارد. يک روز طلبكاران ب��ه خانه ما آمدند و 
اثاثيه خانه و ساكنينش را به كوچه ريختند. ما مجبور 
شديم كه دو شب را توي كوچه بخوابيم. شب سوم 
اثاثيه را برديم به خانه همس��ايه ها و دوتا اتاق اجاره 

كرديم. چندي بعد روزگار عرصه را بيش��تر بر پدرم 
تنگ كرد، تا اين كه مجبور شد يخچال طبيعي اش را 
نيز بفروشد. اين حوادث تأثير فراواني در روحيه پدر 
كرد و باعث اختالل دماغي او در سال هاي آخر عمر 
شد. مدت 9 سال در دبستان و دبيرستان منوچهري 
كه در همان خاني آباد قرار داشت درس خواندم، ولي 
تنها خاطره اي كه از دوران تحصيلي به ياد دارم اين 
است كه هيچ وقت شاگرد اول نش��دم. اما زندگي 
در ميان مردم و براي مردم، درس هايي به من 
آموخت كه فكر مي كنم هرگز نمي توانستم در 
معتبرترين دانشگاه ها كسب كنم. همچنين 
زندگي به من آموخت كه مردم را دوس��ت بدارم و تا 
آن جا كه در حد توانايي من است به آنان كمک كنم، 
حال اين كمک از چه طريقي و از چه راهي باشد 

مهم نيست. هركس به قدر تواناييش.
 ورزش ابتدا براي من نوعي سرگرمي و تفنن بود. 
مدتي خيال قهرمان ش��دن مرا به وسوسه انداخت، 
اما هميشه معتقد بودم كه ورزش براي تندرستي و 
سالمتي جان و تن با هم الزم اس��ت. با آن كه عالقه 
فراواني به ورزش داش��تم، ولي مجب��ور بودم كه در 
جس��تجوي كار برآيم. زندگي نان و آب الزم داشت. 
براي مدتي به خوزستان رفتم و در ازاي روزي هفت 
يا هش��ت تومان كار كردم. دنيا در حال جنگ بود، 
زندگي به سختي مي گذشت. آشنايي حقيقي من 
با ورزش و كش��تي در باش��گاه »پوالد« شروع شد. 
پيش از اين، گودها و زورخانه هاي فراواني ديده بودم. 
پهلوانان نام آوري به چش��م ديده ب��ودم كه در عين 
قدرت، »افتاده« بودند. هفده س��ال پيش به باشگاه 
»پوالد« رفت��م و در آن ج��ا از »رضي خان« صاحب 
باشگاه محبت و صفاي بس��يار ديدم. »رضي خان« 
آدم خوبي بود. اگر كسي را نشان مي كرد و مي ديد كه 
استعداد كشتي دارد، دست از سرش برنمي داشت. 
در گرماي تابستان لخت مي شديم و هر روز از ساعت 
دو بعدازظهر تا چندين ساعت كشتي مي گرفتيم. 
از دوش آب گرم و حمام خبري نبود. كشتي گيران 

براي وزن كم كردن به خزينه مي رفتند. تشک هاي 
كشتي را با پنبه پر مي كردند، اما خاك و خاشاك آن 

بيش از پنبه بود.
***

من بيشتر وقت ها با كتابهای پليسی و يادداشت 
های فاتحين و مغلوبين جنگ های گذشته، خود را 
س��رگرم می كردم و خواندن آنها هميشه اثرخوبی 
در روحيه من باق��ی می گذارد ب��ه خصوص اينكه 
هيتلر را با تمام حماقتش دوست داشتم. اينكه می 
گويم حماقت نه اينكه خيال كني��د او را آدمی اليق 
می دانستم نه. من به او احترام می گذارم به واسطه 
اينكه او بزرگترين درس زندگی را به من ياد داد كه 
چگونه بايد با دشمنان ستيز كرد و در هر راه مشكلی 
به هدف رس��يد. در يكی از كتابهای سردار مغلوب 
ژرمنی  خواندم كه او هميش��ه تصاوير رقبای خود 
از قبيل مونتگمری، ايزنهاور و اس��تالين را به ديوار 
می كوبيد و حتی در كتابهای ديگری متوجه شدم 
كه س��ردار آلمانی اين عكس ها را همه جا وقتی كه 
برای غذا خوردن، اطاق كار خ��ود را ترك می كرد با 
خود می برد. من قبل از اينك��ه متوجه اين موضوع 
ش��وم از شنيدن نام كش��تی گيران س��نگين وزن 
جهان وحشت داش��تم و در هر روزنامه و يا مجله ای 
كه عكس��ی از آنها می ديدم از ترس اينكه تنم نلرزد 
آن نش��ريه را به دور می انداختم و هيچ مايل نبودم 

اعصابم را بدين ترتيب خرد كنم. 
اما پس از آن، من هم مث��ل او آن مرد الغر آلمانی 
ش��دم! من كه هميش��ه از تصوير »پالم« س��وئدي 
مي ترسيدم از فردای آن روز به دنبال آنها گشتم و  آن 
عكس های سفيد و سياه لخت را در پوششي از طال جا 
داده و هميشه مقابل ديدگانم قرار می دادم. من با آن 
پوست هاي مختلف و چشم هاي رنگارنگ چنان خو 
گرفتم كه امروز پس از آنكه چندين سال از ديدار من 
و حيدر ظفر )كشتی گير ترك ها در المپيک گذشته( 
می گذرد هنوز لبخندش، كينه اش و آرزوهايش كه 
هميشه در چشمانش خوانده می شد می بينم. بعدها 

مـن کیستــم
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كه حيدر از تش��ک و حريف خداحافظی كرد، پالم، 
كواليف و آخر از همه آلبول -پسر مو طاليی شوروی 
ها كه امروز حتی يک خ��ال از آن موهای طاليی كه 
من در مسكو بر س��رش می ديدم نيست- جای او را 
گرفتند. اما حيدر با آنها تفاوت فراوانی داش��ت، نه 
خيال كنيد كه حيدر بيشتر و يا كمتر از آنها بود، نه 
اينطور نيست. بلكه من فراوان عوض شده بودم. من 
اين عكس ها را هنوز مثل هيتلر در مقابل چشمانم 
قرار می دهم و با آن ها راز و نياز می كنم، با اين تفاوت 
كه بی نهايت به آنها عالقمندم و هيچ مايل نيس��تم 
مانند هيتلر به آن ها بنگرم. هيتلر به آنها می نگريست 
و آرزو داشت با خونشان نوشيدنی گوارايی بنوشد اما 
من چنين خيالی نداشتم و ندارم و به خونشان تشنه 
نيستم. من فقط از هيتلر آموختم كه بايد شمايل آن 
ها را مدنظر قرارداد، دندان بر روی جگر گذارد و برای 
پيروزی بر آنها تالش كرد. من چنين كردم، هرچند 

به موفقيت نهايی خود نرسيدم.   
با اين ترتيب در س��رما و گرما در روي تشكي كه 
حتي حيوانات هم حاضر نمي ش��دند ب��رروي آن 
تمرين كنند فعاليت خود را آغاز كردم. ش��ايد شما 
هيچ باور نكنيد، اما اين حقيقت محض است كه من و 

امثال من، مثل حيوان تمرين مي كرديم و اين ادعاي 
مرا اهالي خيابان ش��اهپور، كه هميش��ه در ساعت 
معيني مثاًل دو بعدازظهر مرا مش��اهده مي كردند، 
تصديق مي كنن��د. اما پ��س از يک س��ال تمرين، 
كمترين موفقيتي به دس��ت نياوردم و عالوه بر اين 
كه ُگل نكردم حتي ضعيف تر هم ش��دم! در اين جا 
و در همين موقع بود كه باران اس��تهزاء و تمسخر بر 
سرم باريدن گرفت و همه به من مي گفتند: تو خود را 
بي سبب شكنجه مي دهي، برو دنبال كارت، تو اصاًل 

به درد كشتي نمي خوري.
اين گفتاره��ا، اين تهمت ها، اين ناس��زاگويي ها 
آن ه��م در آن محيط ك��ه نه نش��ريه اي ب��ود و نه 
دس��تگاهي، مرا كاماًل از پ��اي درآورد، حتي ديگر 
نصايح دوستانم را هم فراموش كردم. جواني مايوس 
و دل شكسته بودم كه لباس هاي تمرينم را به دوش 
مي كشيدم و با موتورسيكلت برادرم به خانه مي رفتم. 
ديگر هيچ كس حاضر نبود مرا به كارم تشويق كند. 
همه مرا با ديده ترحم مي نگريس��تند و مي گفتند، 
اينو ببين كه لخت ميشه و تمرين مي كنه. من يک 
سال در زير اين باران، اس��تقامت بيهوده اي كردم و 
پس از اين كه متوجه شدم قادر نيس��تم و اين باران 

هم هيچ گاه بند نخواهد آمد، راه خوزستان را پيش 
گرفتم. در آن جا يک س��ال زندگي كردم. مبارزه با 
خود و مبارزه با ناس��زاهاي مردم كه رنج فراواني بر 
دوش من باقي گذارد. اما من طاقت اين را نداشتم كه 
بيشتر از يک س��ال، اين رنج را بردوش خود بكشم. 
پس از اين ك��ه به تهران آم��دم، همه آن پس��ر 70 
كيلو را ديدند كه هش��ت كيلو چاق شده بود. اما اين 
چاقي دليل آن نشده بود كه در هر دقيقه، ده مرتبه 
از كشتي گيران زمين نخورم! اولين باري كه در يک 
مسابقه شركت كردم چهارم شدم. خوب يادم هست 
آن مس��ابقه يک مبارزه داخلي باشگاه بود. كفش و 
لباسم همان بود، اسمم عوض شده بود، اما هيچ كس 
ديگر به من بد نمي گفت. در يک مس��ابقه پهلواني 
شركت كردم، اما كاري از پيش نبردم، فقط بعضي از 
كشتي گيران سنگين، به من احتياج داشتند، آن ها 
به من احترام مي گذاردند، راس��ت هم مي گفتند، 
چون من فق��ط به درد زمين خ��وردن مي خوردم و 
بس! وقتي كه 23 ساله شدم به غفاري باختم، البته 
اين باخت اميدوار كننده بود كه نظ��ر همه را براي 
قضاوت كردن در باره من برگردان��د. براي اولين بار 
نامم در يک مجله كوچک چاپ ش��د. من هنوز آن 
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مجله را در كمد خود دارم و بيشتر از همه نشريات آن 
را دوست خواهم داشت. براي اولين بار، روزنامه اي از 
حق من دفاع كرد و من هميشه از آن ممنونم. كاري 
ن��دارم، روده درازي نمي كنم، فقط مي گويم آن  قدر 
از وفادار و ديگران زمين خوردم كه پشتم بوي جرم 
تش��ک گرفت. من فرزند درد و رنج بودم و با اين درد 
خو گرفتم. من هميش��ه مردمي را كه مرا دوس��ت 
مي داشتند، دوست مي داش��تم و امروز به دوستي 
آن ها بي حد افتخار مي كنم، اما در همين زمان يک 
حرف، يک كنايه ديگر كه در لفافه گفته مي شد مرا 
شكنجه نمي داد، چون من راه خودم را مي ديدم، 
راهي بود روشن كه در آن مي شنيدم"رضا، تو 
كاري به اين حرف ها نداشـته باش، راه خود را 
بگير و برو، آينده مال توست، متعلق به كسي 

است كه بيشتر از همه رنج برده است".
 هميش��ه پيش خود فكر مي كردم اگر روزي در 
كش��ور خود قهرمان ش��وم، به آرزوهايم رسيده ام. 
اوضاع و احوال به قدري واضح و آش��كار بود كه همه 
مي توانستند به خوبي تش��خيص دهند كه من در 
چهار سال گذش��ته در يک قوس صعودي حركت 
كرده ام. صعود اين قوس مخصوصاً از س��ال 1950 
]1329[ به بعد شديدتر ش��ده بود. علت اين قوس 
خيلي واضح اس��ت؛ من مدت ها بود كوشش��ي در 
جهت رسيدن به انتهاي اين قوس و در جهت حفظ 
موازنه قواي خود معمول مي داش��تم و حقم بود كه 
پله آخرين نردبان را در كشور خود لمس كنم. در آن 
شرايط خواه ناخواه مجبور بودند، وزنه را به نفع من 
متمايل كنند. من خود درك مي كردم آن مرد اليقي 
هستم كه همه شرايط به نفع من دگرگون می گردد. 
فكر اين كه روزي قهرمان كشور و يا احتماالً قهرمان 
جهان ش��وم خجالتم مي داد، اصاًل من در اين مورد 
كمتر فكر مي كردم، چون جرأت آن را نداشتم فكر 

كنم و پس از آن نتيجه بگيرم ك��ه فكر بچه گانه اي 
بود و نبايد با ياد آن دلخوش بود. 9سال پيش در يک 
مسابقه تقريباً با اهميت دوم شدم. من هنوز براي وزن 
ششم، دو كيلو كم داش��تم. من فاصله مابين عنوان 
دومي و قهرماني را رقم بزرگي مي دانس��تم، يک راه 
بس��يار دش��وار و طوالني، تقريباً مثل تفاوت مقام 
وزارت و رتبه مس��تخدم جزء، اما وقتي كه در سال 
1329 صاحب مقام وزارت! گرديدم، متوجه شدم كه 
هيچ كاري نكرده ام، و چيزي هم به من اضافه نشده و 
فقط بر تعداد رفقاي��ي كه به من س��الم مي كردند 
اضافه گرديده اس��ت. بگذريم. تمرين هاي جدي را 
در سربازخانه شروع كردم. وقتي در سال 1328 در 
نخستين مسابقه بزرگ ورزش��ي شركت كردم، در 
همان اولين دوره ضربه فني ش��دم، اما تمرين هاي 
جدي و سختي كه در پيش گرفتم، مرا ياري كرد تا 
حقيقت مبارزه را درك كنم. اگر چه ش��ور پيروزي 
در سر داشتم، اما كار و كوش��ش را سرآغاز پيروزي 
مي دانستم. عاقبت، اين كار و كوشش باعث شد كه 
همراه تيم ايران در وزن شش��م به هلسينكي بروم. 
در مسابقات جهاني هلس��ينكي كه در سال 1951 
  ]1330 [ برگزار شد، من با شش كشتي گير روبه رو 
شدم و مقاوم دوم را به دس��ت آوردم. اين نخستين 
سفر من به خارج از ايران بود و تجربه اي تازه چشمان 
مرا به حقايق تازه اي گش��ود. بعد، مسابقات جهاني 
ديگر و المپيک ديگر بود كه لزومي به بازگفتن آن ها 
نمي بينم. نتايج اين مس��ابقات را هر كس مي داند. 
اصوالً فكر مي كنم كه نتايج اين مسابقات به من تعلق 

ندارد، بلكه متعلق به ورزش و به مردم ايران است.
 من فقط يک مرتبه شوروي را پشت سرگذاردم، 
اما آن ها سه بار اول شدند. از سال 1951 الي 1956، 
من در طرف راست كرس��ي، در آن جا كه مدال نقره 
تقس��يم مي كنند و با خط س��ياه التين رقم دو، بر 

روي آن نوشته شده اس��ت قرار داشتم، در حالي كه 
شوروي ها هميشه نيم متر بلندتر از من مي ايستادند 
و موقعي كه از آن باال مي خواس��تند م��دال خود را 
دريافت دارند كاماًل قوز مي كردند. من هميش��ه در 
فكر اين بودم، آيا ممكن اس��ت روزي براي گرفتن 
مدال طال، آن قدر خم شوم تا آقاي رئيس بتواند نوار 
را به گردنم بياويزد. ديگر دلم نمي خواست قهرمان 
كشور شوم، مي خواستم به همه آن هايي كه به من 
مي خنديدند و تمسخرش��ان گ��وش را پرمي كرد، 
بگويم كه م��ن قهرمان دنيا خواهم ش��د. من ديگر 
با اين انديشه عذاب نمي كش��يدم، اما دايم گمان 
مي بـردم، آن هايـي قادرند قهرمـان جهان 
شـوند كه قمر مصنوعي پرتاب كرده اند!! من 
تا اين حـد قهرمان جهان شـدن را مشـكل 
مي پنداشـتم. به خيال من، آرزو كردن مقام 
قهرماني جهـان و رسـيدن بـه آن مثل اين 
بود كه كسـي ادعا كند من مي خواهم قمر به 
كره ماه بفرسـتم!! اما در »ملبورن« جاي من 
و مدال من با شـوروي ها عوض شـد و من هم 
مثل »كواليف« براي گرفتن طال، كامالً »دوال« 
شدم. اما همين كه از كرسي به پايين پريدم و 
پس از اين كه چند پسر و دختر بر صورتم بوسه 
زدند، پـس از اندكي تحمل و خيره شـدن به 
چشـمان ديگران، متوجه شدم كوچكترين 
تفاوتي نكـرده ام؛ نه بـه وزنم چيـزي اضافه 
شـده و نه بر مغزم. نه مي خنديديم و نه اشک 
مي ريختـم. من فقط براي اين قهرمان شـده 
بودم كه عده اي از هموطنانم جشن بگيرند و 
شادي كنند، و گرنه من چه فرقي كردم؟ همان 
»رضا«يي بودم ك��ه در س��اعت دو بعدازظهر مثل 
حيوانات به سيرك و به باشگاه مي رفتم. اما نه، تنها 
تفاوتي كه در روحيه من پديدار گش��ت، اين بود كه 
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من ديگر خود را حقير نمي شمردم، آن حقارتي كه 
چند س��ال قوز آن را به دوش مي كشيدم، از وجودم 

رخت بربسته بود. 
من فقط يک مدال طال دارم )1956(. يک س��ال 
بعد به اس��تانبول رفتم، اما اين بار نه در وزن ششم و 
نه در وزن هفتم بودم، بلكه چش��مم به دنبال كسي 
بود كه خيلي بيشتر از اين مدال داشت، آن شخص 
»حمي��د كاپالن« ن��ام داش��ت و اهل آن��كارا بود. 
متاس��فانه من توفيق مقابله با او را نيافت��م و در اثر 
كمبود وزن و نداشتن تجربه كافي مغلوب غول هاي 
شوروي و آلمان ش��دم، ولي خودم و همه اطرافيان 
خوب مي دانس��تيم كه من كمتر از آن ها نبودم. در 
آن سال »كاپالن« اول شد. پس از مسابقه، حسين 
نوري كه چندين س��ال در وزن هشتم كشتي به آن 
غوالن مي باخت درِ گوشم گفت: »داش تختي حاال 
مي فهمي چاكرت حسين چي مي كشه...« او راست 
مي گفت، اما من مش��قت فراواني نكش��يده بودم، 
ولي خوب فهمي��دم كه نبايد به اي��ن زودي ها قدم 
به وزن هش��تم نهاد. پيروزي »كاپالن« و مغلوبيت 
من چيزي از غرورم نكاس��ت، چون مدعي او ش��ده 
بودم نه او... اين شكس��ت را هم مثل همان سالي كه 
در توكيو به وسيله »پالم« سوئدي ضربه شده بودم 
تصور كردم، چون واقعاً ه��م همين طور بود، چه در 
س��ال 1954 ژاپن و چه در 1957 استانبول، در هر 
دو نوبت، چيزي از دس��ت نداده بودم، اما در صوفيه 
پِر من ريخ��ت و من پرهياهوتري��ن و ناراحت ترين 
دوران حياتم را در آن جا گذراندم. تا قبل از المپيک 
»ملبورن« پنج بار از كشتي گيران جهان به زحمت 
شكست خوردم. در سال هاي 51 و 52 در هلسينكي 
و در فستيوال ورشو به ترك ها و شوروي ها باختم و 
در جاي دوم قرار گرفتم. ورشو آخرين شكست من 

از شوروي ها بود، تا آن جا من بودم كه مي خواستم بر 
كرسي سوار شوم، اما از المپيک ملبورن به بعد آن ها 
به دنبال من مي دويدند تا عن��وان قهرماني را از من 
پس بگيرند، به همين جهت من بايستي توجه كافي 
مي كردم و آدم با دقتي مي بودم، در حالي كه چنين 
نعمتي مانند يک معادله »صد مجهولي« در وجودم 
ناپديد گرديد و من با اشتباهات مكرر خود، در صوفيه 
موفق نشدم آن معادله اي را كه در رگ و پوست من 
ريشه دوانيده بود حل كنم و بدين ترتيب عنواني را 
كه با تحمل مصائب فراوان نصيب من گرديد از دست 
دادم، اما حاال فكر نمي كنم با از دست دادن آن عنوان، 
هيچ هستم. همين كه من از سكوي دومي با راحتي 
به پايين آمدم تا »آلبول« در جاي پاي من قدم گذارد 
و تا از آن باال! خ��ود را به زمين پرت نكند، ديدم هيچ 
چيز از من كم نشده اس��ت، مثل ملبورن مي مانم. 
همچنان كه »آلبول« شبيه زمستان سرد مسكو يخ 
كرده بود، همان يخبندان مسكو و باكو، مثل همان 
دو شبي كه دو مرتبه از من شكست خورد و مدال و 
تاج طال، نه در وجود او كه دارنده آن بود اثر داشت و نه 
در من كه بازنده آن بودم. چرا در خارج از تشک همه 
خيال مي كنند ما برخالف انسان هاي ديگر هستيم، 
راه رفتن، خوابي��دن، غذا خوردن م��ا خارق العاده 
است، در صورتي كه اين موضوع فقط براي آدميان 
خارج از تش��ک صدق مي كند و بس. م��ن و او مثل 
مسكو، مثل تهران با هم دس��ت داديم و صورت هم 
را بوس��يديم و با هم از تشک خارج ش��ديم. اكنون 
خوب توجه كنيد، من براي اين حريف سرسختم چه 
نقشه اي كشيده ام؟ و براي مسابقات جهاني چه كار 

مي خواهم بكنم.

 چندين س��ال پايه هاي كرس��ي اي را تشكيل 
مي دادم كه ش��وروي ها و فقط يک ب��ار ترك ها بر 
روي آن جاي داش��تند. هميش��ه باالي كرسي از 
آِن آن ها ب��ود و من پايه اي بودم. ي��ک پايه محكم 
كه هي��چ گاه س��كوي افتخ��ار را از سس��تي خود 
نمي لرزان��دم. در س��ال 1951 كه به هلس��ينكي 
رفته بوديم، هنوز ش��وروي ها نمايش كشتي خود 
را آغاز نكرده بودند و فقط م��ا با ترك ها، بخصوص 
با س��وئدي ها جنگ داش��تيم. در فنالند من فقط 
به حيدر ظفر ترك باختم. هلس��ينكي اولين سفر 
من بود و حال��م در هواپيما بيش��تر از همه منقلب 
بود. سال بعد كه المپيک 52 در هلسينكي برگزار 
مي شد ش��وروي ها با يک گروه كشتي گير غريب، 
قدم به ميدان المپيک نهادند و شعبده بازي خود را 
آغاز كردند. در آن جا همه از آن ها وحشت داشتند. 
آن سال ش��وروي ها جانشين ترك ها ش��دند، اما 
من نفهميدم براي چه جانشين حيدر ظفر نشدم 
و ش��خص ديگري كه اهل مس��كو بود، مدال طال 
گرفت. امتياز من و رقيب روسي ام مساوي بود، من 
او را يک خاك كردم، در خاك ب��ه پلش بردم، اما او 
سگک مرا رو كرد و در سه دقيقه آخر كشتي هم كه 
قصد درو كردن او را داشتم، او پاهايش را باال كشيد 
و خاكم كرد. اگر قانون امروز مي بود من و او مساوي 
بوديم، اما دو بر يک، ش��وروي ها از من بردند. اين 
دومين مس��افرتم به خارج و دومين ديدارم از شبه 
جزيره سرد و آرام اسكانديناوي بود. در سال 1953 
كه مسابقات جهاني در ايتاليا برگزار شد، ما شركت 
ننموديم. من از اين عدم شركت تاسفي نمي خورم. 
در ايتاليا مسابقات خيلي آس��ان تمام شد و تقريباً 

منزل خاني آباد
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قحط الرجال بود. پس از هلس��ينكي وزن من 95 
كيلو شده بود، يعني 25 كيلو بيش��تر از روزي كه 
شروع به تمرين كشتي كردم. من مجبور بودم براي 
اين كه خودم را به كالس شش��م كش��تي برسانم  
حداقل 12 كيلو كم كنم. اين برايم خيلي دش��وار 
مي نمود. ش��ب هاي توكيو مثل روزهاي مربوط به 
صوفيه سرنوشت شومي را براي من ساخته بود كه 

خود من هم غافل بودم.
در ژاپن من عنوان خود را از دست دادم، عنواني 
كه در آن زمان دلخوشي من بود، من در توكيو 79 
كيلو بودم. از »پالم« بي نهايت وحشت داشتم، حتي 
مي ترس��يدم به او حمله كن��م، در حالي كه راحت 
خاك مي شد. او به محض سرش��اخ شدن با من دو 
دس��ت مرا از انتها بغل كرد و تا خواس��تم خود را از 
بدن سفيد و پشم آلود او رها سازم، او با فت پايي مرا 
به پايين برد و پس از اين كه مي خواس��تم برخيزم، 
يک چوب قرمز رنگ را ديدم، اين چوب به وس��يله 
داوري كه لباس س��فيد به تن ك��رده بود و عالمت 
پرچم كره بر سينه داشت به هوا بلند شده و پيروزي 
»پالم« را اعالم مي داشت. در آن سال »پالم« مدال 
طالي المپيک داشت. چه مدال بي وفايي كه حتي 
با شكس��ت دادن من هم برايش وفا نكرد. در ژاپن 
شوروي ها اول ش��دند »انگالس«، شيرمردشان، 
»عادل آت��ان« و »پالم« را شكس��ت داد و بر باالي 
كرسي جايش شد. كرسي اي كه حق نداشتم به آن 
نزديک شوم، چهارم ش��دم. دومين مسابقه من در 
تركيه با »عادل آتان« بود. جريان اين كش��تي هم 
خيلي خنده دار است. حاال خوب است قبل از بيان 
بقيه مسابقات به داوري توجه كنيم. امروز »ژوري« 
مابين دو »داور« مي نشيند و مانند يک داور حكم 
مي كند. در صورتي كه در آن زمان »ژوري« تماشا 

مي كرد و در حقيقت مثل دادگاه تجديد نظر فتوي 
مي داد. من دو ب��ر يک »عادل« را ب��ردم و با علم به 
اين كه قبل از »ع��ادل« قهرمان آمريكايي ها را هم 
مغلوب كرده ب��ودم، فكر مي كردم ش��انس خوبي 
براي فينال دارم، اما پس از آن ك��ه پيروزي من بر 
»عادل« ثابت گردي��د، ترك ها ب��ه اعتراض خود 
مقداري دالر س��نجاق كردند و ورقه سنجاق شده 
را به ژوري دادند )ژوري حق داش��ت فقط در مورد 
كش��تي هاي امتياز نظر بدهد(. هيأت ژوري پول 
را گرفتن��د و »عادل« را پيروز دانس��تند تا او مدال 
برنز را از ملت خود دريغ نكند، انتظاري كه »پالم« 
مي كش��يد. پس از پيروزي »پالم« بر من در ژاپن، 
من او را بوسيدم و توقع داشتم كه او هم مرا ببوسد، 
اما او بوسه اش را از من دريغ داشت و صورت خشک 
مرا كه حتي يک چكه عرق نكرده بود نبوس��يد. اما 
در سوئد من با او چنين نكردم. »مالمو« در مشرق 
سوئد واقع ش��ده است، ش��هري كه براي اولين بار 
مزه شكست را در وجود »پالم« خلق كرد، »پالِم« 
پيروز، در موطنش مغلوب من شد و من صميمانه 
بوسيدمش. او در آن زمان فقط با من دست داد. در 
سوئد من هشت بار كشتي گرفتم. فردين، توفيق 
و زندي هم همين طور. در اس��تكهلم »نيلسون« 
را ضربه كردم، من و »نيلس��ون« هنوز هم دوست 
هستيم. ش��ش كش��تي ديگر را هم بردم، فقط دو 
كشتي، امتيازي ش��ده بود. بدين ترتيب كسي كه 
سبب شكس��ت من در ژاپن ش��ده بود مغلوب من 
گرديد. در آن زمان ما به سوئدي ها بيشتر از امروز 

احترام مي گذاشتيم.
 در فس��تيوال ورش��و م��ن به »كوالي��ف« اهل 
شوروي باختم. ورشو اولين مسابقه و اولين شكست 
من در وزن هفتم از ش��وروي ها ب��ود. به عقيده من 

»كواليف« اليق ترين كشتي گير شوروي هاست. 
جدول امتيازات من و »كواليف« پس از 15 دقيقه 
جنگ اين طور بود: در شش دقيقه اول من به قصد 
زيرگرفتن به او حمله ك��ردم، »كواليف« خيمه زد 
و خاكم ك��رد. در خاك رو كردم، اي��ن تنها فعاليت 
من و او بود، قضات مس��ابقه دو بر ي��ک راي دادند. 
به »كوالي��ف« مدال طال و به من م��دال نقره تعلق 
گرفت. بلغاري ها، مصري ها و لهستاني ها، حريفاني 
بودند كه به وسيله من ضربه شدند، اما »كواليف« 
جوان بلغاري را با امتياز برد. حريف بلغاري آن زمان 
را در صوفيه ديدم كه در لژ تماشاچيان نشسته بود. 
او پس از وزن كش��ي، يک بطر آب انگور به من داد و 
گفت: تو عالوه براين كه همشهري من »سيراكف« 
را شكس��ت مي دهي، ش��انس داري كه مدال طال 
بگيري. سرنوش��ت، »پالم« و »كواليف« شبيه هم 
بود. مثل سوئدي ها، ش��وروي ها هم ما را به مسكو 
دعوت كردند، اما تفاوت من در شوروي اين بود كه 
در آن جا هيچ نداش��تم، در صورتي كه در شوروي 
مدال نق��ره با من ب��ود. »كوالي��ف« در باكو به من 
باخت و اين باخت در مسكو هم تكرار شد. در باكو، 
يک مرتبه در شش دقيقه اول و در مسكو هم در سه 

دقيقه آخر خاكش كردم.
 در اولين شب مسابقات كشتي ايران و شوروي، 
ش��وروي ها جواني را براي مقابله با م��ن به ميدان 
فرس��تادند كه »آلب��ول« ناميده مي ش��د. اولين 
آش��نايي من با او در ميان طوفاني از شادي بي حد 
و حصر م��ردم بود. وقت��ي كه آلب��ول را ديدم هنوز 
موهايش به خوبي، نريخته بود. او ش��بيه دختراني 
مي نمود كه ب��راي بخش��ش از درگاه خداوند نزد 
كش��يش مي روند. هيچ گاه چهره متحير و اميدوار 
كنن��ده او را فراموش نخواه��م كرد. وقت��ي كه او 
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دست مرا فشرد احس��اس كردم گرمي فراواني در 
وجودش مي جوش��د. چهره اش انس��ان را وادار به 
نوازش مي كرد، نه جنگ. م��ن اگر جاي او مي بودم 
هيچ گاه صورتم را به خاطر كش��تي پير نمي كردم. 
او ش��بيه مريم عذرا بود كه هيچ گناه نداشت... اما 
همين مريم عذرا كه در مرحله اول گمان مي بردم 
»توفيق« خودم��ان او را به راحتي مغلوب مي كند، 
درس بزرگي به من داد كه در زندگي ام تاثير فراوان 
داش��ت. او با آن قيافه بي تفاوتش ب��ا آن دهاني كه 
هيچ گاه براي تكلم باز نمي ش��ود به من آموخت كه 
براي پيروزي، »رنـج« انتهايي ندارد و نيروي 
جوان تر كه سـربه گريبان برده است، هر آن 
علم تهديد خود را برمي افـرازد. او به خيز اول 
من كه براي زير »يک خم« بود چنان پاسخ داد كه 
ياد آن باعث رنجم مي ش��ود. وقتي كه يک پايش را 
بغل كردم، بدنم را ديدم كه به دور دس��ت هايي كه 
هنوز عضالتش ج��وان بود و به چش��م نمي خورد 
حبس گرديده است و تا خواس��تم خود را از زندان 
خالص كنم، پلي رفتم و سه امتياز به او دادند. گيج 
شده بودم و بي حد افسرده. آن بچه كه هنوز در خانه 
خود براي يک آب نب��ات گريه مي ك��رد، در اواخر 

كشتي مغلوب شد و من مثل كس��ي كه قصد دارد 
قرباني خود را با لبان تشنه سر ببرد در وسط تشک 
زمينش زدم... چه كار چندش آوري... او نفسش مثل 
اتوبوسي بود كه ما را از مسكو خارج مي كرد و بر فراز 
كوه ها دايم خاموش مي ش��د. او در همان خاموشي 
و در حالي كه چشمهايش مثل ش��رابي كه رقيب 
بلغاري ام به من هديه كرده بود، س��رخ ش��ده بود، 
نزد مادرش رفت تا لباسش را به تن كند. قيافه اش، 
بخصوص چش��مانش بي نهايت به چشمان من در 
توكيو شباهت داشت. پس از آن كه به اتفاق نزد من 
آمدند، از من تشكر فراوان كردند. مادرش مي گفت 
مواظب اين بچه باشيد، او خيلي به شما عالقه دارد!!. 
در مسكو من به او يک قلم خودنويس هديه كردم و 
او به من يک كاله داد، كاله او 50 روبل ارزش داشت. 

آن شب اولين شب آشنايي من و آلبول بود.
در تركيه كش��تي نگرفتم، اصاًل تيم ايران لخت 
نش��ده بود، اما در المپيک عالوه بر فين��ال، ژاپني، 
نيوزلن��دي، اس��تراليايي، ك��ره اي و آمريكاي��ي، 
»كواليف« دارنده مدال طال را به زانو درآوردم و مدال 
زردش را به س��ينه خود چس��باندم. من 15 دقيقه 
فقط »كواليف« را هول دادم و مس��ابقه را از او بردم، 

اما از آمريكايي 9 امتياز جل��و بودم. در ملبورن جاي 
آن پليس آمريكايي كه در المپيک پيش، »پالم« را 
ذله كرده بود خالي بود. م��ن هيچ گاه ادعا نمي كنم 
كه در وزن هشتم موفق خواهم شد، اما به خود اجازه 
مي دهم كه بگوي��م من از آن غول ه��ا چيزي كمتر 
ندارم. اگر پس از مسابقات جهاني تهران مسابقات 
المپيک نمي بود، من به طور يقين مابين س��نگين 
وزن ها كشتي مي گرفتم. براي من انتقام گرفتن از 
آن هايي كه در استانبول شكستم دادند لذت فراواني 
دارد. سه دس��ته از من مي پرسيدند. من هميشه در 
مقابل سه گروه سوال كننده مختلف جرات خود را 
از دست مي دهم و دردو مورد تقريباً الل مي شوم. من 
هيچ گاه به سؤاالتشان نمي توانم پاسخ قانع كننده اي 

بدهم و يا كمتر اتفاق افتاده است.
بعضي ها مي پرسيدند خيال نداري داماد شوي؟ 
گروهي از دوستان بسيار صميمي و نزديكم به من 
سيخ مي زنند و مي گويند در باره كشتي شوروي ها، 
بخصوص تازه ب��ه دوران رسيده ش��ان در المپيک 
چگونه فكر مي كني؟ دسته اي بسيار غريب كه تازه 
به من معرفي مي شوند و يا من با آن ها افتخار آشنايي 
پيدا مي كنم اين جمله را زمزمه مي كنند: از گذشته 

سكوي ملبورن؛
 باال دست شوروي و آمریكا
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صحبت كن، حال را خودمان شاهديم. من با كمال 
عالقه مي خواهم به س��ؤاالت باال پاسخ دهم، البته 
قبول كنيد در اين لحظه ش��هامت من به بي نهايت 

رسيده است!
هنوز شوروي ها نمايش خود را در ورزش كشتي 
آغاز نكرده بودند. شوروي ها در ورزش، چندين سال 
چنان در پرده اي از اس��رار خود را دفن كردند كه با 
ظهور خود، همة ملت ها را در المپيک هلس��ينكي 
وحشت زده كردند. »آلبول« 22 ساله كه امروز تمام 
ملت ها او را رقيب من مي شناس��ند، از آن وحشت 
متولد شده اس��ت. وقتي در صوفيه به او باختم، دو 
چشمان سبزش را به من نشان داد و گفت ببين هيچ 
تفاوتي نكرده عيناً مثل مسكو و تهران است. اين تنها 
مطلب او بود، تنها جنبشي بود كه فک هاي خسته او 
در آن هنگام كرد. فرداي آن روز زماني كه من براي 
مالقات با او به اتاق اسرارآميز شوروي ها كه در طبقه 
پنجم هتل »بالكان« جاي داشت رفتم، آلبول لخت 
بود، وقتي كه مرا ديد تمام��ي لباس هايش را به تن 
كرد، اما هنوز گونه هايش از ش��رم، رنگ سرخي به 
خود حفظ ك��رده بود. او س��عي بي م��وردي براي 
مخفي داش��تن خجالت خود مي كرد. من يک ربع 
س��اعت بين او و »باالوادزه« نشس��تم. در اين وقت 
كم، ما دوستان صميمِي هم شديم، از تهران و مسكو 
صحبت كرديم، من و او فقط در يک مورد شبيه هم 
بوديم و از جهات ديگر تمايز ما از هر جهت به چشم 
مي خورد. او بدني به ش��كل مستطيل و شانه هايي 
بس��يار طويل داش��ت، در حالي كه ب��دن من گرد 
اس��ت و در مقابل بدن او بچه، نمايش مي دادم. من 
به راستي نمي دانم چطور بايد در مورد او فكر كنم، او 

چشماني سبز دارد، رنگي كه با برگ درخت زيتون 
برابري مي كند، اما چش��مان من ميشي است مثل 
آلوچه هاي فصل پاييز. او از نژاد »اس��الو« است در 
صورتي كه من خون آرياي��ي دارم. او بدني قهوه اي 
رنگ دارد، اما بدن من سفيد اس��ت، بدني كه پس 
از دوازده دقيقه كشتي به زحمت به رنگ پسته اي 
متمايل مي گردد. او 22 سال دارد، اما من 29 ساله ام، 
تنها چيزي كه ما در آن ش��ريكيم، اين است كه هر 
دوي ما يک م��دال طال داريم و هردويمان پش��ت 
لب خود را با تيغ مي تراش��يم. وقت��ي صحبت ما از 
كشتي خارج شد، تازه آقاي »باالوادزه« شوخي اش 
گرفته بود، مانند بچه هاي دبستاني مزاح مي كرد و 
سربه سر »آلبول« مي گذاشت. اما من و »آلبول« به 
ندرت به نيش  خند هاي او پاسخ مي داديم. »آلبول« 
كه خجالت مي كش��يد و من هم كه معلوم بود. تنها 
پاسخي كه »آلبول« در جواب »باالوادزه« گفت اين 

بود: »باال« خفه شو، آخر ما مهمان داريم...
وقتي كه »ب��اال« ما را ترك گف��ت، يک روزنامه 
صبح صوفيه را در دس��ت گرفت و ب��ه روي تخت 
بدون تشک دمر افتاد. در باالي آن نشريه با حروف 
درش��ت اين طور نوش��ته بودند: »... در نخستين 
س��انس مس��ابقات، »باالوادزه« پايش شكس��ت 
و عنوان جهان��ي را به ديگ��ران واگ��ذار مي كند، 
»باالوادزه« امشب با حريف ايراني خود »توفيق« 

كشتي نخواهد گرفت...
گاه��ي اوقات كه ب��ا حريفان تنه��ا مي مانديم، 
پاي زن به ميان مي آمد. اما من معموالً از بي كس��ي 
خود مطلبي به ميان نم��ي آوردم. وقتي كه عكس 
دختري را از سينه شان بيرون مي كشيدند و نشانم 

مي دادن��د، مي ديدم برق ش��ادي از چشمانش��ان 
مي درخشيد و درخشيدن اش��ک شادي چشمان 
مرا هم مرطوب مي كرد. اغل��ب نزد خود مي گفتم، 
آيا قلب من هميش��ه بايد خالي باشد... خالي مانند 
صندوقي كه كوچكترين امانت با ارزشي را در آن راه 
نداده باشند؟ آيا قلب من هيچ گاه صندوقچه محبت 
دختري نخواهد شد؟ آيا من بايد به خاطر كشتي و 
آن مدال طالي كذايي، آن قدر تنها باشم؟ آيا كشتي 
به تنهايي كفاف زندگي مرا مي دهد؟ اين س��ؤالي 
است كه هميشه به آن مي انديشم، اما، اما هيچ گاه 
به آن جواب ن��داده ام. عده اي از من مي پرس��ند تو 
وجود و قلب خ��ود را كي از تنهاي��ي نجات خواهي 
داد؟ من معماي زن را الينحل مي دانم، من با آن كه 
قريب سي سال از عمرم مي گذرد هنوز نتوانسته ام 
اين معما را حل كنم. در اين باره من از همه بچه ترم. 
لحظه اي كه »آلبول« عكس آن دختر را در پوششي 
از طال جاي داد به من گفت، تو از اين ها نداري؟ من 
دستي به س��رش كش��يدم و در جواب او گفتم، نه، 
چطور مگر؟ او هيچ نگفت، اما م��ن به خاطر آوردم 
اين س��ؤال پنج س��ال پيش از طرف »نيس��لون« 
سوئدي ش��ده بود و در ورش��و »كواليف« هم آن را 
تكرار كرد، مضافاً به اين كه در كشور خود دايم از اين 
پرس��ش رنج مي برم. در اين جا الزم است به مطلب 
خود خاتمه ده��م، اما با همه اين ه��ا و براي اين كه 
مطلبم مبتني بر واقعيات باشد و نقطه هاي تاريكي 
در روابط من و دوستانم ايجاد نش��ود با اجازه شما 
مي خواهم دو كلمه عرض كنم، به هيچ وجه معلوم 
نيست كه من معماي زن را چگونه مي خواهم حل 
كنم، اما مجبورم ورق خود را رو كنم و بگويم من در 

سالم به مردم، براي مردم
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سال هاي اقتدار بر تشک

هر لحظه كه تصميم به اي��ن كار بگيرم و درك كنم 
وجود من باعث آن خواهد ش��د كه زني سعادتمند 
گردد، دو سال بعد تصميم عملي مي گردد. پس از 
دو سال و نه ماه تختي كوچولو متولد خواهد شد. من 

مجبورم تقاضاي دلم را اجابت كنم....
اگر مس��ابقات جهاني تهران پايان يابد، جان من 
راحت مي شود، همه چيز ما در طول سه روز معلوم 
مي گردد. سرنوشت ما بسته به تارمويي است. اگر آن 
تار نلرزد، من در تهران نخل طال به گردن خواهم كرد. 
اگر حمل بر گزاف گويي نشود بايد اين مطلب را قبول 
داشت كه تيم ما در هر شرايطي استحقاق قهرماني 
دارد. اگر من به قصد مس��اوي كردن با »آلبول« به 
ميدان بيايم يقيناً به او نمي بازم، مساوي كردن با او 
آس��ان تر از يک كيلومتر كوهنورديست. همه ما به 
اين ادعا ايمان داريم، در صورتي كه اشتباهات مكرر 
كه فقط از عصبانيت من سرچشمه مي گيرد، تكرار 
نگردد. او كش��تي گير جوان و فوق الع��اده با قدرتي 
است. نيرويش تازه اس��ت و هميشه نيروي جديد از 
پيشرفت مردان گذش��ته ممانعت مي كند، اما اين 
دليل آن نيست كه او برمن پيروز گردد. اگر در تهران 
اشتباه، -ببخشيد گناه- نكنم و خردمندانه با قهرمان 
شوروي روبه رو گردم، قدرتم، تجربه ام و باالخره هر 
آن چه كه شما در وجود من حس مي كنيد و من فاقد 
آن نيستم، به من اجازه نمي دهد كه بگويم در تهران 
موفق نخواهم ش��د. من به موفقيتم اعتماد فراواني 
دارم، اما خودتان خوب مي داني��د در اين مورد قول 
صددرصد دادن ايده به جايي نيست، اما من به همه 
ش��ماها قول مي دهم كه ديگر اشتباه نخواهم كرد. 
سعي من اين است كه شما آزرده خاطر نگرديد. من 

به خاطر شما و همه شماها كشتي مي گيرم. 
***

»... من ورزش را دوس��ت دارم، تمرين مي كنم 
براي اين كه ورزش كرده باش��م، راستش اين كه، 
مدتي اس��ت به اين نتيجه رس��يده ام كه مردم ما 
احتياج دارن��د ك��ه ورزش كنن��د. ورزش به نحو 
دلگيري در ايران عقب اس��ت و به نحو بارزي دارد 
تشريفاتي مي شود. قهرمان سازي را نمي گويم، در 
اين راه پيش��رفت كرده ايم، ولي از ورزش عقبيم و 
به خصوص جوانان ما آن قدر كه به سوي بي حالي 
و ضعف گرايش پي��دا مي كنند ب��ه ورزش رغبت 
نش��ان نمي دهند و عجيب اسـت كه بسياري 
از هموطنـان و دوسـتانم كه شـور و شـوق 
خاصي نسـبت به وطنشـان دارند جسـمًا 
ضعيفند و روحاً كسـل. اين مال اين اس��ت كه 
ورزش نمي كنن��د. م��ن جوانان وطنم را دوس��ت 
دارم. مدتي بود در پي عل��ت و دليل ضعف و زبوني 
آن ها بودم.  مي دانيد بس��ياري از آن ها عزت نفس 
و شجاعت و شهامت را از كف داده اند و آرمان هاي 
ملي را فراموش كرده اند، براي اين كه جسماً عليل 
و خس��ته اند، توانايي اخالقي خود را به نحو بارزي 
از دست داده اند. بديهي اس��ت بي ميلي به توانايي 
و ورزش، عالقه خاصي به سيگار و قهوه و تفريحات 
ديگر پيش مي آورد. براي مردم ما و به خصوص 
جوانان ما كه بايد شـور و شـوق بخصوصي 
باشـند،  داشـته  آرمان هايشـان  بـراي 
مهم ترينش اين است كه خصلت جوانمردي 
و مليت خواهـي را در مـردم برانگيزانيـم. 
صرف نظر از اين كه به اين طريق ب��ا الكل، اعتياد، 

بيماري و بالهاي ديگ��ر نيز خود به خ��ود مبارزه 
مي ش��ود. به اعتقاد من، اين يک نوع ريش��ه كني 
ياس و ذلت در نس��ل جوان و يک زيربناي مطمئن 
براي اجتماع كنوني ايران است. ملت ما مي تواند 
با بهره گيري از سـنت هاي باستان و اعتالي 
جوانمردي و زنده نگهداشـتن خصلت هاي 
بزرگي و نجابت و شـرافت و با سجاياي نيک 
شهامت و شـجاعت زيربناي محكمي براي 
افتخارات ملي خود بسـازد. ب��راي اين منظور 
واقعاً جاي تاسف اس��ت كه در مملكت ما از ورزش 
و تاثير آن در زندگي اجتماعي مردم غافل مانده اند 
و يا به آن، به صورت يک چيز تشريفاتي مي نگرند. 
اين اعتقادي اس��ت كه من فكر مي كنم بسياري از 
مردم ايران و جوانان روشنفكر مي توانند با همدلي 
و مب��ارزه در راه آن، خدم��ت بزرگي ب��ه مملكت 
خود بنمايند و راه نجاتي است براي استعدادهاي 
جوان ما كه با زهرآب ه��اي اعتياد و فس��اد دارند 
مي خش��كند. اين بليه بزرگي اس��ت. من س��عي 
مي كنم تا اين فكر تازه خودم را نيز به ساير دوستان 
ورزشكارم تعميم دهم كه براي ترقي و تعالي ملت 
ايران يک »نهضت ورزشي« به وجود بياوريم... براي 
اين كار مي توانيم چند دوره، »قهرمان س��ازي« را 
كنار بگذاريم و تا حدودي دور تماس هاي خارجي 
و مس��ابقات جهاني را خط بكش��يم و يا به حداقل 
برسانيم و در عوض با همكاري مردم سعي كنيم كه 
با امكانات بيشتر، ورزش را از كودكستان تا كارخانه 
تعميم دهيم و بهتر اس��ت براي اين منظور ورزش 
در سراسر ايران اجباري ش��ود. ما از اين كار نتايج 

حيرت انگيزي مي گيريم...«
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بابک کوچک و پدر سترگ

* در دي ماه س��ال 1376 در س��ي امين سالگش��ت وداع تختي، مجله اي��ران فردا با 
بابک تختي به گفت وگو نشس��ت. در اين گفت وگو بابک كه به س��رفصل سي سالگي 

رسيده است ديدگاه هاي خود را در مورد پدري كه نديده است، ارائه كرده است.

در دی ماه سـال 1358 در نخستين سالگشـت وداع تختی در برش پس 
از انقالب، نشـريه »ورزش« در شـماره هفتم خود، گفتگويی با بابک در سن 
دوازده سالگی ترتيب داده اسـت. بخش هايی از اين گفتگو كه انگاره های او 

از پدر را حمل می كند، پيشاروی شماست:
• بابک خان اول بگو چندسالته و كالس چندمی؟

13 سالمه و كالس دوم راهنمايی
• دوست داری راه پدرت را ادامه بدی؟

بله ورزش كشتی را دوس��ت دارم، چون پدرم دوست داشت من هم دوست 
دارم برای ملتم يک قهرمان كشتی باشم و يک تختی ديگر.

• دوست داری مثل پدرت در دل مردم جا بگيری؟
افتخارخواهم كرد كه اگر بدانم من هم در دل مردم ج��ای دارم و مثل پدرم 

محبوب هستم. اميدوارم آن قدرت را داشته باشم كه مثل پدرم مردم دار باشم.
• از اينكه پسر تختی هستی چه احساسی داری؟

افتخار می كنم كه فرزند چنين قهرمانی هس��تم و تختی پدرم بوده. وقتی 
مردم در مدرس��ه و خيابان مرا به نام پس��ر تختی به يكديگر نش��ان می دهند 
خوشحال می شوم. انشاهلل من هم با پيمودن راه پدر جواب محبت  های مردم را 

خواهم داد. 
• هيچ می دونی چرا پدرت را به شهادت رساندند؟

بله به خاطر اينكه هميش��ه دنبال حرف مردم را می گرفت و به خاطر مردم 
حرف می زد. حق مردم را می خواس��ت. دوس��ت داش��ت مردم هم��ه در يک 
سطح زندگی كنند و فرقی بين طبقه باال و طبقه پايين نباشد. دوست نداشت 
باال شهری ها به قدری غذا بپزند كه هميش��ه مقدار زيادی را بيرون بريزند ولی 
پابرهنه جنوب شهری نان كنار خيابان را بردارد و بخورد. پدرم را به خاطر حق و 
حقانيت كشتند و دولتمندان دوست نداشتند كه ببينند پدرم در دل مردم جا 

دارد و همه مردم او را دوست دارند. من هم مثل او خواهم شد.
• از دوستان پدرت و به طور كلی از كشتی گيران كسی سراغ تو را می گيرد؟

تا يكس��ال پيش يكي از دوس��تان مرتب به من س��ر می زد و ديگران هيچ و 
گله مند هم نيستم، شايد پدرم را فراموش كرده اند با آنهمه محبت كه پدرم به 

مردم داشت و فراموشی پدرم باعث فراموشی من هم شده است.
• وقتی در شمال شهر راه می روی احساس مردم نسبت به تو چگونه است و 

وقتی در جنوب شهر هستی چطور؟
بارها متوجه شدم وقتی در شمال شهر راه می روم بر فرض اينكه مرابشناسند 
اصال اهميتی برايم قايل نمی شوند كه اين پسر تختی بزرگ است. ولی وقتی در 
جنوب شهر هستم مرا مثل نگين انگشتری در بر می گيرند و چنان محبتی به 
من می كنند كه واقعا نمی توانم جوابگو باشم و واقعا آن وقت است كه احساس 

می كنم توده مردم يعنی چه؛ مشتاقان پدرم يعنی اينها، واقعا من جنوب شهری 
ها را خيلی دوس��ت دارم به خاطر محبت بيش از حدی كه به من دارند. فقط در 
فكرم اين است كه چطور بتوانم جوابگوی اين همه محبت باشم. چون اصل توده 
مردم در جنوب شهر اس��ت كه رنج و زحمت هم هست. هنوز هم بعد از گذشت 

چندين سال تختی برای مردم جنوب شهر زنده است.
• آيا می دانی برای بزرگداشت سالروز پدرت قراراست مراسم باشكوهی سر 

مزارش انجام شود؟
بله، در جواب اين سئوال فقط می توانم بگويم بزرگداشت پدرم قدردانی از او 

را می رساند، متشكرم.

 
پدر

به  
روایت   

پسر*    
• پدرِ ناديده را از درون خانواده شناختي يا در پهنه جامعه؟

ببينيد، تختي اي ك��ه امروز من مي بينم، تختي اي نيس��ت كه يک كودك 
بتواند او را در حريم كوچک خانواده بشناس��د. بچه كه بودم هميش��ه تصوير 
رستم را از پدرم در ذهن داش��تم. وقتي براي اولين بار در كالس سوم ابتدايي 
داستان رس��تم و س��هراب را در كتاب درس��م خواندم، تصويرم جدي تر شد. 
اتفاقا معلم ما داستان رستم و س��هراب را جور ديگري برايمان تعريف مي كرد 
و مي گفت رستم، سهراب را شناخت و او را نكشت و هر دو پاشدند رفتند دنبال 
كارش��ان. بعد كه فهميدم اين طور نيس��ت خيلي تو ذوقم خورد. فكر كردم او 
پسركشي كرده و دلخور ش��دم. تصوير من از تختي در بچگي چيزي شبيه به 
رستم بي عيب و نقص بود. تصورم اين بود كه آدم زورگويي نبوده. قبال واكنش 
مردم را نس��بت به خودم تک و توك مش��اهده مي ك��ردم، در رفتار معلم هاي 
مدرسه، بقال سركوچه و ... مي ديدم كه رفتارش��ان با من فرق مي كند. بعضي 
وقت ها بغضي هم ته گلوش��ان بود. اما اين ش��ناخت من، آني نبود كه با انقالب 
پيش آمد. من تختي را زماني ش��ناختم كه آمدم بيرون، يعني انقالب شد. اين 
ش��ناختي نبود كه خانواده بتواند به من منتقل كند. در انقالب يازده سالم بود. 
در آن روزها وقتي رفتن اب��ن باويه واقعا برايم خوف انگيز ب��ود. واقعا از واكنش 
مردم شوكه ش��ده بودم. قبال يک اتفاق كوچک هم افتده بود، سال 56 كه من 
براي اولين بار به س��الن كشتي رفتم – سيدعباس��ي كشتي مي گرفت-مردم 
كه مرا ديدند كمي شلوغ شد. اما 57 خيلي فرق داشت. مي دانيد فكر مي كنم 
براي اينكه بتوانم تختي را بشناسم فقط بايد همين اتفاق ها مي افتاد. يعني بايد 
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يكجوري موج مردم، موج احساس��ات مردم آزاد مي ش��د. خيلي آدم ها را مي 
شناسيم كه آدم هاي محبوبي هستند، مگر نه؟ اما هميشه يک گروه هم هستند 
كه با آن ها دشمن اند ولي من از تختي هيچ آدم رنجيده اي نديدم. همه دوستش 
دارند. تختي اسطوره شده. بعضي وقت ها فكر مي كنم كه خيلي درست نيست   
تختي از ما دور شود و جنبه هاي خاكي اش را از دست بدهد. براي اينكه بتواند 
الگوي ما، الگوي جوانهايي مثل خودم يا كوچكتر از خودم قراربگيرد بايد  ويژگي 
هايش واقعي تر ش��ود. در اين صورت مي توانيم توقع داشته باشيم كه الگويش 
تسري پيدا كند. براي جوان ها در اين بحراني كه مي گذرانند تختي يک الگوي 
دم دست اس��ت و خيلي نزديک. مي دانيد؟ چيزي را كه جوان ها مي خواهند، 

دارد. آن چيز»مهرباني« است. انگار يک »خداي مهرباني« در دلش دارد.
من هنوز هم دارم تختي را مي شناس��م و به ش��كوهش پي مي برم. هر آدم 

جديدي كه مي بينم شناخت تازه اي از تختي به من مي دهد.
• به عنوان يک فرزند جستجوگر فكر مي كني تختي چرا تختي شد؟

تختي اوايل كه به كشتي روآورد، همه به او مي گفتند:»تو هيچي نمي شي، 
بگذار برو دنبال زندگيت، يک كار ديگه اي پيدا كن.« آنطور كه شنيدم از تهران 
مي رود، چرا كه مهندس حسيبي كه با او نس��بت خانوادگي داشته در مسجد 
سليمان در شركت نفت كاري برايش پيدا مي كند. تختي به مسجد سليمان مي 
رود و بعد از شش ماه بر مي گردد و باز تمرين مي كند.  در دوران سربازي توانايي 
ها و قابليت هايش بروز مي كند و باز روي تش��ک مي رود. با قهرمان كش��ور كه 
روبرو مي شود با اختالف يک امتياز مي بازد و بعد يواش يواش بين مردم مطرح 

مي-شود»تختي«. اين ظاهر قضيه است اما جور ديگري هم مي شود گفت.
در ايران باستان برخي پادشاهان فّره ايزدي يا ُخَورنَه داشتند، كه به عنوان 
فره پهلواني هم از آن ياد ش��ده است. مثال جمش��يد فّره ايزدي داشت، اما به 
خاطر دروغگويي و توهمي كه نس��بت به خودش پيدا كرده بود، ف��ّره را از او 
گرفتند و او فّره را از دست داد.  فّره ايزدي به خاطر دارا بودن برخي ويژگي ها به 
يک فرد تعلق مي گرفت. تختي هم در جامعه ما يک چهره كاريزماتيک داشت. 
تختي در جامعه ايران جاي��گاه ويژه اي پيدا كرد. پهلوان مس��لكي اش نقش 
بسزايي در پيدا كردن اين شخصيت داشت. فرهنگي كه از يک سو به پهلوانان 
زورمند ايران باستان تكيه داشت كه حامي ايران و مردم بودند و از سوي ديگر 
به عياراني كه سرسلسله ش��ان موالي متقيان بود. تختي وقتي ظهور كرد كه 
فرهنگ عياري و پهلواني گم ش��ده بود و فرهنگ حاكم، فرهنگ بي مخ ها و 
قداره بندهابود. از كس��اني مثل يعقوب ليث خبري نبود، در يک دوران گذار، 
همه چيز داش��ت از بين مي رفت ك��ه يكهو يک نفر آمد ك��ه ويژگيهاي همه 
پهلوان ها را داشت. زور بازو داشت، قدرت داش��ت، قواره داشت، از مظلومين 
دستگيري مي كرد، هيچ وقت به محرومين پش��ت نمي كرد و ... خود تختي 

داراي اين پتانسيل بود كه مردم تمام احساسات و توقعاتشان را بارش كنند، 
زمانه اس��ت ديگر. بعد از كودتاي 32 بود، ما در همه عرصه ها شكست خورده 
بوديم، دكتر مصدق كه يک زماني بار عاطفي زيادي به دوش��ش بود ناكام از 
صحنه بيرون رفته بود. مردم هم كه دچار يک خودباختگي ش��ده بودند، يک 
نفر را پيدا كردند كه پش��ت به آن ها نكرد و ش��د كانون توجهات مردم. مردم 
كه مخالفتشان را نس��بت به رژيم نمي توانستند بروز دهند تختي را به كانون 
تمام خواسته هايشان مبدل كردند. به نظر من تختي امروز فوق العاده از قوارة 
تن يک آدم خاكي بيرون رفته اس��ت،  آدمي شده كه مطلقا خطا نكرده. مردم 
كسي را مي خواس��تند كه دوباره در اندازه هايي كه در آرزوهايشان بوده زنده 
شود. خاطره اي دارم كه برايم خيلي جالب است: به گفته دوستان پدرم مثل 
اينكه قد من يكي دو سانت از پدرم بلندتر است. دوستي مي خواست مجسمه 
اي از تختي بس��ازد، به همين خاطر خواس��ت از من چند عكس بگيرد كه از 
قواره من به قواره پدرم برسد و نسبت هاي فيزيكي را پيدا كند. من فقط به او 
گفتم:»لحاظ كن كه من گويا از پدرم يكي دو سانت بلندترم« اين را كه گفتم 
اصال ميانمان به هم خورد. به من گفت:»او اصال يک چيز ديگه اي بود، قدش از 

دو متر و نيم هم بيشتر بود.«
منظورم از اس��طوره سازيهاييس��ت ك��ه ما مي كني��م. به هر ح��ال فرد 
كاريزماتيک بايد داراي چند مشخصه باش��د كه من مهمترينش را عشق به 
مردم مي دانم. يعني كافي اس��ت يک ش��خصيتي هرجا مي خواهد ايستاده 
باشد، ورزشي باشد؛ سياسي باشد، در عرصه هنر و علم باشد. فقط كافي است 
كه مردم را دوست بدارد. همين كافي اس��ت كه از او اسطوره بسازند. جايگاه 

بابک دوازده ساله، اولین ماه هاي پس از انقالب 
با یكي از حریفان پدر
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تختي جايگاهي بود كه يک دوره از رستم ش��روع مي شد، بعد به پورياي ولي 
مي رس��يد بعد هم به پدرم كه به نظرم آخرينش هم بود. مردم مي خواستند 
كه تختي را در آن اندازه ها ببينند. برگرديم به ش��رايط اجتماعي آن زمان. ما 
وقتي شاه را از خودمان نمي دانستيم و مردم چون خود را مقابل شاه و سلطنت 
مي ديدند، حرفهاي او را حرفهاي خودش��ان نمي دانستند و هرچيزي را به او 
نسبت مي دادند. در مورد تختي دقيقا برعكس بود، يعني تمام چيزهايي را كه 
آرزويش را داشتند در تختي مي ديدند. فكر مي كنم اين پيچشي است كه در 

مورد شخصيت هاي بزرگ پيش مي آيد.
از طرفي مردم، تمام افتخارات گمش��ده گذش��ته را در تختي متجلي مي 
ديدند. در اين چهارچوب س��رافرازي تختي خيلي مهم بود. يعني ما با فردي 
مواجه شديم كه در آن دوران ورشكستگي، افتخارآفرين بود و در جهان صاحب 
يک اندازه بين المللي شده بود. اندازه هايش ديگر اندازه هاي داخلي خودمان 
نبود، جايي بود كه زورآورترين ها حضور داشتند و تختي مي توانست در جايي 
باالتر از زورآوران همه ملل بايستد. اين براي مردم خيلي الزم و مهم بود. قدرت 
گذش��ته ايران در ذهن مردم بود، ايران امپراتوري  بزرگ و صاحب قدرتي بود. 
تختي قهرمان جهان به سهم خود اقتدار گذشته را تداعي مي كرد. تختي اگر 

قهرمان جهان نبود، قطعا به اين موقعيت نمي رسيد.
باالخره يک عامل مهم، سياس��ي ب��ودن تختي بود.مي داني��د كه آن موقع 
ورزشكار ديگري هم بود كه در واقع نماينده حكومت حساب مي شد. نه اينكه 
واقعا بود، ولي مردم او را نماينده دس��تگاه مي دانس��تند. دس��تگاه هم طوري 
رفتار مي كرد كه انگار به او نظر لطف دارد. همين كافي بود كه محبوبيت پدرم 
بيشتر شود. مردم تختي را از خودشان مي دانستند. خصوصا با اظهارنظرهايي 
كه تختي در مورد جبهه ملي و مصدق كرده ب��ود. تختي گفته بود كه من عضو 
شوراي مركزي جبهه ملي و نماينده ورزشكاران در جبهه هستم. فكر مي كنم 
بعد از يوكوهاما در س��ال 1961 )1340( بود كه اين جمالت با تيتر درشت در 
روزنامه ها چاپ ش��ده بود. فكر مي كنم اگر اين عامل سياس��ي هم نبود تختي 
به نوعي خنثي عمل مي كرد و يا اگر به طرف دستگاه مي رفت باز قطعا اين فّره 

ايزدي در سرش قرار نمي گرفت.
• در جستجوگري خود چه ويژگي هايي در پدر متجلي ديدي؟

مي گويند ص��ورت، آينه قلب آدمي اس��ت. ميميک )حال��ت( صورتش از 
عواملي بود كه در شخصيت كاريزماتيک او موثر بود. من بيشتر عكس هايش 
را ديده ام. در همه عكس ها مي بينم چهره اش خيلي مهربان است. اما در عين 
حال مثل كوه قرص و محكم است. با آن ش��انه هاي پهن و آن قواره، اصال آدم 
نمي تواند تصور كند كه همچون آدم زورمندي آن قلب رئوف را درسينه داشته 
باشد. در همان زمان هايي كه مي رفتم تا از او خاطره جمع كنم، يک نفر جمله 

قش��نگي گفت:»اولين باري كه تختي رو ديدم متوجه شدم از اين تن 
زورمند هيچ آسيبي به من نخواهد رسيد« جدا از مهرباني، عدم خشونت 
هم از ويژگي هاي تختي به شمار مي رود. حيرت انگيز است كه در خاني آباد كه 
معروف است پاتوق قداره بندها بوده، تختي از همان جواني از خشونت پرهيز 
داش��ته. مثال تو همين نجاري كه كار مي كرده يک دفعه صاحب نجاري با اره 
دست تختي را آش و الش مي كند، بقيه بچه هاي آنجا به دفاع از او جلو مي آيند 
و خوب مي توانستند از چاقو هم اس��تفاده كنند، تختي به آنها اجازه اين كار را 
نمي دهد. او در اوج قدرتش هم هيچ وقت از زورش استفاده نكرد. يک بار وقتي 
تو اوج بوده و قهرمان جهان، به اوشون فشم مي رود، در آنجا يكي از جاهل هاي 
محل در يک كبابي محكم مي زند تو گوش پدرم. پدرم مي نش��يند و صلوات 
مي فرس��تند. آن فرد هم مي فهمد كه »تختيه« و مي فهمد كه چكار كرده از 
شرمندگي يک گوسفند جلو پدرم مي كشد. خيليه كه ما قدرت داشته باشيم و 
آن را نابجا به كار نبريم. از اين رو، گذشت رو هم بايد به خصوصيات تختي اضافه 

كرد.
وفاداري هم از مش��خصات جدايي ناپذير او بود. يكي از شاگردهاي نجاري 
كه هم سن و سال او بود تعريف مي-كرد كه با اينكه خانواده تختي از خاني آباد 
رفتند پشت مسجد سپهساالر و از آنجا هم به شميران اسباب كشي كردند، اما 
تختي تا آخرين باري هم كه به سفر مي رفت و برمي گشت، براي بچه هاي خاني 
آباد يک س��وغاتي، يک چيزي مي آورد و مي گفت:»داداش اين هيچي نيستا، 
ناقابله، فقط مي خواسـتم بگم يادت بودم.« تختي ت��ا آخرين روز عمرش 

يادش نرفت كه بچه خاني آباد است.
تختي»دستگير« هم بود. از دستگيريهاي تختي خاطره خيلي زياد است. از 
كمک به يک زن و مرد فلج كه تازه ازدواج كرده بودن تا دكه مطبوعاتي خريدن 
براي يک جوان بيكار و ... مي گويند هروق��ت كادويي از طرف راه-آهن –محل 
كارش – يا بقيه سازمانها و دس��تگاهها مي گرفت، بدون اينكه آن ها را باز كند 
به كس��اني مي داد كه ناگفته سرپرستي ش��ان را به عهده داش��ت. بعد از شب 
هفت، يكي از دوس��تانش مي بيند كه پيرزني در راهروهاي فدراسيون كشتي 
مي گردد. از او مي پرسد:»مادر چي مي خوای؟ دنبال كي مي گردي؟« پيرزن 
مي گويد:»واال نمي دونم؛ دنبال كس��ي مي گردم كه قد و قوارش به پهلوون ها 
مي خوره، او ميومد به من كمک مي كرد، چند وقتيه كه پيداش نيس��ت، گفتم 

شايد بتونم اينجا ازش خبري بگيرم. «
تختي ساده و بي غل و غش بود. در دانشگاه يک مسابقه پينگ پنگ بوده بين 
آقاي احتشام زاده و يک حريف ژاپني، تختي به سالن مي رود. وسط بازي مورد 
استقبال دانشجوها قرار مي گيرد و دانشجويان از او مي خوهند كه صحبت كند، 
تختي مي گويد:»واهلل من حرف زدن بلد نيستم«، خالصه به اصرار، دست آقاي 
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بابک رشید

احتشام زاده را مي گيرد و توپ را به دس��تش مي دهد تا بازي را شروع كند. اما 
دانشجوها ول كن نبودند و اصرار داشتند تا تختي صحبت كند. باالخره تختي 
كه خيس عرق شده بوده باز مي گويد:»من كه حرف زدن بلد نيستم ولي همينو 

بگم كه اميدم به شما دانشجوهاس« 
عاطفه هم ج��زء ديگري از ش��خصيت وجودي تختي اس��ت. او ارادت انكار 
ناپذيري به مصدق داشت. نقل قول اس��ت كه از دكتر غالمحسين مصدق يک 
خورده دلخور مي شه چراكه ايشان كراوات مشكي را يک خورده زودتر از سال 
مصدق باز كرده بوده و تختي گفته بود:»كراوات مشكي اش را حداقل يک سال 

بايد مي زد.«
و باالخره تختي با مردم بود و از مردم. مردم گراي��ي در ذاتش بود. يک بار كه 
دانشجوها در دانش��گاه تهران تحصن كرده بودن و دانشگاه هم محاصره بوده و 
كسي امكان تردد به دانشگاه نداش��ته، تختي با ظرفهاي غذا از در دانشگاه وارد 
مي شود، خوب پاسبان ها هم اورا مي شناختند و كاري با او نداشتند. چون غذا 
كم بوده، او از درهاي متعدد دانش��گاه وارد مي شود و كار غذارساني را تكرار مي 

كند. 
خوب مردم هم عالقه و سمپاتي عجيبي به او داشتند. انگار كسي است كه 
مال »خودش��ونه«. باور كن كمتر كس��ي را ديدم كه بگويد تختي را نديدم يا 
باهاش ش��ام و نهار نخوردم. مي داني اين ش��ام و نهارها واقعا اغراق آميز است. 
چون او نمي توانسته با همه شام و نهار خورده باش��د. اما خوب تختي واقعا در 
كوچه، پس كوچه ها حضور داشته. با اينكه من پسرش هستم و خودم را خيلي 
به او نزديک مي دانم ولي مي ترس��م »خودش��و« تو كتاب بياورم. مي ترس��م 
بنويسم تختي از در آمد، رفت رو صندلي نشست.االن نزديكان درجه يكش در 
قيد حيات هستند، دوستاني كه با او سرو كله زدند و كشتي نيز گرفتند هستند، 
مربيهايي كه بعضي وقتها شايد اورا دعواهم كرده اند، واقعيت براي همة اينها 
عوض شده اما همين تغيير واقعيت هم يكسان نبوده است. من تاحاال كلماتي 
كه به من براي برخورد با او ركاب بدهند پيدا نكرده ام. واقعا با مردم چفت شده 
بود و مردم اعتماد غريبي به او داش��تند. وقتي براي جمع آوري كمک به زلزله 

زده هاي بويين زهرا در الله زار راه مي افتد برايم نقل كرده اند كه:
»پيرزني چادرش را در مياره ميده به تختي و ميگه چيزي همراهم نيس��ت. 
من هفتاد سالمه ولي تاحاال چادرم را از سرم برنداشتم – يعني مي خواسته بگه 
رضاشاه نتونست چادر را از سرم بكش��ه- ولي اونو به تو مي دهم كه من هم يک 

چيزي داده باشم و من هم سهمي در كاري كه تو مي كني دشته باشم.«
برخوردي كه مردم با تختي داشتن، بس��ان اعتمادي بود كه به پهلوان هاي 
قديم مي كردند. يک بار پدرم كه از آلمان با ماش��ين شخصي راهي ايران بوده، 
يكي از دانشجويان ايراني كه خانم آلمانيش را مي خواس��ته به ايران بفرستد، 

مي فهمد كه تختي راهي ايران اس��ت. نمي دانم چرا خانمش را با هواپيما نمي 
فرستاده، شايد به خاطر اينكه پول نداشته. در فرانكفورت به سراغ تختي مي آيد 
و خانمش را مي سپرد به دست تختي. ظاهرا ماشين تختي ايرادي داشته. تختي 
عنوان مي كند كه خيلي خوب ماشين رفيق من هست. خانم شما مي توانيد با او 
بياييد، ولي آن دانشجو مي گويد فقط بايد در ماشين خودت سوار شود. باالخره 
او باتختي به ايران مي آيد و اين زمينه دوس��تي هاي بعدي دانشجوي ايراني با 

تختي مي شود. به هر حال تختي در جامعه ما پديده اي بود.
• براي ماندگار شدن »يل مردم«  چه فكري كرده اي؟

به فكر موزه افتادم. به اين فك��ر افتادم كه خانه تختي را م��وزه كنيم. خانه 
چهارراه حسابي تنها خانه اي است كه باقي مانده. يک خانه خانوادگي ديگري 
هم هست كه در تملک من يا خانواده اش نيس��ت. ولي اين خانه واقعا خانه اي 
است كه تختي در آن زندگي كرده، خارج از اين مملكت هرجا رفتم –خصوصا 
در اروپا- مثال خانه اولين سازنده قاش��ق را حفظ كرده اند و قاشق اوليه و اولين 
دستگاه قاشق زني را هم به نمايشگاه گذاشته اند. حاال ما يک چنين آدم بزرگي 
داريم اما يادگاري از او باقي نيست. نه فقط به اين خاطر كه پدر من است، نه. دلم 
مي-خواهد اين منزل موزه شود. قبال مسئولين مرتبط با اين مساله استقبال 
خوبي كردند اما موانعي سر راه آمده كه هنوز برطرف نشده. آن منزل حتي به 
پاي تخريب هم رفت و يكي دوتا از در و پنجره هايش را كندند و داش��تند مي 
كوبيدند كه شهرداري جلوي آن ها را گرفت. ولي هنوز تكليف تملک آن منزل 
روشن نيس��ت. اين واقعا يكي از دل نگراني هاي من است. دلم مي خواهد آنجا 

موزه اي شود كه بتوانيم تختي را روشن تر معرفي كنيم.
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اين متن توسط غالمرضای »دوم كوچک« 
در دی ماه 85 به ياد غالمرضای بزرگ سطر بسته است:

ديروز سالگرد پدربزرگم بود و ما نبوديم. آن سال هايي كه بوديم مامانم و بابام شير و موز مي آوردن مدرسه. بعد 
از مدرسه هم، من و مامانم مي رفتيم خانه مادربزرگم و صبر مي كرديم تا شـب كه بابام بياد از ابن بابويه و حسينيه 

ارشاد... تلويزيون روشن بود اما پدرم را نشان نمي دادند. اين بود كه همه خيال مي كردند بابام نرفته. 
ما مجبور بوديم بـه تلفن ها جواب بدهيـم و بگوييم كه بابام آنجا بـود. بعد همه فهميدند كه چرا بابام را نشـان 

نمي دهند، با اينكه او از همه بلندتر و پرزورتر و قشنگ تر است و تازه فرزند جهان پهلوان هم هست...
من اينجا كه آمدم به مادرم گفتم هيچ كس مرا نمي شناسد و من چطور بروم مدرسه؟ تو ايران همه مي دانستند 

من كي هستم اما اينجا چه كسي مي فهمد؟ مادرم گفت چه بهتر، خودت بايد كاري كني كه همه تو را بشناسند.
اين بود كه درس خواندم خيلي. تو زبان انگليسي اول شدم، بين دانش آموزان آمريكايي توي سه كال س رياضي 
اول شدم و توي چهار كال س علوم اول شدم و خيلي جايزه گرفتم؛ تازه به خاطر اينكه به يک بچه چيني كمک كردم 

كارت مخصوص به من دادند و تازه آن وقت بود كه فهميدم من هم كمي خوب هستم. 
بعد يكي از معلم ها به من گفت درباره شب يلدا كار كنم، تحقيق كنم. كردم. ديدم چقدر قشنگ است شب يلدا. 
همان وقت دلم مي خواست بيايم ايران اما مادرم همين جا شب يلدا گرفت و خال صه بعد از اين تحقيق معلمم جلوي 

همه به من گفت تو با آن قهرمان ايراني كه توي اينترنت اسمش پر است چه نسبتي داري...؟ 
گفتم نوه او هسـتم. همه برگشـتن به من نگاه كردند و از آن روز كارم سـه برابر شـده. يكي براي خودم درس 

مي خوانم يكي هم براي اينكه نگويند نوه جهان پهلوان چيزي سرش نمي شود.

غالمرضاي دوم

من 
و پــــدر بــزرگم
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تختي؛
 از نـگاه دیــگران

تختي كه اجدادش همداني بودند در هنگام تول��د دو خواهر و دو برادر به نام 
هاي؛ خديجه، نرگس، غالمعلي و محمد مهدي داشت. عطااهلل بهمنش، اشک 

قهرمان 
تختي پسر ارباب رجب تختي بود. او پيش از تاسيس راه آهن، در مسير شوش 
و راه آهن، يخچال داشت. در سال هاي 13-1312 رضا شاه تصميم مي گيرد كه 
راه آهن را بسازد. بنابراين ايادي او يخچال پدر تختي و امالك ديگران را خراب 
مي كنند. ارباب رجب در آن زمان وضع بس��يار خوبي داشت، ولي بعد از اين كه 
يخچال را خراب كردند زندگي مرفه خود را از دست داد. بعد از اين جريان، او در 
ميدان محمديه يک تخت زده و ميوه ها و تره باري را كه از شهريار و حومة تهران 
مي آوردند روي تخت مي گذاش��ت و مي فروخت. وقتي مام��وران ثبت احوال 
مي آيند تا براي او نام خانوادگي و ش��هرتي انتخاب كنند، ايشان مي گويد كه ما 
فعاًل در اين جا صرفاً با تخت س��روكار داريم و ديگر هيچ. از اين رو فاميلي ارباب 

رجب، تختي مي شود. محمد حسن خرمشاهی، چشم انداز ايران
در آن زمان كه يخچال ارباب رجب را خراب كردند ديگر توليدي نداشت كه 
به فروش برساند. در اين زمان وضع اقتصادي او خراب مي شود، و در پي آن افكار 
اين شخص شريف، مغشوش مي گردد. در اين دوران ارباب تقي، عموي تختي، 
به كمک خانوادة آن ها مي آيد. پدر تختي منزل ش��خصي خود را هم براي امرار 
معاش به فروش مي رس��اند و در خانة ارباب تقي س��كونت مي كند. غالمعلي و 
مهدي دو برادر تختي بودند كه مهدي در سال هاي 25-1327 سمت قهرماني 
داشت و كش��تي و قهرماني غالمرضا در آن زمان اساس��اً مطرح نبود. غالمرضا 
پس از تحصيل شش��م ابتدايي، درس را به ضرورت ني��از خانوادگي رها كرده و 
در يک نانوايي مشغول به كار مي ش��ود و پس از آن نزد ش��يخ ابراهيم نجار كه 
مغازه اش سر خاني آباد قرار داش��ت مي رود. در آغاز در كش��تي هم زياد از وي 
استقبال نمي كردند. ايشان كه نس��بتي هم با مهندس حسيبي از ياران دكتر 
مصدق داشت، از طريق مهندس و روزنامه ها اطالع پيدا مي كند كه شركت نفت 
كارگر اس��تخدام مي كند. مدت ها به عنوان كارگر به مسجد سليمان مي رود. 

محمدحسن خرمشاهی، چشم اندازايران
وقتی در مسجد سليمان با درخواست مرخصی اش برای ديدار با مادر موافقت 
نشد، متن استعفا نامه ای بدين شرح تسليم كرد:»بسيار متاسفم از اين كه مقام 
رياست كارگزيني اداره ش��ركت نفت مسجد س��ليمان با مرخصي يک ماهه 
اينجانب موافقت نفرموده اند. از نظر آن كه من ب��راي مادر خودم ارزش فراواني 
قائل هستم و او از من خواسته اس��ت كه به ديدارش بروم و چاره اي جز اطاعت 
امر او نمي بينم و با مرخصي من نيز موافقت نش��ده اس��ت، خواهشمند است با 

استعفاي من موافقت فرمائيد.« عطااهلل بهمنش، اشک قهرمان
به زورخانه پوالد در خيابان ش��اپور مي آيد و در آن جا ب��ه تمرين مي پردازد. 

در اين زمان در روز، 4 الي 5 س��اعت تمرين مي كرد و به اي��ن ترتيب كم كم در 
كشتي پيشرفت حاصل كرده و تمام رقبايش را هم كنار گذاشت. محمد حسن 

خرمشاهی، چشم انداز ايران
يادم هس��ت كه ايام ماه مبارك رمضان بود و من و تختي در جلسات هيات 
مذهبي خاني آباد شركت مي كرديم ولي او به من گفت اول بيا برويم بيمارستان 
به بابا سري بزنيم بعد بياييم هيات. محمد آل حسينی، حماسه جهان پهلوان 

تختی، محمدعلی سفری
آن روزها تختي هنوز شهرت چنداني نداشت. روزي سرگرم قدم زدن بوديم 
كه متوجه شديم دو نفر سرگرم دعواي لفظي هس��تند و كم مانده ]بود[ با هم 
گالويز ش��وند. جهان پهلوان تختي به س��راغ آن دو مي رود تا مانع دعوا ش��ود. 
دعواي آن دو بر سر اين بود كه يكي 120 تومان از ديگري طلب داشت و بدهكار 
نمي توانس��ت طلبش را پرداخت كند. طلبكار با ديدن قامت بلند و قوي تختي 
بي آن كه او را بشناس��د به درد دل پرداخت و از تختي تقاضا كرد طلبش را براي 
او وصول كند. تختي به سراغ بدهكار رفت و با وي به گفتگو پرداخت. بدهكار به 
جهان پهلوان گفت كه نمي تواند بدهي خود را پرداخت كند زيرا سخت دست 
تنگ اس��ت. تختي، دل بزرگ و مهربانش به درد آمد و بي آن كه بدهكار متوجه 
شود به سراغ طلبكار ر فت و مبلغ 120 تومان به او داد. طلبكار به خيال اين كه 
تختي با زور بازو طلب او را وصول كرده اس��ت 20 تومان به تخت��ي انعام داد! و 
جهان پهلوان بي آن كه ب��ه روي خود بياورد از صحنه ماجرا دور ش��د. ابراهيم 

مختاری، هدی صابر، ميراث پهلوانی
در سال 1332 كه مس��ابقه پهلوانی بود. تختی و زندی پای فينال آمدند اما 

آقا رجب در سال هاي آخر حیات
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تختی به احترام زندی كه مربی او بود خاك شد در حاليكه از نظر قدرت بدنی می 
توانست مسابقه را ببرد. ناصر محمدی، حماسه جهان پهلوان تختی 

يک روز نزديک هاي غروب بود و عده زيادي جمع بوند و وقت مالقات هم تمام 
شده بود. اما وقتي به مرحوم نواب صفوي خبر دادند كه تختي بيرون زندان قصر 
است آن مرحوم وسيله ورود را فراهم كرد ما به داخل رفتيم اما كريدور و حياط 
جلوي آن كه در اختيار نواب بود مملو از جمعيت بود. نواب روي تختي را بوسيد. 
نواب صفوی بچه محل تختی بود و تختی در زندان به مالقاتش می رفت. محمد 

آل حسينی، حماسه جهان پهلوان تختی
در سال 1337 يا 1338 بود كه مسابقه برگ زيتون در تهران برگزار مي شد، 
تختي در وزن 7 و من در وزن 8 پاي فينال بوديم. من خواستم كشتي نگيرم ولي 
گفتند اگر نگيري هردو اوت مي شويد، بايد كش��تي بگيريد. من و تختي با هم 
كشتي گرفتيم، مدت كشتي 15 دقيقه بود ولي س��ر 9 دقيقه در حالي كه من 
»لِنگ« گرفته بودم و او هم زير گرفته بود به او گفتم »بخشيدم« و كشتي را ادامه 
ندادم و همان طور براي گرفتن جايزه رفتيم در جايگاه. تختي اول بود و من دوم، 
ولي وقتي مي خواستند مدال طال )جايزه اول( را به او بدهند، گفت اين مال من 
نيست، مال محمدي اس��ت، جايزه اول را به او بدهيد و دوم را به من، در نتيجه 
مدال طالي 24 مثقالي طالي 22 عيار نصيب من شد. سروصدای عده اي بلند 
شد و به تختي اعتراض كردند ولي او به آن ها و روزنامه نگارها گفت، »مدال طال 
مال من نبود، او كشتي را بخش��يد، طال مال خودش بود...« تختي از اين كارها 

خيلي كرد. ناصر محمدی، حماسه جهان پهلوان تختی
قدرت بدني فوق العاده ای داشت، ما هر وقت تمرين مي كرديم، آخِر تمرين 

كه همه خسته بودند او هنوز س��رحال بود و به من مي گفت بيا از من فن »دوبل 
نلسون« يا »اوج بند« بگير، ورزشكارها مي دانند كه اين يک فن مشكلي است، 
دو دست از زير كتف به پشت گردن مي آيد و دست ها قفل مي شود و دست هاي 
طرف از حركت مي افتد، اين فن در كشتي فني است كه اگر از كسي بگيرند، كار 
تمام است و كمتر كس��ي مي تواند خود را نجات دهد، اما وقتي من اين فن را از 
تختي مي گرفتم با يک حركت دست هاي مرا از »قفل« جدا مي كرد. چون هم 
عضالت قوي داشت و هم قدرت بدني كامل و به همين دليل با وجودي كه با صد 
كيلو وزن خودم به او فش��ار مي آوردم، در برابر فشار عضالت او تاب نمي آوردم و 
دستم باز مي شد و او با اين فن رفع خستگي هم مي كرد. تمرين ما با هم، به خاطر 
هم وزني مرتباً ادامه داش��ت من در »خيمه زدن« معروف بودم و او هم هميشه 
از من »زير« مي گرفت و مرحوم بلور هم اس��تاد ما بود. تكرار اين تمرين سبب 
مي شد كه گاهي تختي به بلور مي گفت به من بگويد اين قدر »خيمه« نزنم، از 
فن »زير« هم اس��تفاده كنم و با خنده مي گفت از بس خيمه مي زند دنده هاي 
من درد مي گيرد و من قبول نمي كردم و مي گفتم فقط از راه خيمه زدن، حريف 

هستم! ناصر محمدی، حماسه جهان پهلوان تختی
من سعي داشتم همواره وس��ايل راحتي او را فراهم كنم. در روزهاي تمرين، 
تختي از دو لُنگ استفاده مي كرد يكي براي تمرين و يكي براي نماز. مهر و لنگ 
مخصوص نماز او را در رختكن به اضافه دو شورت كه يكي مخصوص نماز بود در 
جاي معيني مي گذاش��تم... به محض اين كه تمرين تمام مي شد نماز را شروع 
مي كرد و ما هم با او به نماز مي ايستاديم كه البته در آن روزگار، با نگاه بخصوص 

ديگران مواجه بوديم، ولي تختي توجهي به اين مسائل نداشت. 
ظهرها پس از تمرين با او به مس��جد هدايت مي رفتيم و نماز مي خوانديم و 
پاي صحبت مرحوم آيت اهلل طالقاني مي نشستيم. علی دالل باشی زحمت 

كش سالن كشتی، حماسه جهان پهلوان تختي ص 226
»... بله آقا من هر وق��ت از منزل مي آيم بيرون، مادرم براي من آيه الكرس��ي 
مي خواند و اس��پند و كندر برايم دود مي كند. همه اش سفارش مي كند كه نزد 
اش��خاص ناباب نروم و خود را از چش��م بد حفظ كنم. يک دقيقه هم كه از وقت 
معمول ديرتر به منزل بروم مادرم هر چه دعا بلد اس��ت مي خواند تا من برسم. 
وقتي مرا مي بيند باز دعا مي خواند و به من فوت مي كند و خدا را شكر مي گذارد. 
مادرم آن قدر مرا دوس��ت دارد كه براي من از حد يک مادر عادي خيلي تجاوز 
كرده است. مي توان گفت كه در راه من خودش را فراموش كرده است.« گفتگو 

با كيهان ورزشي 1335/10/15
مسابقه جهاني در تهران، استاديوم ثريا در خيابان حافظ بود. كشتي ها گرفته 
شد و دو نفر پاي فينال رفتند: تختي از ايران و سيراكوف از بلغارستان. سيراكوف 
عجيب بارانداز مي كرد. من قبل از شروع مس��ابقه تختي را ماساژ مي دادم، به او 

نماي دیگري از خانه پدري
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گفتم مواظب بارانداز س��يراكوف باش��د، خطرناك است. كش��تي شروع شد، 
تختي يک بار زير گرفت و سيراكوف را خاك كرد و پايش را »سگک« كرد ولي 
سيراكوف روي سگک ايستاد، دو مرتبه كشتي شروع شد و تختي يک زير گرفت 
و او را خاك كرد و رفت توي سگک پا، دقيقه دوم يا سوم كشتي بود. فشار سگک 
موجب ناراحتي شديد سيراكوف شد، با دست اش��اره به پايش كرد، تختي او را 
رها كرد و از جا بلند شد. فرياد تماشاچيان بلند ش��د كه چرا اين كار را كردي و 
به تختي اعتراض كردند. اما مي دانيد نتيجه اين گذشت و انسان دوستي تختي 
چه شد؟ سيراكوف منتظر داور نشد، خودش دست تختي را به عنوان 
برنده بلند كرد. در حالي كه او كمونيست بود و مي دانست حِق بخشيدن ندارد 
چون تيرباران مي شود، اما عمل تختي چنان او را تحت تاثير قرار داد كه خودش 
دست تختي را بلند كرد... اما داشتيم ورزشكار ديگري كه در وزن هفتم، حريف 
بلغاري را آن قدر در سگک فشار داد و در حالي كه او فرياد مي زد و درد مي كشيد، 
طرف بي توجه، آن قدر فش��ار آورد كه پ��اي حريف بلغاري شكس��ت و او را به 
بيمارستان بردند. اين هاست فرق تختي و ديگران، بي جهت نيست كه تختي، 

اين همه محبت پيدا كرد...« ناصر محمدی، حماسه جهان پهلوان تختی 
يک سال مس��ابقات قهرمانی كشور در مش��هد برگزار می شد، همه كشتی 
گيران در مش��هد جمع ش��ده بودند و جهان پهلوان هم به آنجا آمده بود. اولين 
روزی كه دسته جمعی روانه سالن مسابقات شديم، جلوی در ورودی سالن يک 
دفعه جهان پهلوان راهش را كج كرد و به طرف پسرجوان مفلوجی كه تخمه و 
تنقالت می فروخت رفت و مقداری از او تخمه خريد و چند دقيقه ای هم سر به 
سر او گذاش��ت و وقتی می خواس��ت پول تخمه را بدهد، پسر جوان قبول نمی 
كرد ولی با اصرار تختی حاضر نشد حرف جهان پهلوان را زمين بياندازد. همين 
جا تختی با او دوست ش��د طوری كه انگار سال هاست يكديگر را می شناسند، 
چند دقيقه بعد تختی به طرف ما آمد و تاكيد كرد كه در اين چند روز برگزاری 
مس��ابقات فقط به خاطر كمک به آن جوان فل��ج از او خريد كنيم. وقتی تختی 
چيزی می گفت، هيچكس باالی حرفش حرف نمی زد. همين كه او تشخيص 
داده بود فالن كار را بكنيم ما هم ب��ی چون و چرا می كرديم. ت��ا اينكه روز آخر 
مسابقات رسيد و همه چمدانشان را بستند تا به ش��هر خودشان بروند. ما يک 
گروه بوديم كه با تختی از س��الن خارج ش��ديم. تختی برای آخرين بار رفت كه 
از جوان تخمه فروش چيزی بخرد ما هم قدم زنان به كنارشان رسيديم. جوان 
مفلوج به تختی گفت: شما هم كه رفتنی شدين ولی يک چيزی توی دل من می 
مونه. با اصرار تختی پسر جوان حاضر ش��د رازی را كه در دل دارد برای او بازگو 
كند. باالخره معلوم شد كه او خاطرخواه دختری است و دختر هم به او عالقمند 
است اما پدر و مادر دختر حاضر نيس��تند تن به چنين ازدواجی بدهندو تختی 
متوجه شده بود منظور پسر جوان اين است كه او پادرميانی كند و اين موضوع 

را خودش فيصله دهد از فكر بازگش��ت به تهران منصرف شد و مدتی در مشهد 
ماندگارشد. در اين مدت بيش��تر كارها را انجام داد و خانواده عروس كه حاضر 

نبودند جواب رد به جهان پهلوان بدهند با عروسی موافقت كردند.
يک سال بعد دوباره ما كشتی گيران در شهر ديگری دور هم جمع شديم تا 
مس��ابقات انتخابی برگزار كنيم تختی همين كه چشمش به من افتاد گفت: تا 
يادم نرفته يک كار ضروری داريم كه االن شروعش می كنيم و تو بايد به انجامش 
برس��انی. و بالفاصله افتاد دوره و از بچه ها پول جمع ك��رد هركس به فراخور، 
مبلغی داد تا به دويس��ت هزارتومان رس��يد. پس از آن، يک ساعتی غيبش زد. 
وقتی برگشت يک جعبه توی دستش بود. آمد پيش من و گفت: توی اين جعبه 
يک راديو هست، برای همان جوان مشهدی خريدم. توی نامه برام نوشته زنش 
توی خونه تنهاس و حوصله اش سر می ره. من هم به فكرم رسيد از طرف بچه ها 
يک هديه براش بفرستيم، اين رو امانت می سپرم به دستت كه برسونی به دست 
خودش. همان جا بود كه متوجه شدم تختی واقعا جهان پهلوان است. معلوم بود 
كه هرچه دارد بين اين و آن تقسيم می كند. او خودش آنقدر پول نداشت كه به 
تنهايی يک راديو بخرد. يعقوبعلی شورورزی، از پس كوچه های خانی آباد تا 

ژرفای دل مردم
يادم هس��ت وقتي از »ملبورن« آمد در ضيافتي كه حبي��ب بلور داد، من در 
كنار تختي نشس��ته بودم، از او درباره دش��واري مبارزه با حريفانش در مسابقه 
س��ؤال كردم و گفتم در ميان اين حريف ها با كدام يک مشكل داشتي؟ تختي 
گفت با حريف آمريكايي به نام »پي بلير« كه با او فينال مس��ابقات را در ملبورن 
برگزار كرديم، »كواليف« روس��ي كه به من باخته بود، »بلير« را برد، بنابراين 

پهلوان ایران در وسط
حسین نوري و یعقوبعلي شورورزي در اطراف
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وقتي آخرين كشتي را كه در دوره هفتم بود برگزار كرديم و من با »بلير« روبه رو 
شدم، او قد بلند، جوان، پرقدرت و پرتكاپو بود، اما سرانجام او را شكست دادم و او 
به مقام سوم رسيد؛ كشتي گير پر قدرت تركيه »عادل آتان« نيز به اين »بلير« 
باخته بود. بنابراين مبارزه س��اده اي نبود، من شش كشتي گرفتم و اين كشتي 
در واقع »قدر« بود، اما اگر اين پيروزي ما سبب اين تصور نشود كه ما از شوروي 
و آمريكا جلوتر افتاده ايم، بايد بگويم پيروزي خوبي داشتيم. تختي افزود اما به 
عقيده من بايد استعدادها را در محله هاي فقيرنشين جستجو كرد، بايد آن ها را 
يافت و تربيت كرد، ما در تمام زمينه ها اس��تعداد داريم فقط بايد وسيله فراهم 

شود تا درخشش هاي چشمگير ظاهر گردد. عطااهلل بهمنش، اشک قهرمان
من ش��خصاً تجربه دارم كه هر وق��ت حريفان خود را قوي و بزرگ حس��اب 
كرده ام، برد و پيروزي را آسان تر به چنگ درآورده ام. من از كبر و غرور بيزارم و از 
پيروزي بي جهت، مغرور و گمراه نمي شوم. هميشه ده درصد خود را از حريفان 

ضعيف تر حساب مي كنم. مصاحبه با كيهان ورزشي، پس از پيروزی ملبورن
در سفر شوروي، يكي از همراهان بودم و شانس من كه از ابتدا در كوپه قطاري 
كه او در آن جاي گرفته بود، جای داده شدم. ش��ادي و شعف بدرقه كنندگان، 
براي راه آهن تهران، كم س��ابقه بود. يواشكي برگش��ت به حسين نوري گفت: 
»داش حسين، برگشتنه بايد خجالت تحويل دهيم.« او هيچ گاه حسين نوري 
را آقاي نوري يا حس��ين آقا خطاب نمي ك��رد، داش حس��ين، ورد زبانش بود. 
همچنين بلور را كه بلوري صدا مي زد و فقط در صحبت و مراس��م رسمي »آقا 
بلور« مي گفت. در مس��كو به گورويچ باخت، اما وقتي در خاركف از گورويچ برد 
و داوران، مس��اوي راي دادند فقط گفت چرا؟ در تفليس، توفيق يافت با ضربة 

فني »آلبول« آشناي ديرينه را كه از لنينگراد به تعقيب آمده بود شكست دهد 
و ظاهراً مقداري آرامش يافت. رقيق و رقيق تر شده بود و وقتي چند ايراني 
به هتل آمده بودند و دردشان چنين روشن شـد كه براي ديدار وطن 

بي طاقتند، زار، زار گريست. دری، سردبير كيهان ورزشی
به دنبال كواليف، آلبول و گورويچ نيز در آزمايش براي ميدان مبارزه با تختي 
مردود ش��دند و براي جبران اين كمبود »مدويد« را براي پر كردن خالء از وزن 
هشتم، به هفتم آوردند. اين تازه وارد در مس��ابقه بين دو تيم )ايران و شوروي( 
در تهران. 0-1 از تختي برد. س��حرگاه روز بعد به اتفاق بلور و دو تن از مربيان، به 
خانه اش در الهيه رفتيم تا از يک شكس��ت خورده دي��دن كنيم، غمگين بود و 
خودخور. هنوز ساعت 7 نشده بود و راديو باز بود. وقتي اخبار شروع شد و گوينده 
نتايج كشتي ديشب را اطالع مي داد، هنوز به وزن هفتم نرسيده راديو را بست و 
گفت ديشب تا حاال از من مي پرس��د، ميگم كشتي نگرفتم. تا حاال كه نتيجه را 
پنهان كردم. بقيه اش با خداست. منظور »مادر« بود و عقيده داشت صالح درين 
است كه او از جريان ديشب چيزي نداند... به آمريكا رفت تا سرزميني را كه روي 
پرده سينما با مردماني كه در يک دس��ت ليوان ويسكي و دست ديگر هفت تير 
دارند، ديده است، عيناً مشاهده نمايد و ضمن آن، حس��اب خود را با يک تُرك 
و يک روس، روشن س��ازد. در توليدو »اتلي« را مغلوب كرد و در مسابقه فينال 
با »مدويد« مساوي شد و چون نمره هاي مجازات هر دو نيز مساوي بود از ترازو 
كمک گرفته شد و تختي بدين علت كه 200 گرم از حريف سنگين تر است، دوم 
شد. وقتي نتيجه وزن كشي اعالم شد، چنان برآشفته ش��ده بود كه تا آن زمان 
نظيرش ديده نشده بود. اين جا ديگر هلسينكي 1952 و يا ورشو 1954 و تختي 
ابتداي جواني نبود كه به اميد تجربه بيشتر و روزهاي درخشان تر از آن بي تفاوت 
گذشت و براي مسابقات آينده تدارك ديد. اين جا، لحظات پايان حيات ورزشي 
بود و اين را تختي مي دانس��ت اما باور نمي كرد و بدين جه��ت قدري عصباني 
مي نمود. وقايع تاسف بار نيويورك و سركش��ي »حسن رجبي« پيش آمد و در 
كنار آن بحث و مجادله بين او و چند كشتي گير كه آشوبي در آن سرزمين برپا 
كرد. تختي روانه بيمارستان ش��د، چون از چندي پيش چند غده مشكوك در 
بيضه هايش مشاهده شد و اغلب اظهار مي داشتند كه آن  غده ها سرطاني است 
و همين او را وادار مي كرد كه از معاينه پزشک و عمل جراحي امتناع ورزد، زيرا 
از اين بيم داشت كه نكند واقعاً سرطاني باش��د و او از آن آگاه گردد. او از سرسام 
و سرطان سفر آمريكا نجات يافت و در مراجعت گفت كه »همة گناه را متوجه 
رجبي كردن، عين عدالت نيس��ت و اي��ن تنها عقيده متمايز از قريب بيس��ت 

عقيده اي بود كه به سفر آمريكا رفته بودند... دری، سردبير كيهان ورزشی
عباس مسعودي مدير روزنامه اطالعات مسابقه گذاشته بود وعكس تختي در 
صفحه اول روزنامه بود و مردم براي ديدن مسابقه هجوم آورده بودند. من و تختي 

تلفن مردم، پاسخ پل مردم
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با هم تمرين مي كرديم. تختي در وزن هشتم بود، من گفتم در وزن كشتي حاضر 
نمي شوم اما تختي به خاطر اين كه من برنده بش��وم در وزن كشي حاضر نشد. 
شب چهارم مسابقه بود و آخرين كشتي با كاظمي نژاد اهل آبادان بود، اما تختي 
به سالن نيامد، مردم كه در انتظار تختي بودند فريادشان بلند شد، »تختي كو؟ 
تختي كو؟« و بعد عليه مدير اطالعات شروع به شعار دادن و ناسزا گفتن كردند 
كه ما را با عكس تختي گول زدي، چرا تختي نيس��ت، چ��را دروغ گفتي؟ به هر 
حال، تختي نيامد و در وزن هشتم من اول شدم در حالي كه اگر تختي مي آمد، 
صددرصد من دوم بودم و او اول، ولي اين بار هم او مدال طال را به من بخشيد و در 

مسابقه حاضر نشد. ناصر محمدی، حماسه جهان پهلوان تختی
در مسابقه دوستانه دو تيم ايران و شوروي در تهران، شب، »آلبول« قهرمان 
روسي دستش الي در اتوبوس رفت و زخمي شد. او را بردند بيمارستان شوروي 
و پانسمان كردند. همه تصور داشتند كه او در مسابقه فردا شركت نمي كند ولي 
او آمد و حريف او هم تختي بود. با وجودي كه براي تختي آس��ان بود او را ضربه 
فني كند ولي به خاطر مجروح بودن دستش در طول مسابقه با او مماشات كرد 
و باالخره با امتياز برد. آلبول پس از پايان مس��ابقه به مربي خودش گفت، براي 
تختي آس��ان بود كه در همان دقيقه اول مرا ضربه فني كند، اما تا آخر مسابقه 
سعي كرد دست مجروح من آسيب نبيند و از اين ضعف بدني من سوءاستفاده 

نكرد...« ناصر محمدی، حماسه جهان پهلوان تختی
يكی از روزها اتومبي��ل تختی را می دزدن��د اما در كمال ناب��اوری چند روز 
بعد اتومبيل در نزديكی منزلش پيدا می ش��ود. تختی وقتی اتومبيل را ديد به 
شک افتاد چون اتومبيل از نظر ش��ماره و رنگ همان اتومبيل خودش بود ولی 
قالپاقهايش نو و تودوزی آن تازه شده بود. وقتی در اتومبيل را باز كرد يادداشتی 
ديد كه در آن نوشته ش��ده بود: پهلوان برای ما كسر شان بود كه اتومبيل 
شـما فرسـوده و باتودوزی كهنه و رنگ و رو رفته باشـد. آن را برديم 
تروتميز كرديم آورديم، ما را به خاطر اين جسـارت ببخش. حماس��ه 

جهان پهلوان تختی
سال ها سپري شد و قهرمان شهر ما بالتكليف بود، برنامه چيست و چه بايد 
بكند؟ آيا فقط كشتي كافي اس��ت؟ بله عجالتاً، هدف قهرمانيست و در اين راه 
بايد كوشيد، بخصوص كه المپيک در پيش اس��ت و او بزرگترين شانس ايران 
براي كسب مدال طالست. تمرينات كشنده يي را برگزار كرد و به قول خود، هم 
مي خواست خودي بسازد و هم دلش براي »شورورزي« مي سوخت. در اردوي 
كرج، پس از يک تمرين جدي و طوالني به اتفاق »شورورزي« به خيابان آمديم 
تا آب ميوه مهمانمان كند و هر چه توانس��ت به قهرمان مشهدي آب ميوه داد 
و اعتقاد داش��ت كه او با پيروي از يک رژيم غذايي مناس��ب، يک سنگين وزن 
مطمئن خواهد ش��د. اصرار عجيبي داشت كه هميشـه ميزبان باشد و 

ديگران را مهمان كند و بدين خاطر، اگر مجبور مي شد، قرض مي كرد 
تا مهمان نزديكترين دوسـت نباشـد. وقتي زمان حسـاب كردن و 
حساب دادن مي رسيد، همراه با يک اشاره مي گفت: آقا نگير... و آقايان 
پشت دخل هم هميشه از اين فرمان اطاعت مي برند زيرا كه نمي خواستند او را 
بيازارند... براي سفر به ايتاليا شروع كرد به يادگرفتن ايتاليايي. آن زمان ها هنوز 
بي حوصله نش��ده بود و هرگز نمي گفت كه، حوصله ندارم. در رم تقدير چنين 
بود كه مدال طال از چنگش خارج شود و يكي از عظيم ترين وقايع تاريخ ورزش 
و بزرگترين اندوه براي ايرانيان به وجود آيد. او در فينال به »اتلي« كش��تي گير 
تركيه باخ��ت. در موقعيت رنج آوري ب��ود، زيرا تيمي كه چند س��اعت پيش از 
مس��ابقة فينال وزن هفتم، براي قهرماني المپيک، نخستين شانس بود، يكهو 
از هم پاش��يد و اميدهايش، يكي پس از ديگري با ضربه فني شكست خورده و 
از ش��ركت در مس��ابقه فينال محروم ماندند... وقتي به تهران باز مي گش��تند، 
انگار فقط تختي است كه به وطن مي آيد. چنان عش��ق به او، در دل مردم ريشه 
كرده بود كه هيچ حادثه اي قادر نبود خدش��ه اي به آن وارد ك��رده و تارهايي از 
آن ريشه هاي عميق را بلرزاند. دوست داشـتن تختي به صورت يک نياز 
درآمده بود، همان طور كه بـراي خوابيدن به متكا احتياج اسـت. اما 
تختي هرگز از اين همه صميميت در جهت خود سود نبرد و حتي در اين مورد، 
جرات انديشيدن هم به خود نداد و برعكس، بر فروتني اش افزوده گشت و شد 
همان سمبلي كه براي عشق ورزيدن الزم اس��ت. پاك و منزه شد و پس از آن، 
جهت تكامل سني عقب گرد كرد و شد يک بچه كه گاه گاهي آثار كم حوصلگي 
در رخساره اش مشاهده می ش��ود. زودرنج و نازك دل شده بود و در مقابل يک 

مدوید نامدار، به پاس تختي بزرگ در تهران، 1358
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حركت غيرانساني، قلبش فرو مي ريخت و كينه به دل مي گرفت به طوري كه 
هرگز درصدد انتقام برنمي آمد، اما هرگز هم دوست نداشت كينه را از دل بيرون 
كند. اين برايش عقده شده بود و مقداري از افكارش را مشغول و مغشوش كرد. 
احساساتش، رقيق و رقيق تر مي شد و اين لطافت، كوچكترين تجانسي با جثة 

عظيم و افكار مردان صرفاً كشتي گير نداشت...« دری، سردبير كيهان ورزشی
در روز افتتاح بازی های المپيک كه در سال 1960در رم برگزار شد، سرلشكر 
دفتری رئيس تربيت بدن��ی وقت، پرچم ايران را برای رژه رفتن در پيش��اپيش 
ورزشكاران ايرانی در اس��تاديوم به دس��ت تختی داد ولی او به طرف من آمد و 
گفت كه برداشتن پرچم ايران حق شماس��ت چون كه اولين قهرمان المپيک 
ايران هس��تی. من هرچه معذرت خواستم و از آن روح ورزش��ی بسيار بلند و از 
خودگذشتگی بی مانند او تشكر و سپاس��گزاری نمودم منصرف نشد و من هم 
به ناچار خواس��ته او را اجابت كردم و پرچم ايران را گرفته برای رژه رفتن آماده 
شدم. به جرأت می توانم بگويم كه اين از خودگذشتگی در ايران بلكه در جهان 
بی سابقه است و تا زنده هس��تم مد نظرم خواهد ماند. جعفر سلماسی، اولين 
ورزشكار مدال آور ايران در المپيک 1948، لندن، زندگی و مرگ جهان پهلوان 

تختی در آيينه اسناد
يک ش��ب كه در يک رس��توران در س��رپل تجري��ش چند نفر با هم ش��ام 
مي خورديم جواني آمد و از تختي درخواست كمک كرد و گفت مادر و خواهرش 
گرسنه هستند. تختي به مدير رستوان گفت مقداري غذا به او دادند و او رستوران 
را ترك گفت. بعد تختي به من گفت اين جوان را تعقيب كن ببين كجا مي رود. 
من او را تعقيب كردم، ج��وان در كوچه پس كوچه هاي جعفرآب��اد وارد منزل 

محقري شد. برگشتم و جريان را به تختي گفتم و آدرس منزل را دادم. مدتي از 
اين قضيه گذشت تا اين كه يک روز آن جوان را در سالن تمرين دارالفنون ديدم 
كه به تختي مراجعه كرده و من مراقب بودم ديدم تختي مخفيانه چيزي به او داد. 
وقتي رفت به تختي گفتم اين همان جوان كه در جعفرآباد زندگي مي كند نبود؟ 
تختي كه مجبور ش��د حرف بزند گفت چرا خودش بود، او هم درس مي خواند، 
هم متكفل خرج مادر و خواهر اس��ت. از اين واقعه سال ها گذشت. مراسم هفت 
تختي در ابن بابويه بود غرق اندوه و ماتم بودم كه ش��خصي آمد كنار من و سالم 
كرد. جواب دادم، گفت آقاي عرب مرا مي شناسي؟ نگاهش كردم چيزي به يادم 
نيامد، گفتم متاسفانه نه، گفت من همان دانشجوي جعفرآبادي هستم، مرحوم 
تختي آن قدر به ما كمک كرد تا درس خواندن من تمام ش��د حتي كمک كرد 

خواهرم هم به خانه بخت رفت. پرويز عرب، حماسه جهان پهلوان تختی
من اهل سيواس هستم، يک بار در يک قهوه خانه سيواسی عكسی از تختی 
را روی ديوار مشاهده كردم. در آن موقع تمرين كش��تی را تازه آغاز كرده بودم 
و باور كنيد با ديدن اين عك��س عالم ديگری پيدا ك��ردم و پيش خود گفتم آيا 
می شود من هم مثل تختی روزی قهرمان جهان شوم؟ من سال ها با اين افكار 
زندگی كردم، من تختی را نخستين بار در س��ال 1960 در جريان يک مسابقه 
دوس��تانه ديدم و می دانستم او قهرمان بزرگی اس��ت و توانسته كشتی گيران 
نيرومندی چون مصطفی كورت، بكر بوكر و ايک پالم و ... را ضربه فنی كند. در آن 
زمان من يک تماشاچی بودم، خوب تمرين می كردم و تختی را در خيال خود 
باالتر از همه می دانس��تم. من او را به عنوان يک سمبل بزرگ قبول كرده بودم 
در حقيقت او الگوی من بود. احمد آئيک، كش��تی گير نامدار تركيه،كيهان 

ورزشی 1359/3/3
روزي در چلوكبابي ناي��ب در خيابان وليعص��ر بوديم. هن��گام صرف غذا، 
شخصي آمد و به مرحوم تختي گفت، صحبتي با ش��ما دارم. تختي او را تعارف 
كرد و نشست، آن مرد پس از تعريف و تمجيد از پهلواني تختي گفت مي خواهم 
به شما پيشنهادي بدهم كه متضمن منافع مادي هم هست و آن اين كه اجازه 
بدهي از عكس شما روي شيشه هاي عسل به عنوان تبليغ استفاده كنم و از اين 
بابت هر مقدار كه خواسته باشي پرداخت مي شود. تختي گفت چه هدفي از اين 
كار داري؟ آيا مي خواهي مردم را فريب دهي كه تختي با خوردن عسل قهرمان 
شد؟ در حالي كه قهرمان شدن من به عسل خوردن ارتباطي ندارد، من براي اين 
كار عسل نخوردم و بنابراين با فريب دادن مردم مخالفم. پرويز عرب، حماسه 

جهان پهلوان تختی
حقيقت اين است كه تختي، هر چه مي خواس��ت، براي مردم مي خواست، 
نديدم يک بار براي خودش چيزي بخواهد. بارها هنگامي كه پس از مس��ابقات 
قهرماني نزد شاه مي رفتيم، تختي وقتي شاه در مقابلش مي ايستاد، فقط براي 

اسناد ساواك،
گزارش مراسم ختم پدر تختي
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باشگاه هاي ورزشي، يا ورزشكاران كمک مي خواست. يک بار يادم هست عرب 
در صف ايستاده بود، تختي به شاه گفت، عرب نه كاري دارد و نه خانه اي بايد به او 
كمک شود. كمک هايي كه اغلب به ورزشكاران و باشگاه ها مي شد، واسطه اش 

تختي بود. ناصر محمدی، حماسه جهان پهلوان تختی
روزنامه نويس ها به تختي پيش��نهاد كردند به اتفاق او ناه��ار بخورند. او اين 
پيشنهاد را در صورتي قبول كرد كه مهماني در منزل او باشد. بدين خاطر به مادر 
و خواهر خود كمک كرد تا از بيست روزنامه نويس پذيرايي كنند... چيزي براي 
گفتن نداشت و فقط گاه گاهي در برابر تش��كر مهمانان به آرامي مي گفت: بايد 
ببخشيد، دست تنهاييم و بيش از اين نمي توانستيم. زنگ تلفن بود كه مرتب به 
صدا در مي آمد و او با حوصله به همه پاس��خ مي داد و وقتي به درخواست يكي از 
همكاران كه گفته بود تلفن را قطع كن، پاسخ داد شايد يكي كار واجبي داشته 

باشد، شايد به وجود من احتياجي بيفتد...« دری، سردبير كيهان ورزشی
»به هنگام بازگش��ت از شوروي، در ايس��تگاه راه آهن دانشجويان استقبال 
گرمي از تختي به عمل آوردند. آن ها پهلوان اي��ران را روي دوش خود تا بيرون 
ايستگاه بردند. در پاسخ به محبت هاي دانشجويان نسبت به قهرمانان كشتي 
ايران و جهان، غالمرضا تختي در 1340/1/27 به دانشگاه تهران رفت و مجددا 
مورد استقبال دانشجويان قرار گرفت. او در رس��توران دانشكده دندانپزشكي 
ساعتي را با دانش��جويان گذراندو همچنين در مجلس جشني كه دانشجويان 

براي او ترتيب داده بودند شركت كرد.
اين ديدار توسط مامور ويژه س��اواك در گزارش��ي با عنوان »بازديد تختي 
از دانشكده هاي مختلف دانش��گاه تهران« در تاريخ 40/2/5 به اطالع مقامات 
امنيتي رژيم رسيد. در اين گزارش آمده است عده اي از دانشجويان از نامبردگان 
]تختی و همراهان[ استقبال نموده اند. اغلب اين دانش��جويان از فعالين بوه و 

مشكوك به نظر مي رسيده اند.« تختي در اسناد ساواك )ضميمه( سند 7
در دوازدهم مهر 1340 تختي به اتفاق چندتن از هم��كاران خود، تهران را 
براي ش��ركت در كنفرانس راه آهن هاي جهان به مقصد آلمان ترك كرد. او در 
اين زمان به عنوان عضو هيات رئيسه ش��وراي ورزش راه آهن در ايران در هيات 
مزبور حضور داشت. اما پس از بازگشت از آلمان و پديد آمدن مشكالت متعدد 
براي او و »ساير قهرمانان«، تصميم به اعتصاب گرفت. تختي در 40/7/29 اعالم 
كرد ديگر كشتي نمي گيرد. در همان روز كيهان تيتري اين چنين از قول تختي 

نوشت »ما نمي توانيم با باد هوا زندگي كنيم«
اعتصاب كشتي گيران آغاز شد. تختي قدعلم كرد و گفت: ديگر كشتي نمي 
گيرد مگر آنكه شرايط براي كش��تي گرفتن او وساير قهرمان ها مهيا شود. او در 
40/9/13 شخصا به روزنامه كيهان مراجعه كرد و خبر بازگشت خود به كشتي 
را قويا تكذيب نمود. تختي در آن روز شرايط خود و ساير قهرمانان را چنين اعالم 

مي دارد:
1-   بيمه عمر كليه قهرمانان تيم ملي كشتي

2-   انتخاب عباس زندي قهرمان س��ابق جهان در پس��ت و مس��ئوليتی در 
فدراسيون

3-   انتخاب هيات تهران و هيات فني )بايد از آدمهاي فني تش��كيل شود نه 
آنهايي كه اصال زمين خوردنشان در كشتي وجود خارجي ندارد(

4-   اطمينان به احترام و توجه فدراس��يون به قهرمانان كشتي پس از اتمام 
مسابقات.

تختي آن روز اين ش��رايط را گذارد و گفت در صورت برآورده نشدن شرايط 
اعالم شده ديگر، كشتي نخواهد گرفت. كيهان 1340/9/13

آش��نايی با تختی برای من افتخار بزرگی به حس��اب می آيد. آش��نايی ما از 
سال 1961 در جريان مس��ابقات قهرمانی جهان در يوكوهاما آغاز شدو در آن 
ميدان بزرگ تختی برنده مدال طالی وزن هفتم شد و من در فوق سنگين مدال 
برنز گرفتم. اين نخستين حضور من در مسابقات جهانی بود. در همين جا بود 
كه تختی را ش��ناختم و از نزديک به قدرت و بزرگی اش پی بردم. او هميشه مرا 
دوست می داشت. ملت خودش را هم دوست داشت. به هنگام مسابقات جهانی 
توليدو زانوی من ضرب خوردگی پيدا كرد. پزش��ک تيم باند زان��و را باز كرده و 
مشغول تزريق مس��كن بود، در همين لحظه كه تختی از آنجا می گذشت همه 
چيز را ديد. يكی از مربيان به من گفت:بيا! او متوجه ش��ده و در مس��ابقه به پای 
مصدوم تو خواهد پيچيد. اما تختی اصال به پای مجروحم دست نزد. هردو خسته 
شده بوديم و بايد اذعان كنم، با اينكه او هفت سال از من پيرتر بود ولی بيش از من 

اسناد ساواك،
بي اعتنایي به احضار ساواك)1(
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جنبش و تحرك داشت. آن واقعه را تا آخر عمر به ياد خواهم داشت. او هرگز به 
حيله و نيرنگ متوسل نشد. الكساندر مدويد، قهرمان نامدار شوروی، كيهان 

ورزشی 1359/3/10
در مس��ابقات ژاپن يک ش��ركت ژاپنی در يک باغ بزرگ و سرسبز ميهمانی 
مفصلی داد، در آنجا تختی با حال تاثر به ما گفت ببينيد ما صاحب نفت هستيم 
ولی آنقدر فقيريم كه برای آمدن به اين قبيل مسابقه ها پولی نداريم ولی ژاپن به 
اين سرعت در حال پيشرفت است، اين همه بدبختی و خرابی مملكت ما و اين 
همه ترقی و پيشرفت كشورهايی چون ژاپن از چيست؟ چرا ما نبايد دولت های 

دلسوز و مردمی داشته باشيم؟ مهدی يعقوبی، حماسه جهان پهلوان 
كم كم در اثر ش��ركت در جلس��ات بحث و انتقادهاي دوس��تان با مس��ائل 
اجتماعي و سياسي آشنا مي شود. تختي در اين زمان تحت تاثير سازمان جبهه 
ملي قرار مي گيرد. از طريق دكتر س��نجابي، دكتر صديقي، امير عاليي، اللهيار 
صالح و ديگران به جبهة ملي كشيده مي ش��ود. محمد حسن خرمشاهی، 

چشم انداز ايران
تختي در آن زمان پ��س از دكتر مصدق مش��هورترين چهره محبوب مردم 
كشور ما محسوب مي شد. در س��ال 1334 كه از مس��ابقات المپيک به تهران 
بازگش��ت، اس��تقبال با ش��كوه و بي نظيري از وي به عمل آمد. تختي از س��ال 
1330 به همراه تعدادي از دوستان ورزش��كار خود در جهت حمايت از دولت 
دكتر مصدق و مبارزات نهض��ت ملي ابتدا در حزب زحمتكش��ان ملت ايران و 
پس از كودتاي 28 م��رداد 1332 و تحوالتي كه روي داد در تش��كيالت حزب 

سوسياليست فعال بود. مسعود حجازي، رويدادها و داوری ها 

ارباب رجب پدر تختي در بهار س��ال 1337 دارفاني را وداع گفت. در مراسم 
ختم او اقش��ار مختلف مردم شركت كردند. اين سال، س��الي است كه فعاليت 
سياسي تختي آشكار مي شود. تختي در مراسم س��وم پدر خود كه امير عالئي 
وزير كابينه مصدق و س��عيد فاطمي فرزند دكتر س��يد حسين فاطمي حضور 
داش��تند در موقع خداحافظي از آقاي اميرعالئي وضع و ح��ال دكتر مصدق را 
سئوال مي كند و در پايان مي گويد:»س��الم ما را به ايشان برسانيد«. تختي در 

اسناد ساواك )ضميمه( سند 6
ما در جبهه ملي جلساتي داشتيم كه مسائل در آن جا تجزيه و تحليل مي شد 
و گوينده آن دكتر خنجي بود. مسعود نوربخش، شجاع نوربخش، آراسته پور، 
احمد انصاري و حميد منزه هم بودند و دكتر سعيد فاطمي و دكتر مسعودي پور 
هم گاهي در اين جلسات شركت مي كردند. اين جلسات كه در منزل اشخاص 
تش��كيل مي ش��د، گاهي اوقات در منزل تختي هم مي افتاد. محمد حسـن 

خرمشاهی، چشم انداز ايران
منبع 581 ساواك پس از مرگ تختی در توجيه حضور فعال آيت اهلل طالقانی 
و خانواده ايشان در مراسم ترحيم تختی، علت امر را »سركشی هفته ای يكبار 
غالمرضا تختی به منزل آيت اهلل و احيانا دادن كمک های مالی در حد مقدورات 
به خانواده وی« می داند. منبع مزبور می گويد»آيت اهلل طالقانی خود را مديون 

تختی می دانسته« تختي در اسناد ساواك )ضميمه( سند 2
گزارش ساواك از مراسم ختم رضا آذر برادر مهدي آذر در اسفندماه 41:»در 
مراسم ياد ش��ده عالوه بر غالمرضا تختي، دكتر غالمحس��ين مصدق، متين 
دفتري كوچک، عظيما، صديقي )رئيس فرهنگس��تان كرج(، حس��ن مقدم، 
مصطفي رضايي و دانش��جويان، دانش آموزان و چند نفر از استادان دانشگاه و 
اعضاي احزاب وابس��ته به جبهه ملي شركت داش��تند. مراسم فوق در مسجد 

برگزار شد.« تختي در اسناد ساواك )ضميمه( سند 11
بلور در آن زمان در اداره كل انتشارات و تبليغات دست اندركار بود، بلور برنامه 
كارگرداني داش��ت و نقل قول از پهلوانان گذش��ته مي كرد. بلور عالقه زيادي 
داشت كه راهي بازكند تا غالمرضا تختي به س��مت مربي گري تيم ملي ايران 
برگزيده شود، اما دستگاه با توجه به فعاليت سياسي تختي كه مخالف شاه بود 
اجازه اين كار را نمي داد و باالخره هم اين تالش به نتيجه نرسيد. بايد عنوان كنم 
كه تمايل تختي ش��رط اساسي حل مس��أله بود، فقط كافي بود چون خيلي ها 
قبه را ببوس��د، آن وقت مربي گري كه سهل اس��ت، باالتر از آن هم در اختيار او 
بود. در اين زمان فشار دس��تگاه روي تختي تنها از جهت روحي نبود، او قبل از 
درگيري، ماهانه 1000 تومان از س��ازمان برنامه و 1000 تومان از تربيت بدني 
و فدراسيون كش��تي و حدود 600 تومان هم از راه آهن دولتي ايران مي گرفت. 
دستور داده شد حقوق س��ازمان برنامه و تربيت بدني و فدراسيون كشتي قطع 

اسناد ساواك،
بي اعتنایي مجدد به احضار ساواك)2(
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شود، در نتيجه از 2600 تومان حقوق، 2000  تومان را قطع كردند. تختي مال و 
منالي نداشت، با شركت دوستانش باغچه اي در لواسان و باغي در چالوس داشت 
كه هيچ كدام عايدي نداشت كه هيچ، خرج هم داشت، بنابراين او از نظر معيشت 
هم دچار مشكل شد و با تنگدستي روبه رو گرديد. بارها شاهد بوديم كه آدم هاي 
سرش��ناس از نزديكان دس��تگاه حاكمه با ترفندهاي فراوان كوشش داشتند 
تختي را وادار سازند ديداري با شاه داشته باشد ولي تختي قبول نمي كرد، حتي 
پيشنهاد كردند، با توجه به اين كه تختي به امور ورزشي عالقه مند است، ترتيبي 
بدهند كه وقتي شاه مش��غول بازي واليبال در باش��گاه نيروي هوايي است، به 
صورت تصادفي تختي براي تماشا برود و با شاه ديداري داشته باشد، اما تختي 
نپذيرفت. حسين عال وزير دربار كه به تختي عالقه مند بود، خيلي در اين زمينه 
تالش كرد ولي او هم توفيقي نيافت چون تختي تحت هيچ شرايطي مالقات با 
شاه را نمي پذيرفت. هم زمان با اين تالش ها، دستگاه حاكمه بخصوص از طريق 
قهرمانان تيم ملي كه ارتش��ي بودند تختي را تحت فش��ار قرار دادند، آنان به او 
اعتراض مي كردند كه بودن تو در جبهه ملي براي ما پسنديده نيست و براي ما 
ايجاد مسؤوليت مي كند. تختي در جواب آن ها مي گفت، هر كس مسؤول رفتار 
و كردار خودش هست، روش سياس��ي من هيچ ارتباطي به شما ندارد، شما راه 
خودتان را برويد و من راه خودم را مي روم، اما آن ها دست بردار نبودند و به طرق 
مختلف به آزار روحي او مي پرداختند. عطاء بهمنش، حماس��ه جهان پهلوان 

تختی
در تاريخ 42/9/17 ش��هرباني كل كش��ور )اداره اطالعات( طي نامه شماره 
85/89911 از رياست سازمان اطالعات و امنيت كشور پيشينه آقاي غالمرضا 
تختي فرزند رجب را درخواس��ت مي كند. نامه مزبور در تاريخ 42/11/14 طي 
شماره 913/5560 با پاسخ كوتاه »نامبرده فوق)غالمرضا تختي( داراي سابقه 

فعاليت و عضويت در جبهه ملي مي باشد« جواب داده شد.
در تاريخ 42/11/2 نيز اداره سوم س��اواك طي نامه شماره 312/42122 در 
پاسخ به استعالم اداره نهم ساواك كه در تاريخ 42/9/14 به شماره 921/1899 

درخواست تسريع در پاسخ كرده بود مي نويسد:
نامب��رده باال)غالمرضا تخت��ي( در تاريخ مقرر در س��اواك حاضر نش��ده. 
خواهشمند است دستور فرماييد مجددا به مش��اراليه ابالغ نمايند با در دست 
داشتن سه قطعه عكس ساعت 16 روز چهارشنبه 42/11/22 در نشاني تعيين 

شده حضور به هم رسانند.
به دلي��ل عدم حض��ور تختي س��اواك ط��ي نوب��ت ه��اي 42/10/7 نامه 
911/2992، 42/11/29 نام��ه 312/42328 مجددا او را احضار مي نمايد. اما 
به رغم چندين نوبت احضار هيچ سابقه اي از مراجعه تختي به ساواك در اسناد 

ديده نمي شود. تختي در اسناد ساواك )ضميمه(سند 15

كار مردمي و سياسي تختي، نتيجه راي العين مبارزه ملت ايران عليه شركت 
غاصب نفت انگلي��س و ايران و اي��ادي آن بود. مبارزه مردمي او براي دس��تگاه 
حكومت و دربار قابل تحمل نبود. م��ن بارها از خيلي از آدم ه��اي قابل اعتماد 
ش��نيدم كه براي جلب توجه تختي و انحراف او از هواداري و دلبستگي به دكتر 
مصدق و جبهه ملي، كارهايي از جناح مخالف صورت گرفت كه جنبه فريبندگي 
آن از حد تصور باال بود ولي تختي هيچ پيشنهادي را در اين زمينه نپذيرفت حتي 
شهردار شدن تهران را رد كرد. بنابراين، آن چه تختي را با تحصيالت كم و فراست 
بسيار و صداقت فراوان در مسيري كه انتخاب كرده، پابرجا ساخت و از آن عدول 
نكرد، ايم��ان او به مبارزه مردم ايران عليه ش��ركت نفت غاص��ب انگليس بود. 
تداوم و اس��تقامت او در اين مبارزه، وي را هم رديف و در كنار جمعي از نخبگان 
مملكت قرار داد و همين مس��أله سبب آموزش سياسي او ش��د تا آن جا كه در 
بحث هايي كه در هر زمينه مي كرد و همگان شاهد آن بوديم، اگر انصاف داشته 
باش��يم بايد بپذيريم كه بسيار »آبديده« ش��ده بود، زيبا استدالل مي كرد و در 
هيچ موردي، هيچ گونه وحشتي از گروه مخالفت نداشت. حتي خبر داشتم كه 
دستگاه »ساواك« همواره فردي را از عمال خود، در كنار او قرار داده بود. حتي 
در سفرهاي تفريحي كه تا كنار دريا مي رفت اين شخص به عنوان دوستدار او با 
او بوده، تختي هم كاماًل از وظيفه اي كه اين فرد به عهده داشت مطلع بود، اما هر 
وقت دوستانش به او تذكر مي دادند كه وجود اين شخص در كنار تو صالح نيست 
با شوخي مي گفت ما كه كاري نمي كنيم تا گزارش او سبب ناراحتي بشود. اگر 
او از اين راه نان مي خورد بگذاريد بخورد چرا باعث قطع نان يک نفر مي ش��ويد! 
تختي حتي در سفرهاي به خارج از كش��ور فعاليت داشت و ما مي دانستيم كه 

در حلقه مردم
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در كف چمدان و ساكش، اسناد و روزنامه هاي مربوط به جبهه ملي را گذارده و 
به تهران مي آورد. البته او از اين مقوله، هيچ وقت با كس��ي حرفي نمي زد و باز ما 
مي دانستيم كه او در زماني كه دكتر مصدق در قلعه احمدآباد به حال تبعيد بود 
و كسي اجازه مالقاتش را نداشت چقدر تالش داشت كه به آن جا برود و با دكتر 
مصدق ديدار كند كه تا آن  جا كه اطالع داريم توفيق نيافت. از زماني كه مشرب 
سياسي او مشخص و معين شد، سازمان تربيت بدني و دستگاه هاي اداره كننده 
امور ورزشي دستور دادند كه از ورود تختي به سازمان هاي ورزشي جلوگيري 
كنند و اين مسأله كاماًل او را رنجه ساخت و در طول آن مدت كه عوامل درباري 
در همه جا با او درگيري را ش��روع كردند تنها حبيب بلور بود كه با او حشر و نشر 

داشت. عطاء بهمنش، حماسه جهان پهلوان تختی
قرار بود در سال 42 مس��ابقات كش��تي بين تيم هاي عراق، شوروي، ژاپن، 
بلغارستان و ايران در تهران برگزار شود. اين مسابقات در روزهاي 25و23،24 
اسفندماه به انجام مي رسيد و فدراسيون كشتي از تختي براي تماشاي مسابقات 
دعوت به عمل مي آورد و قرار است از او تجليل شود اما به شرطي كه تنفرنامه اي 
را كه ساواك تنظيم كرده امضا كند. ساواك تنفرنامه اي مبني بر عدم وابستگي 
به احزاب و دستجات سياس��ي در اختيار تختي قرار مي دهد تا شرايط حضور و 
تماشاي مسابقات را پيدا كند و در آن روزها شايع شد كه چنانچه تختي در سالن 
حضور يابد از طرف طرفدارانش ابراز احساس��ات شديدي نسبت به وي خواهد 

شد.برگرفته از تختي در اسناد ساواك )ضميمه(سند 18
من به بابک پسر تختي كه آمد با من صحبت كرد و نوار پر كرد گفتم كه پدرتو، 
يک آدم معمولي بود، منتهي از يک طرف كشتي گير پرقدرت و پهلوان بود و از 
س��وي ديگر چون عالقه زيادي به دكتر مصدق داشت و در جبهه ملي فعاليت 
مي كرد، محبوبيت يافت. محمدعلی خجسـته پور، حماسه جهان پهلوان 

تختی
يادم هس��ت در تبريز، با وجودي كه س��اعت ها با مردم و در ميان مردم بود، 
وقتي به هتل محل اقامتش رفت، مردم رفتند نردبان آوردند و از خيابان به بالكن 
اتاقش رفتند تا او را ببينند و محبت كنند. عطاءاهلل بهمنش، حماس��ه جهان 

پهلوان تختی 
مرحوم بلور از استان های كشتی خيز كشور جواناني را كه استعداد داشتند به 

تهران مي آورد تا در رده سنگين وزن كه ما ضعيف بوديم تمرين دهد. يک جوان 
كرماني در ورزش استعداد داش��ت و تا مرحله قهرماني كشور هم آمد. يک روز 
غروب در اردو بودم و قرار بود روس ها براي مسابقه بيايند، اين جوان هم در اردو 
مانده بود در حالي كه انتخاب نشده بود، مرحوم بلور به او گفت كه در اردو نباشد. 
من آن روز وقتي از اردو بيرون آمدم ديدم اين جوان آن جا ايستاده، گفتم اين جا 
چه كار مي كني؟ گفت منتظر آقا تختي هستم. اين جوان گفت در طي اين مدت 
اقامت، چون كس و كاري در تهران نداشتم از محل حقوق پهلواني آقا تختي كه 
به من حواله داده بود زندگي مي كردم، اما حاال حقوق پهلواني او را قطع كرده اند 
و من هم نه پول دارم و نه محلي براي زندگي، به آقا تختي مراجعه كردم، گفت، 
اين جا منتظر باش��م ش��ايد براي من فكري بكند، چون اگر سه، چهار ماه ديگر 
به تحصيل ادامه دهم مي توانم به دانش��كده پليس بروم و ديگر مشكلي ندارم. 
بعدها شنيدم كه چون همه حقوق تختي را قطع كرده بودند و در فشار رژيم بود، 
مع الوصف با كمک بازاري ها، براي اين جوان وسيله تامين معاش فراهم كرد تا او 
موفق شد و در كنكور شركت كرد و به دانشكده پليس رفت و افسر شد، اما بعد از 

آن ديگر من او را نديدم. عبداهلل خدابنده، حماسه جهان پهلوان تختی
آن شب كه قرار بود برای مسابقه به »توليدو« برود كه آخرين شركت او هم در 
مسابقات بود،]1345[ شب من و عرب و عده ای ديگر در منزلش جمع شديم و 
صبح هم او را تا فرودگاه مهرآباد بدرقه كرديم، اما اوضاع و احوال كامال نشان می 
داد كه اكثر شركت كنندگان از ايران كه طرفدار شاه بودند با تختی رفتار خوبی 
ندارند و نتيجه نيز آن ش��د كه در آنجا بين او و درباريها مش��اجره شديد لفظی 
درگرفت و او بدتر از س��ابق و با روحيه ای كامال ناراحت بازگشت.محمدعلی 

جوادزاده،  حماسه جهان پهلوان
با ماش��ين امير كالج بار ]به فرودگاه[مي رفتيم. امير پش��ت فرمان بود و من 
در كنارش. تختي و يكي دو نفر ديگر عقب نشس��ته بودند. رسيديم به فرودگاه 
كه يک مرتبه يک نفر خودش را انداخت جلوي ماش��ين. م��ن فرياد زدم امير و 
امير جلوي آن مرد توانس��ت ترمز كند. همه پياده شديم. مردی بود ميانسال با 
چشماني اشكبار، خطاب به تختي گفت، پهلوان دوستت دارم، دلم مي خواست 
جلوي پايت گوسفند قرباني كنم، اما چه كنم كه وضع مالي خرابي دارم، آمدم 
خودم را قرباني كنم، و آن وقت تختي اين مرد را در بغل گرفت و سر روي شانه او 

یک و نیم دهه، حافظ دوبنده ملي
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گذاشت و زارزار گريه كرد. اشک از چشم همه جاري شد. تختي آن مرد را با خود 
به داخل اتومبيل آورد و به فرودگاه برد. داوود ايوب، حماس��ه جهان پهلوان 

تختی
در مس��ابقات »توليدو« پس از انجام مس��ابقات به علت ناراحتي جس��مي 
تختي، از او معايناتي به عمل آمد و معلوم شد كه هم بايد فتق او عمل شود و هم 
ناراحتي هايي كه در پاي خود به خاطر بريدگي با شيشه از گذشته داشت موجب 
نگراني بود كه مبادا، به سرطان مبتال شود. مرحوم بلور اصرار كرد كه تختي در 
آمريكا معالجه شود و بعد به ايران بيايد ولي تختي مايل نبود و در اثر اصرار بلور 
گفت به ش��رطي حاضرم كه »مال« هم پيش من بماند و منهم قبول كردم و او 
را در بيمارستان بس��تري كرديم كه خوشبختانه معالجات موثر بود. در جريان 
اقامت چند روزه ما، دو برادر ايراني كه مقيم آن جا بودند ما را به خانه خود دعوت 
كردند، يكي از اين دو برادر در يک »استيک«فروشي كار مي كرد و من و تختي 
از مشتري هاي او شده بوديم. روز قبل از خداحافظي، تختي از من پرسيد چقدر 
پول داري؟ گفتم 150 دالر كه 80  دالر آن را مي خواهم يک »گرام« بخرم. گفت 
همه پول هايت را بده. پول ها را ب��ه او دادم، فردا صبح كه قصد عزيمت به تهران 
داش��تيم، گفتم، پولم را بده مي خواهم »گرام« بخرم. از آن خنده هاي معروف 
خودش كرد و گفت، پول بي پول، گفتم چرا؟ گفت مگر نديدي وضع ميزبان با 
اوالد جديدي كه خدا به او داده ناجور بود، پول هاي تو و خودم را گذاش��تم توي 
اتاقمان و آمدم، گفتم پس حاال چه كار كنيم، من از كجا پ��ول »گرام« را تهيه 
كنم؟ گفت غصه نخور توي تهران بهترينش را برايت مي خرم! بعد كه ديد من 
ناراحت شدم، گفت »مال« هم پول و هم »گرام« گير مي ياد اما گره از كار مردم 
باز كردن وظيفه ماس��ت، خودت ديدي زندگي خوبي نداش��تند، آن هم با اين 

گراني و سختي. محمود مالقاسمی، حماسه جهان پهلوان تختی
هنگام بازگش��ت تيم ملي كش��تي از آمريكا، در فرودگاه نيويورك، جمعي 
از دانشجويان و ايرانيان مقيم آمريكا، دس��ته  جمعي با يک دسته گل بزرگ و 
عكس��ي از دكتر مصدق به ديدن تختي آمدند. تختي با گرفتن گل و بوسيدن 
عكس مصدق خشم بعضي از افراد تيم به خصوص ارتشي ها را برانگيخت و آنها 
اين حركت او را ضديت با ش��اه تلقي كردند. تختي در ج��واب آن ها گفت، اين 
عقيده و آمال من است و پاي آن هم ايس��تاده ام، عكس و گل را من گرفتم، شما 

كه نگرفتيد، و اين جماعت هم براي ديدار با من آمده اند، اگر اين كار از نظر شما 
گناه اس��ت به پاي من مي نويسند به ش��ما چه ارتباطي دارد. طبيعي است كه 
ماموران سازمان امنيت تمام اين جريانات را به تفصيل گزارش مي دادند و شاه 
از همه اين مسائل آگاه مي ش��د. بنابراين، علت كينه شاه نسبت به تختي كاماًل 
مش��خص و روش��ن بود. ضمن اين كه در همه جا و در هر محفل و مجلس اعم 
از ورزشي و غير ورزشي، وقتي تختي وارد مي ش��د، مشخص بود مردم چگونه 
از او اس��تقبال مي كردند و چه ابراز احساساتي داش��تند، در حالي كه در همان 
محافل و مجالس، به نزديكان شاه حتي برادران و خواهران او وقعي نمي نهادند. 

عطاءاهلل بهمنش، حماسه جهان پهلوان تختی
در اوايل س��ال هاي 40 شمسي بود، جش��ني به افتخار كوهنوردان در تاالر 
فرهنگ )واقع در جنب ورزش��گاه حيدرنياي فعل��ي در خيابان حافظ( ترتيب 
يافته بود كه همس��رم )مرحومه مهري زرافش��ان( و من جزو گردانندگان آن 
برنامه بوديم. غالمرضا پهلوي رئيس وقت كميته ملي المپيک ايران، در ابتداي 
مراسم به تاالر آمد و در صندلي جلو نشست. چند تني براي او دست زدند. بيش 
از يک ربع از برنامه نگذشته بود كه تختي با دعوت قبلي به تاالر فرهنگ وارد شد. 
جمعيت كثير با مشاهدة جهان پهلوان به پا خاست و از او استقبالي بي نظير و در 
حد عالي به عمل آورد. كف زدن ها چند دقيقه اي به طول انجاميد و با تشكري كه 
تختي كرد موج جمعيت و افراد حاضر، به خصوص دانش آموزان و دانشجويان، 
بار ديگر نس��بت به پهلوان بزرگ كش��ور ابراز احساسات نش��ان دادند كه اين 
تشويق ها تا حدود 10 دقيقه ادامه داشت، و در چنين شرايطي غالمرضا پهلوي 
با ناراحتي به عنوان قهر تاالر را ترك كرد كه با كف زدن ها براي تختي ادامه پيدا 
كرد. در آن شب قرار بود برادر شاه جوايز بهترين كوهنوردان را بدهد اما با خروج 
غيرقابل پيش بيني وي، مردم و همه ورزشكاران و كوهنوردان از تختي خواهش 
كردند كه توزيع كنندة همان جوايز باشد. باقر زرافشان، عكاس نامی كيهان 

ورزشی
روزنامه ورزشي كيهان

اين جانب غالمرضا تختي به نمايندگي از طرف كليه ورزشكاران و قهرمانان 
ايران به منظور كمک به هم وطنان آسيب ديده سانحه اخير زلزله در حد توانايي، 
آمادگي خود را اعالم مي دارم و مثل هر فرد ايراني وطن پرست حاضر به انجام اين 

وصلت پهلوان،سپیدي دوران
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وظيفه ملي هستم. هر روزي كه مؤسسه كيهان تعيين كند اين جانب آماده ام كه 
با تمام طبقات مردم تهران و ايران تماس بگيرم و از آن ها اس��تمداد بجويم تا به 
خواهران و برادران آسيب ديده خود به هر نحوي كه امكان پذير است مساعدت 

نمايند.« روزنامه كيهان، 1341/6/14
تختي دو روز متوالي به خيابان رفت و چند دوست قهرمان و مهربان از جمله 
بيوك جديكار )فوتباليست( و خجسته پور )كش��تي گير( نيز او را ياري كردند. 
در حقيقت، نياز او مردمي بودند كه به او ايمان داشتند. زنان، مردان، دختران، 
پس��ران، كارگران، كارمندان، نظامي ها و بچه ها كه در خط سير او در خيابان ها 
قرار گرفته بودند با حضورش كاله از س��ر برداش��تند و هر چه مقدورشان بود از 

پيش كشي دريغ نكردند. ميراث پهلوانی
در زلزله بوئين زهرا كه تختي در چند روز براي م��ردم اعانه جمع كرد، رژيم 
ناراحت شد. يادم هست با يعقوبي و س��روري و تختي از سر خيابان عباس آباد 
حركت كرديم. وانت پشت س��رما بود، در دست ما يک سيني بزرگ بود و مردم 
بي حساب توي س��يني پول مي ريختند و همين طور جلو آمديم تا سه راه شاه 
آن روز )چهارراه جمهوري( و بعد به طرف خيابان اسالمبول آمديم، اما جلوي 
فروشگاه كوروش و در چهارراه قوام الس��لطنه )سي تير فعلي( ديگر »ساواك« 
مانع ادامه كار ما ش��د و اجازه نداد پول جمع ش��ود. تختي هم گفت برگرديم. 

محمد علی خجسته پور، حماسه جهان پهلوان تختی
تختي و همراهان براي جمع آوري كمک مردم از خيابان پهلوي ]وليعصر[ 
و دو راهي يوس��ف آباد به حركت درآمدن��د و پياده تا ايس��تگاه راه آهن آمدند 
و در طول راه كمک ه��اي مردمي را جمع آوري كردند. مس��ير تختي و يارانش 
از دوراهي يوس��ف آباد آغاز و پس از گذر از مقابل سينما امپاير، سينما اميريه و 
سينما راديوسيتي و چهارراه پهلوي، چهارراه اميراكرم، سه راه شاه ]جمهوري 
اسالمي[، كالنتري يک، خيابان س��په ]امام خميني[، ايستگاه منيريه، البرز، 
معزالس��لطان، گمرك، كافه ش��هرداري، چهارراه دلبخواه، به ميدان راه آهن 
مي رس��يد. در طول اين مس��ير طوالني مردم مس��لمان و نوعدوس��ت تهران 

كمک هاي خوبي به زلزله زدگان كردند:
»كارگري كه روزي 40 ريال مي گيرد مبلغ هزار ريال وجه نقد و كت خود را 

به تختي تقديم كرد.

پيرزني چادر نمازش را داد.
پسرك بليط فروش 20 ريال حاصل فروش بليط خود را داد.

در صف اتوبوس از 1 ريال تا 20 ريال كمک كردند.
پش��ت س��ر گروه تختي چند وانت در حرك��ت بود و كمک هاي جنس��ي 
را جمع آوري مي ك��رد، در مس��ير خيابان پهل��وي و مغازه هاي اي��ن خيابان 
كمک هاي مختلفي چون دارو و لباس و مواد غذايي مي دادند... روزنامه كيهان 

1341/6/14
در همان جريان جمع آوري اعان��ه براي زلزله زدگان بوئين زه��را، مردم در 
حقيقت راي و نظر خ��ود را به تختي دادند، نه تنها آن پيرزن چادر به س��ر، تنها 
دارايي خودش يعني همان چادر را از س��رش برداش��ت و به تخت��ي داد كه در 
روزنامه ها منعكس شد، در خيابان اسالمبول هم يكي از مغازه داران كه شهرت 
به خست و جمع آوري مال داشت و مي گفت دوست ندارد به كسي كمک كند 
وقتي تختي و آن استقبال مردم را ديد، جلو آمد و خطاب به تختي گفت من به 
هيچ كس اعتماد ندارم ول��ي به تو اعتماد دارم، ب��رو آن »دخل« من، هر چه در 
آن هست بردار و فروش امروز را هم، همه را توي كيس��ه مي ريزم كه اين رفتار 
او براي كسبه محل باعث تعجب ش��ده بود. عطااهلل بهمنش، حماسه جهان 

پهلوان تختی
محصول دو روز پياده وري تختي چهار كاميون خواربار، پوش��اك و بيس��ت 
هزار تومان پول نقد )كه در آن زمان رقم بس��يار بااليي به حساب مي آمد( بود. 
تختي براي اولين مرتبه دست نياز به سوي ديگران دراز كرده بود. دستي كه به 

صميميت فشرده و شرافتمندانه بدرقه شد.
تختي به قزوين آمد و با ورزش��كارهاي اين ش��هر به منطق��ة بوئين زهرا، به 
خصوص رودك و اشتهارد رفت و در آن جا پول ها را ميان خانواده هايي كه همه 
چيزش��ان را از دس��ت داده بودند توزيع كرد. در آن موقع به تختي خيلي فشار 
آوردند كه اين كمک ها را در اختيار شير و خورشيد س��رخ بگذارد. اما اين كار را 
نكرد و گفت نه. مردم مرا امين دانس��ته اند و پول را به دست من داده اند، من هم 
به دست مردم مي دهم، و به شير و خورشيد س��رخ نداد. حسين شاه حسيني، 

ميراث پهلوانی، ابراهيم مختاری، هدی صابر 
تختي درباره بازگشت به كشتي به مطبوعات گفت: »من مي خواستم براي 

بابا پهلوون
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هميش��ه با ورزش وداع كنم، تصور مي كردم كه چهارده س��ال ت��الش و يازده 
مدال افتخار براي من كافي است، هرچه باشد من وظيفه قهرماني خود را انجام 
داده ام، گرچه گفته ام هرچه دارم متعلق به مردم است، زيرا اين مردم بوده اند كه 
با تشويق هاي خود، با محبت هاي خويش و با صميمت فوق العاده اي به من نيرو 
بخشيده اند تا برايشان كسب افتخار كنم. كه پيروزي و شكست در من تاثيري 

نداشته باشد.« عطاء اهلل بهمنش، اشک قهرمان. 
تختي به مناسبت انتخاب شدن به عنوان مرد س��ال ورزش در پيامي كوتاه 
به كيهان ورزشي نوش��ت: »در اين هنگام، كه ملت ش��ريف ايران يكبار ديگر با 
ابراز عنايت و لطف مرا به عنوان مرد ورزشكار سال انتخاب كردند، وظيفه خود 
مي دانم كه مراتب تش��كر قلبي خود را تقديم دارم. اميدوارم كه كماكان بتوانم 
در راهي قدم نهم كه موجب افتخار براي كشور عزيزم باشم. ضمنا الزم مي دانم 
فعاليت هاي چندساله هيات نويسنگان كيهان ورزش��ي را كه بصالح جوانان 
و ورزش��كاران و بهبود ورزش در ايران اس��ت س��تايش كنم.« روزنامه كيهان 

1342/1/24
»بع��د از دو س��ال كناره گيري اكن��ون نقش��ه اي تنظيم كرده ام ت��ا بتوانم 
مثل زماني كه 25 ساله بودم كش��تي بگيرم. البته در اين راه بايد تالش زيادی 
بكنم. زيرا در مقابل من دو قهرمان جوان شوروي و بلغارس��تان قرار دارند. اگر 
به توكيو راه بيابم اين آخرين مس��ابقه من خواهد بود.« تختی، روزنامه كيهان 

.1342/12/15
»در س��ال 1342 كه قرار بود من به بهانه بيماري به آلمان بروم سعي كردم 
به عنوان همراه مريض، تختي را ببرم ولي ب��ه او گذرنامه ندادند و گفتند بايد به 
خانه اي در خيابان شريعتي كه يكي از مراكز ساواك بود برود ولي تختي از رفتن 
به آن مركز خودداري كرد و در نتيجه از مس��افرت با م��ن هم صرف نظر كرد.« 

حسين عرب، حماسه جهان پهلوان
تختي يكبار ديگر در سال 1342 پا به دانشگاه تهران گذاشت. اين بار يكشنبه 
42/10/22 ساعت 19:30 بعد از ظهر تختي در حالي وارد سالن ورزشي دانشگاه 
تهران شد كه همزمان مسابقه بين احتشام زاده و يک نفر خارجي جريان داشت. 
ورود تختي توده دانش��جويان حاضر را به خود جلب كرد و ابراز احساسات آنها 
را در پي داش��ت. مامور س��اواك حاضر در محل گزارش به مقامات مافوق خود 

نوشت: »...دانشجويان تظاهرات زيادي براي نامبرده نمودند و مرتبا شعار درود 
بر تختي و تختي تو افتخار هستي بلند بود« تختي در اسناد ساواك )ضميمه( 

سند 8
»من تا كنون س��ه بار تصميم خود را عوض كردم اما حال احساس مي كنم 
كه به يک مدال احتياج دارم. يک مدال كه در اختيار روس ها و بلغارهاست. من 
بدون اين كه كش��تي را ببازم از ورزش كنار رفتم. دست هر حريفي در برابر من 
باال نرفت من بدون شكس��ت ورزش را ترك گفتم و بدون باخت به ورزش روي 
آوردم. مي خواهم قمار كنم � يک قمار ورزشي � من در عمرم قماربازي نكردم. 
من شانزده سال اس��ت كش��تي مي گيرم و المپيک توكيو چهارمين المپيک 
من خواهد بود. اما با وجود اين براي ش��ركت در مس��ابقات ح��رص دارم. دلم 
مي خواست آماده بودم و در مسابقات پهلواني كشور كه فينال آن شب عيد انجام 
مي شود شركت و به آمادگي خود بيشتر آشنا مي شدم. در نزديكي هر مسابقه 
براي زيارت به مش��هد مي روم. آن وقت ها يک بار زيارت كافي بود اما حاال پا به 

سن گذاشتم و بايد چند بار زيارت كرد. تختی، كيهان 1342/2/17.
»... براي مسابقات سال 1964 هر دو س��وي نيرو كوشيدند تا تختي نباشد. 
يكي خود تحتي كه از آش��وب دروني و فتنه انگيزي و فتن��ه به پا كني بعضي از 
رهبران فدراسيون، مربيان و نيمي از كش��تي گيران كه وجود او در كنار آن ها، 
برايش��ان عذاب بود و همين بود كه از آن برگ نازك، هيچ چيز باقي نگذارد و از 
تختي يک انس��ان نازك دل، زودرنج و خودخور ساخت. از دوستان و همكاران 
خود كنايه فراوان مي ش��نيد كه مي گفتن��د: ول كن ديگه بابا، چي از كش��تي 
مي خواي؟ ديگه واسه چي اردو مياي، و ده ها نظير اين جمالت كه هر كدامش 
كافي بود يک قهرمان چون او و افكار ظريفش را از پ��اي درآورد. اما او تنها نبود 
و گرنه ديرزمان��ي و يا الاقل از همان لحظه كه ناس��ازگاري با او آغاز ش��ده بود، 
مي بايستي مرگ اول را اس��تقبال مي كرد. او از همان زمان مرده بود. بعد فشار 
آوردند كه اين مرده بايد در المپيک شركت داده ش��ود و عجيب اين جا بود كه 
فش��ار آورندگان، همان هايي بودند كه در اردوي المپيک، يک ماه سياه برايش 
ساختند و چنان كردند كه مي خواستند. در توكيو نيز در شكستش شادي ها و 
پايكوبي ها كردند و اعالم داشتند »در خراب كردن بت، توفيق يافته ايم به خيال 
اين كه آدم تميز خيلي آسان تر كثيف مي شود...« دری، سردبير كيهان ورزشی

اتاق غمبار
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به توكيو رس��يديم. وضع دس��ت كمی از تهران نداش��ت، به خداوندی خدا 
و انسانيت قسم، ديدم و ش��نيدم كه آرزوی باخت تختی را داشتند و روزی كه 
جدول برای پهلوان كا تمام شد، ش��اد بودند كه سرانجام به آنچه می خواستند 
رسيدند. ...معموال برای تعيين پرچمدار روش معمولی وجود دارد كه محبوب 
ترين پيشكس��وت ترين و خوش قد و قواره ترين ورزشكاران را بر می گزينند تا 
سمبل باش��ند. خوب، مردی كه از 1951 در تيم ملی پايه ای استوار بود و اين 
همه تالش كرده و برتر از بزرگ مردان جهان ايستاده و به حسن شهرت و رفتار 
مردمی متصف بودو مردم خانی آباد را از ياد نبرده  بود و به قول جالل آل احمد در 
وجود اين بچه خانی آباد كه هرگز به طبقه خود پشت نكرد اين نفس قدرت تن 
كه به قدرت مسلط زمانه نه گفت استحقاق پرچمداری را داشت، حتی در روز 
برافراشتن پرچم كه سرود كشورها را می نوازند، پرچم ايران را در دست گرفت 
و با فروتنی خاص و دستهای پهن پيشاپيش همه ايستاد و من كه عكاس نبودم 
آن روز توفيق يافت��م كه از جهان پهلوان چند عكس بگي��رم كه گروهی راضی 
نبودند تا عكس از مردی استثنايی بردارم. حاال كه سالها گذشته هنوز صدايش 
را در گوش دارم كه گفت: »چه فايده از اين عكس ها كه در تهران كس��ی آنها را 
به ما نمی دهد.« سرانجام با تلگرافی كه از تهران رسيد پرچم را از تختی گرفتند 
و به يكی از مس��ئوالن به اين بهانه كه بازی های المپيک 1936 برلين را تماشا 
كرده است؟! دادند و روحيه تختی را كامال در هم شكستند. كشتی ها كه شروع 
شد باز بی اعتنايی ها ادامه داش��ت و كس��ی نبود كه تختی را تر و خشک كن. 
تختی با شروع مسابقات حريفان مجارستان، بريتانيا و ژاپن را شكست داد ولی از 
احمد آئيک و الكساندر مدويد كه از قهرمانان بی همتای كشتی بودند شكست 
خورد ونهايتا به عنوان چهارم دس��ت يافت. هنگام بازگش��ت تيم ملی به ايران 
مردم چنان استقبالی ار تختی كردند كه حتی هنگام قهرمانی هايش نيز سابقه 
نداشت و مردم بار ديگر نش��ان دادند كه محبوبيت تختی فقط به خاطر مدال 
گرفتن هايش نيست. با اين استقبال تاريخی نقش��ه رژيم كه بی اعتبار كردن 
سكه محبوبيت تختی بود، به سختی شكست خورد. عطاءاهلل بهمنش، اشک 

قهرمان
عطااهلل بهمنش سراغ تختی رفت و تا با او مصاحبه كند او می گويدكاوانا ژاپنی 
حريف سوم جهان پهلوان بود كه به راحتی ضربه شد. همين كه تختی نفس زنان 

از تشک پايين آمد و ما را مست شادی كرد و معاندين را ناراحت، ميكرفون ضبط 
صوت را جلوی او گرفتم و گفتم: نظر شما را برای فردا می خواستم سئوال كنم!.. 
او نفس را در س��ينه برآمده و ريه های بزرگ خود فروبرد و با ش��تاب گفت: فردا 
حريفان بزرگی پيش رو دارم، ترك و روس��ی و بلغار باقی مانده اند. چه می شود 
گفت؟ گفتم: اين درست ولی می دانيد كه در تهران مردم در انتظارند و مشتاقند 
كه صدای شما را بشنوند. يک كلمه و يک جمله كافی است، آن ها از شما پيروزی 
نمی خواهند پيام شما را می خواهند. پيام مرد هميشه قهرمان زندگی مردم را 
می خواهند. تختی گفت: من به مردم تعطيـم می كنم.عطااهلل بهمنش، 

جهان پهلوان، من به مردم تعظيم می كنم
در همان مسابقات توكيو، روز اول و براي برافراشتن پرچم، تختي پيشاپيش 
همه ايس��تاده بود و پرچم ايران را در دست داش��ت. اما با توجه به دشمني ها و 
حس��ادت ها كه عليه او بود، همان شب هيأت رئيسه، جلس��ه تشكيل دادند و 
فرداي آن روز پرچم را از او گرفتند و به كس��ي دادند ك��ه نه قهرمان جهاني و نه 
مربي... و گفتند كه از »تهران« تلگراف رسيده كه از دادن پرچم به دست تختي 

خودداري كنيد. عطااهلل بهمنش، حماسه جهان پهلوان تختی
تختي در 18 ش��هريور 44 براي ش��ركت در كنفرانس اليپزك راهي آلمان 
غربي ش��د. او پس از ورود به آلم��ان؛ در برلين غربي در هتل��ي واقع در خيابان 
DAMSCHKE ش��ماره 14 اقامت گزيد و به همراه خود »س��االر ميثمي«، 
»في��روز پژهان« و »علي مدد« را داش��ته اس��ت. تختي در 25 ش��هريور عازم 
اليپزيک شد تا در كنفرانس اليپزيک شركت كند در آنجا عده زيادي دانشجو 

به ديدار او رفتند. تختي در اسناد ساواك )ضميمه( سند 22
يكي از روزنامه هاي آلمان درباره او نوش��ت: برنده بازيهاي المپيک در شهر 
تسايل، غالمرضا تختي روي تمام تشک هاي دنيا، اكثر موفقيت ها را در آغوش 
گرفت و اين از هر جهت استثناس��ت. البته در كش��تي آزاد. ام��ا زماني محبت 
هموطنان بيشتر جلب شد كه پس از حدوث قهر طبيعت، پيش قدم جمع آوري 
اعانه براي آسيب ديدگان شد. در ايران هركس او را مي شناسد در حالي كه در 
شهر تسايل كمتر كسي با او آشنايي دارد. او فقط به ديدار شهر ما آمده است. زيرا 
به عنوان كارمند راه آهن دولتي ايران در يک كنفرانس كه در ش��هر اليپزيک 
تشكيل شد ش��ركت مي كرد و از آمدنش به اين ش��هر اين منظور را داشت كه 

پهلوان بر سر دست
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رفيق قديمي و همكار ورزش��ي خود آق��اي ابراهيم كوكپ��ري را مالقات كند. 
آقاي كوكپري از بين گفتگوها اين طور به زبان آلماني گفت: مادر تختي گفته 
حاال ديگر وقت آن است كه زني دس��ت و پا كني و من هم به تختي گفته ام: كه 

دخترهاي آلماني براي اين منظور خوبند.
اين روزنامه در پايان نوشت: از آنها خداحافظي كرديم و از هم جدا شديم؛ در 
حالي كه از نيم نگاهي كه تختي به سوي ما داشت مي توانيم حدس بزنيم كه در 
مقابل دختر بيش از ساير قهرمانان مقاومت دارد و كمتر بدين موضوع فكر مي 

كند. كيهان ورزشي 1344/8/1
غالمرضا تختي از س��ال 1951 تا 1966 در تيم ملي ايران عضويت داشت، 
او 15 سال كشتي گرفت، در اين مدت از كش��ورهاي ديگر نسِل بعد از پی نسل 
مي آمدند ولي او از ايران ثابت بود، ش��وروي، آمريكا، مجارس��تان، بلغارستان، 
تركيه، ژاپن و ديگران در هر چهار سال مس��ابقات جهاني، قهرمانان تازه نفس 
وارد ميدان مي كردند، ولي ما از وجود جهان پهلوان تختي هم چنان در عرصه 
كشتي استفاده و يا به عبارتي سوء استفاده مي كرديم. عطااهلل بهمنش، حماسه 

جهان پهلوان تختی
براي واليتي ج��وان در آخرين جمع��ة پاييز س��ال 44� در خيابان )پهلوي 
سابقه(، باالخره اتفاقي افتاد، چيزي را خود نش��ان داد تا هواي دم كرده و خفه 

گل دهد.
از دور آمد. نمي دانم چطور آمد، چطور پيدايش ش��د. هم واليتيم مي گفت: 
پايين تر، از تاكسي پياده شد. از دور آمد، از دور مي آمد. شانه پهن و كمر باريكش 

همراهش بود. موهاي كوتاهش هم و لبخند مليحي به پهناي تمام صورتش.
آهاي، آهاي، مردم، تختي! تختي!

همواليتي تاب نياورد كه شوقش را در دل نگهدارد.
تختي! تختي!

صدايش چون كبريتي در هواي باروتي جرقه زد، گرومپ، آتش فش��اني از 
شوق تن ها را گرفت. مي آمد و جانانه مي آمد و سوي ما مي آمد: جمعيت كوچه 
گرفت. جمعيت تمام نگاه بود. جهان پهلوان لبخند مليحش را در گوشه لبش 

كاشته بود، هم واليتي نتوانست طاقت بياورد.
آقاي تختي سالم!

گفت: سالم
جهان پهلوان از ميان كوچه هاي نگاه هاي مش��تاق و تن هاي تبدار گذشت 
در سينما را باز كرد و تو رفت. صف خريداران بليت به هم ريخت. واليتي ها تمام 

پهناي صورتشان را چسبانده بودند به شيشه.
جهان پهلوان يک بار برگش��ت و ديد نگاه ها دارد گرمش مي كند. اما حجب 
و حيا رهايش نكرد. از كسي كه در صف بود جدا ش��د. در سينما را باز كرد، صف 
دوباره خود را بازيافت، جمعتي كوچه گرفت جهان پهلوان قدم زنان سرازيري 
خيابان پهلوي سابق را به سوي وليعهد سابق پيش گرفت و در هواي باروتي پاييز 

گم شد. فريدون صديقی، تختی جاودانه تاريخ
يک بار زماني كه با هم به يک ميهماني رفته بوديم، تختي دختر خانمي به نام 
خانم ش��هال توكلي � مادر بابک تختي � را ديد و پسنديد. ما همگي در برگزاري 
مراسم عقد همياري كرديم. براي ازدواج تختي همان خانه اي را كه در نارمک بود 
و به صورت قسطي به او واگذار كرده بودند و دانشجويان مدتي در آن جا زندگي 
مي كردند به ايرج رمضاني كه از دوس��تان او بود فروخت و مراسم ازدواجش با 
پول اين خانه به نحو احسن در بهمن ماه سال 1345 در باشگاه دانشگاه تهران 
برگزار شد. اغلب كساني كه با تختي دوست و آش��نا بودند در آن مراسم حضور 

داشتند.محمد حسن خرمشاهی، چشم انداز ايران
»من به اين مجلس ]عروسي[ دعوت داشتم. ولي از ابتدا فهميدم كه ]اين[ 
مجلس جاي من نيست و يا الاقل با روحيه من س��ازگاري ندارد و تنها يک نفر 
ديگر هم بود كه وضعی شبيه من داشت. او دختري بود با زيبايي ساده و لباسي 
ساده تر... در كنار من ايستاده بود و به حركات دختران نگاه مي كرد. آشنايي من 
با ش��هال  از همين جا آغاز شد و اين آشنايي به عش��ق بزرگي تبديل گرديد...« 

تختی، رونامه كيهان 1345/8/10.
كيهان در 45/8/5 در مطلب��ي تحت عنوان »تختي اين بار ب��ه زانو درآمد« 

نوشت:
نبندد مرا دست چرخ بلند گفتمت برو دست رستم ببند  

ولي اگر چرخ بلند نتوانست دست رستم را ببندد رودابه توانست... غالمرضا 
تختي قهرمان سابق وزن هفتم كشتي ايران كه روزگاري غولهاي كشتي جهان 
هنگام ورود او به تش��ک لرزه بر اندامش��ان مي افتاد، مغلوب عشق يک دختر 

توده وفادار، 
در منزل آخر پهلوان نامدار
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هموطن خويش گرديد و خاك ش��د. عروس خانم دانش��جوي ساده اي از يک 
خانواده اصيل و قديمي است و يا همين سادگي بود كه توانست دل تختي را كه 

تاكنون براي هيچ قلبي نتپيده بود به تپش درآورد. روزنامه كيهان 1345/8/5
روز پنجش��نبه هفته گذش��ته مراس��م عقد و ازدواج آقاي غالمرضا تختي 
با دوشيزه ش��هال توكلي برگزار شد. ما ش��روع زندگي تازه را به پهلوان ديرينه، 
صميمانه تبريک مي گوييم و براي ايشان و همسرشان سعادت و شادكامي آرزو 

مي كنيم. كيهان ورزشي 1345/8/14
زبده پهلوانان عصر ما كه به كرات ستايش ش��ده جهان كشتي معاصر بود، 
اينک صاحب 3قلب شده است: قلبي مملو از عشق به ورزش شريف خود، قلبي 
سرش��ار از مهرباني به مردم و ستايش��گران خود و اكنون قلبي ديگر كه كانون 

خانواده اش را گرم و فروزان مي كند. روزنامه كيهان 1345/12/6
نامه اي كه سيد نوراهلل قفل س��از براي او نوشت چش��مان تختي را در شب 
عروسي تركرد. او نوشته بود: »آقاي تختي ما مردم كوچه و بازار معرفتمان 
زياده ما را فراموش نكن. تو مال مايي.« يک كفاش يک جفت كفش مشكي 
براي او مي دوزد و تختي را س��وگند مي دهد كه حتماً در مراس��م عروس��ي آن 
كفش ها را بپوشد و تختي با وجود كوچكي كفش ها تا پايان مراسم كفش ها را 

در پاي دارد.« روزنامه كيهان 1345/12/6
ش��بی كه فردای آن روز قرار يک عقد كامال خصوصی گذاشته شده بود سه 
نفری عرب و من و تختی به دعوت او در حمام بازار تجريش به قول خودش حمام 
دامادی رفتيم و فردای آن روز در منزل توكلی پ��در خانمش در ميدان توحيد 
خيابان نمازی با حضور چندنفر مراس��م عقد خصوصی انجام گرفت و چندی 

بعد هم در باشگاه دانشگاه مراسم عروسی انجام شد. بعد از ازدواج چون در منزل 
تختی در ش��ميران خواهرها و مادرش هم بودند، او ي��ک آپارتمان كوچک در 
اميرآباد خيابان ش��يراز اجاره كرد و حدود شش ماه هم آنجا زندگی كرد ولی به 
علت بدی وضع مالی نتوانست كرايه آن را بپردازد و دوباره به منزل خود برگشت 
و با خانواده اش دسته جمعی زندگی خود را ادامه داد. محمدعلی جوادزاده، 

حماسه جهان پهلوان تختی
تختي بعد از ازدواج خانه اي در خيابان اميرآباد به قيمت ماهي هفتصد تومان 
اجاره كرد. اما متاسفانه او نتوانست آن جا را نگه دارد، يعني نمي توانست اجارة 
آن را بپردازد. بنابرين به منزل اولش واقع در چهارراه حسابي نزد دو خواهرش 

بازگشت.محمد حسن خرمشاهی، چشم انداز ايران
»وقتي بلور مربي شد به او گفتم تختي را يک جور سرگرم كن، وضع روحي 
او به صورت خطرناكي درآمده، ديگر نمي تواند وضع موجود را تحمل كند. بارها 
مي ديدم كه مردم از او تقاضاهايي دارند كه با توجه به بي حرمتي هاي دستگاه 
دولتي به او، نمي تواند برايشان كاري انجام دهد و از اين بابت رنج مي برد، هركجا 
رفتيم ماموران ساواك بودند، از مسافرت او جلوگيري مي كردند، از نظر دستگاه 

ممنوع الخروج شده بود... «. حسين عرب، حماسه جهان پهلوان تختی
تختي شب شنبه 16 دي ماه 1346 به منزل ما آمد، سخت ناراحت بود و گفت 
با وام بانک چالوس موافقت شده، با عرب تماس بگير كه سه نفري برويم چالوس 
وام را بگيريم تا به فروشنده باغ چالوس بابت بدهي بدهيم. با هم قرار گذاشتيم 
كه بعدازظهر فردا، يک شنبه 17 دي سه نفري برويم چالوس و روز دوشنبه 18 
دي، پول را از بانک بگيريم. تختي ش��ام با من خورد و به ياد دارم كه يک سريال 
تلويزيوني هم به نام »جايزه بگير« را كه »استيو مک كوئين« بازي مي كرد تماشا 
كرد و بعد خداحافظي كرد كه فردا با هم برويم به چالوس. او يک بنز 180 نمره 
شيراز داش��ت كه پولش را ايرج رمضاني داده بود. وقتي او را تا دم درخانه بدرقه 
كردم حس��ب المعمول تعداد زيادي جوانان محله دور ماش��ين او بودند تا او را 
ببينند. تختي آن شب مطلقاً از اين كه در هتل آتالنتيک زندگي مي كند حرفي 

نزد. محمدعلی جوادزاده، حماسه جهان پهلوان تختی
مسئول هتل مي گفت غالمرضا تختي روز شنبه شانزدهم دي ماه وارد هتل 
شد تا امروز كسي او را نديد كه از اتاقش خارج ش��ود. مدير هتل افزود: چون در 
اين مدت تختي از اتاقش خارج نشده بود صبح امروز به اطاقش مراجعه كرديم 
اما هرچه در زدم كسي جواب نداد. بعد وقتي به در فشار آوردم متوجه شدم كه 
در ازپشت بسته شده اس��ت. ناچار به كالنتري مراجعه كردم و جريان را اطالع 
دادم. بعد از چند دقيقه ماموران كالنتري باتفاق ماموران آگاهي به هتل آمدند 
و هنگامي كه در را باز كردند با جسد تختي روبه رو شدند. وضع اتاق مرتب بود و 
جسد تختي كه كبود و متمايل به سياه شده بود به پشت روي تخت قرار داشت 

اسناد ساواك،
گزارش هاي پس از فوت
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و روي جسد پتويي كشيده شده بود و يک ش��ورت و زير پيراهن به تن داشت. 
روزنامه كيهان 1346/10/18

روز 17 دي، بعدازظه��ر در انتظار او بودم ولي نيامد، ش��ب به منزلش تلفن 
كردم، همسرش گوش��ي را برداش��ت و به من گفت كه نيامده. گفتم من منزل 
منتظرش هستم ولي خبري از او نشد. صبح دوشنبه 18 دي كه رفتم سركارم 
در سازمان مركزي ثبت، حدود ساعت 8/5، عرب آمد اداره پيش من و پرسيد از 
تختي خبري داري؟ گفتم همان طور كه مي داني قرار بود ديروز بيايد منزل ما 
كه سه نفري برويم به چالوس ولي نيامد و از او خبري ندارم. عرب گفت بلند شو 
برويم دنبالش مثل اين كه منزلش نرفته و معلوم نيس��ت كجاست. رفتيم نزد 
جيره بندي كه محل كارش در صنف قنادها روبه روي اداره ثبت بود. وقتي وارد 
شديم جيره بندي سخت متوحش بود و توي سر خود مي زد و گفت كه تختي از 
دس��ت رفت. گفتم چه مي گويي او با من قرار رفتن به چالوس را گذاشته بود. به 
هر صورت معلوم شد كه جنازه او را به پزشكي قانوني مي آورند. سه نفري پياده 
آمديم تا پزشكي قانوني كه در آن موقع در ضلع غربي وزارت دادگستري بود، در 
آن جا خبري نبود، من در آن جا آشنايي داشتم نزد او رفتم و پرسيدم آيا جنازه اي 
به پزشكي قانوني آورده اند گفت نه و بعد گفت اگر مقصودت جنازه تختي است، 
در راه اس��ت. آمدم به عرب و جيره بندي گفتم مطلب درس��ت است و جنازه را 

دارند مي آورند. محمدعلی جوادزاده، حماسه جهان پهلوان تختی
صبح روز بعد جيره بندي به بنده زنگ زد و گف��ت: »خبرداري؟« گفتم: »از 
چه؟« گفت: »متاس��فانه تختي فوت كرد. و جنازة او در هتل آتالنتيک است.« 
با يک عده از اعضاي جبهه ملي و يكي از ورزشكاران، به نام علي غفاري رفتيم و 
با كمال تاثر و درد جنازه را به سالن تشريح پزشكي قانوني برديم. محمدحسن 

خرمشاهی، چشم انداز ايران
فرامرز خداداديان، خبرنگار حوادث روزنامه كيهان در سال 1346: »با تلفني 
كه به سرويس حوادث روزنامه كيهان ش��د، من فوراً خود را به هتل آتالنتيک 
رساندم كه هنوز از پزشكي قانوني و كالنتري و دادسرا نيامده بودند. بعد از حضور 
مأمورين و بازكردن در اتاق، با جسد مرحوم تختي روبه رو شديم ولي موقع حمل 
جس��د از روي تخت به برانكار، چون اتاق كوچک بود و امكان ب��ردن برانكار به 
داخل اتاق نبود، برانكار را در راهرو گذاردند و دو مأموري كه از پزش��ک قانوني 
بودند، جس��د را از روي تخت بلند كردند تا در راه��رو، روي برانكار بگذارند ولي 
مأموري كه مسؤول حمل قسمت باالي جسد بود، سنگيني وزن را تحمل نكرد، 
در نتيجه جسد به زمين افتاد و سِر مرحوم تختي با صداي مهيبي به زمين خورد. 
در آن موقع هنوز موكت رواج زيادي نداشت، كف اتاق موزاييک بود يا مكالئوم 
كه قشر نازكي داش��ت. اين جريان موجب ناراحتي همه شد  حتي من خطاب 
به مأمور حمل جس��د گفتم تو كه ديدي قدرت حمل را نداري چرا از ما كمک 

نخواستي و يا از مستخدمين هتل كمک نگرفتي. به هر صورت در اين حادثه بود 
كه پشِت سر مرحوم تختي آسيب ديد و آن  چه بعداً در پزشكي قانوني و يا سنگ 
مرده شوي خانه مشاهده شد كه س��ِر آن مرحوم در قسمت پشت، شكسته و لِه 

شده است به اين خاطر بود.« حماسه جهان پهلوان تختی
چند دقيقه بعد آمبوالنس آمد و جنازه را با برانكار به س��الن تش��ريح بردند. 
براي بردن جنازه از طبقه همكف با آسانس��ور به طبقه پايين استفاده مي شد، 
و سه پزش��ک هم همراه جنازه بود. من خواس��تم با آن ها بروم پليس مانع شد، 
التماس كردم اجازه داد و داخل آسانسور شدم. آسانسور تاريک بود و پزشكان 
متوجه حضور من نشدند. وقتي به طبقه پايين رس��يديم و آن ها پارچه اي كه 
روي صورت تختي بود كنار زدند، من فرياد كش��يدم و آن ها متوجه حضور من 
شدند و مرا از آسانسور خارج كردند. صورت تختي كبود متمايل به سياه بود. از 
پزشكي قانوني بيرون آمدم، ديگر ما حال طبيعي نداشتيم، به اتفاق عرب رفتيم 
نزد دوست مشتركمان مهندس توفيق، و جريان را به او گفتيم؛ بي اندازه ناراحت 
شد و به ما كه بيش��تر با تختي بوديم پرخاش كرد كه ش��ما با وجودي كه وضع 
روحي او را مي ديديد چرا تنهايش گذاشتيد؟ بعد سه نفري برگشتيم به پزشكي 
قانوني، جمعيت انبوهي جمع ش��ده بودند و همه زار زار گريه مي كردند. وضع 
به صورتي درآمد كه براي ماموران انتظامي ايجاد وحش��ت كرد. سران رژيم كه 
وضع را غيرعادي ديدند، دس��تور صادر كردند كه هرچه زودتر و پيش از آن كه 
حادثه اي به وجود آيد، جنازه را از پزشكي قانوني بيرون ببرند و فوراً دفن نمايند، 
در حالي كه مردمي كه تجمع كرده بودند انتظار داشتند اجازه داده شود تشييع 
جنازه اي كه شايسته جهان پهلوان است انجام شود. مراسم تشريح با شكافتن 

اسناد ساواك،
گزارش هاي پس از فوت
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سينه تختي به س��رعت انجام گرفت و جنازه در حالي كه هزاران نفر با چشمان 
اشكبار شاهد و ناظر بودند با آمبوالنس به ابن بابويه حمل شد و در آن جا مراسم 
شستشو انجام گرفت. موقعي كه شسته مي شد من به غسالخانه رفتم و در يک 
ديدار كوتاه متوجه شدم كه روي سنگ و زير سرتختي آثاري از خونابه است. در 
آن جا نيز ماموران براي جلوگيري از خطره��اي احتمالي تاكيد بر انجام فوري 

مراسم داشتند. محمدعلی جوادزاده، حماسه جهان پهلوان تختی
در بيرون پزش��كي قانوني جمعيت زي��ادي از مردم حضور داش��تند كه در 
ميان آنان برخي از عناصر جبهه ملي، قهرمانان كشتي، بازاريان و مردم كوچه 
و بازار حضور داش��تند. در اجتماع مردم در مقابل پزشكي قانوني صحبت هاي 
حاضرين حول محور خودكشي تختي بود و در اين بين مامورين ساواك گزارش 
كردند؛ حتي برخي از قهرمانان كشتي پيرامون خودكشي تختي اظهارنظرهاي 
مختلفي داشتند كه همه آنها در اطراف اين موضوع كه تختي خودكشي نكرده 

بلكه او را كشته اند دور مي زد. تختي در اسناد ساواك )ضميمه( سند 29
جلوي چلوكبابي خودم، سرپل سيمان ايستاده بودم، خبر آوردند كه تختي 
را كش��تند و حاال جنازه اش را آورده اند به ابن بابويه. هراسان به ابن بابويه رفتم، 
مشغول شستن او بودند، فرياد زدم چرا او را كشتيد؟ او كه به كسي بدي نكرده 
بود، از حال طبيعي خارج ش��ده بودم و مرتب فرياد مي زدم. دوستان سعي در 
ساكت كردن من داشتند، چون ساواكي ها همه جا پربودند. جسد تختي را كه 
روي سنگ مرده شوي خانه با سينه شكافته بود، ديدم، و مرده شوي به نام »حاج 
ميرزا مراد« اهل دولت آباد مشغول شستن او بود، سرش را كه بلند كرد از پشت 
س��رش خونابه روي سنگ ديدم. بعدها، همين مرده ش��وي همه جا مي  گفت، 

تختي را كشتند چون پشت سرش شكسته بود. ناصر محمدی، حماسه جهان 
پهلوان تختی

جسد غالمرضا تختي س��اعت يازده صبح 46/10/18 پس از معاينه پزشک 
قانوني با آمبوالنس به اداره پزش��كي قانوني منتقل شد. صدها نفر از كسانيكه 
از مرگ تختي باخبر ش��ده بودند در اطراف پزش��كي قانون��ي اجتماع كردند. 
به طوريكه بعد از نيم س��اعت، عبور و مرور در خيابان هاي اطراف مختل شد و 
ميان انبوه جمعيتي كه اطراف پزش��كي قانوني اجماع كرده بودند برادر بزرگ 
تختي ديده مي شد كه با صداي بلند مي گريست و بر سر و صورتش مي كوفت. 
به نوش��ته مطبوعات: با اجتماع مردم تمام درهاي پزشكي قانوني بسته شد و 
پزشكان واردسالن تشريح ش��دند تا از جس��د غالمرضا تختي معاينه به عمل 

آورند. تختي در اسناد ساواك )ضميمه( سند 28
من آن زمان آن قدر ناراحت بودم كه افراد را به ي��اد ندارم، جمعيت زياد بود. 
همه از پير تا جوان در آن ج��ا حاضر بودند. حتي مخالفينش ه��م آمده بودند. 

محمد حسن خرمشاهی، چشم انداز ايران
وقتي جلوي پزشک قانوني رسيدم تختي روي دوش بود، مثل هميشه زنده 
و پرابهت. همان ط��ور كه بعد از هر پي��روزي روي دوش پهلوانان جا مي گرفت. 
فاصله من تا تابوت 100 متر بود. صورت و چهره خنده روي او در حالي كه دستش 
را به عنوان قدرداني بلند كرده بود و يک كمي باالتر از تابوت ديده مي شد، مثل 
هميشه آرام و متين و موقر ولي رنگ پريده. يک سرو گردن از هميشه بلندتر و 
رشيدتر؛ لباس هاي شب عروسيش به ته تن، مدال ها حمايل. مثل اين كه چيزي 

مي خواست به جمعيت بگويد، صدايش شنيده نمي شد.
زندگي شيرين است، به ما اين طوري گفتند ولي زندگي ما تلخ بود. شايد اين 
و شايد هم راجع به پسرش بابک چيزهائي داش��ت مي گفت و شايد هم داشت 
قاتلين خود را معرفي مي ك��رد ولي هر چه بود و هر چه مي گف��ت در دل مردم 
نمي نشست. مردم مثل هميشه او را بر روي دوش به هر طرف كه مي خواستند 
مي كش��يدند؛ جلوي بازار، تختي برپاايس��تاد و دس��تش را مثل كسي كه در 
ميتينگ بزرگي صحبت مي كند. ت��كان تكان مي داد و ه��ر دم از ديده ناپديد 

مي شد.
آيا شما صداي او را شنيديد چه مي گفت: اينست عاقبت جهان پهلواني؟ يا 

مطلب ديگر؟ حسين فكری، كيهان ورزشی ويژه فوت تختی
هنگاميكه جس��د تختي به گورس��تان منتقل ش��د، ابتدا چندنفر ش��عار 
»تختي، كشته شد« را زمزمه كردند و بعد، اين شعار شايد ناخودآگاه همگاني 
شد و همه مردم آن ش��عار را مي دادند. در اين هنگام بعضي ديگر از حاضرين به 
شعاردهندگان توجه مي دادند كه شلوغ نكنيد و كاري نكنيد كه دولت جلوي 

ختم تختي را بگيرد. 
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گروهي مي گفتند چون نظاميان را بر امور كشور مسلط مي كنند اين اتفاقات 
مي افتد مثال با آمدن سرهنگ س��روري در راس فدراس��يون فوتبال، باشگاه 
شاهين بسته شد و تصدي س��رتيپ رحيمي در فدراسيون كشتي باعث مرگ 

تختي شد.
فرد ديگري نيز گفته اس��ت: ... شاهنش��اه آريامهر پيش از انتصاب سرتيپ 
رحيمي به تختي امر فرموده بودند كه سرپرستي فدراسيون را قبول كند ولي 
او رد كرد. بعيد نيست كشته شدن او ناش��ي از همين استنكاف باشد. تختي در 

اسناد ساواك )ضميمه( سند 27و 28
من با دكتر سنجابي تماس گرفتم و او به من گفت: »شما با كريم آبادي تماس 
بگيريد.« با مرحوم كريم آبادي صحبت كردم، او گفت: »من با محمد شمشيري 
-برادر حسن شمشيري � تماس گرفته ام. او گفته است جنازه تختي را در مقبرة 

حسن شمشيري دفن كنيد.« محمد حسن خرمشاهی، چشم انداز ايران
حدود ساعت 8 بعدازظهر مراس��م دفن در آرامگاه خاندان شمشيري انجام 
گرفت و بعد هم جلوي انتش��ار هرگونه مطلبي را در مطبوعات گرفتند، حتي 
عكس هاي فراواني كه در سه راه ش��كوفه از تختي به در و ديوار چسبانده شده 
بود، كندند. اما با همه س��خت گيري ها، مراس��م ش��ب هفتم و چهلم تختي با 
شكوه برگزار ش��د و مردم دسته جمعي اين ش��عار را مي دادند كه: دانشجويان 
بدانند، بازاري ها بدانند، كارگران بدانند، ملت اي��ران بداند، تختي مصدق بود. 

محمدعلی جوادزاده، حماسه جهان پهلوان تختی
علي گرگاني دادستان تهران در مورد مرگ تختي اظهار داشت:

»در تحقيقات اوليه اي ك��ه در اطراف اين حادثه به عمل آمده اس��ت به اين 
نتيجه رس��يديم كه مرگ غالمرضا تختي ظاهراً خودكشي بوده است و اكنون 
به پزشكان قانوني تهران دستور داده شد كه درباره علت مسموميت تحقيقات 
الزم را به عمل آورند تا روشن شود كه غالمرضا تختي با چه نوع سمي خودكشي 
كرده است. قبل از ظهر امروز ماموران اداره انگشت نگاري شهرباني از اتاقي كه 
تختي در آن خودكشي كرده بود انگشت نگاري كردند. انگشت نگاري ماموران از 
لباس ها و دستگيره و قسمت هاي مختلف ديگر اتاق بود. ماموران ضمناً دو نفر از 

مستخدمين هتل را براي تحقيق به كالنتري بردند. كيهان، دی ماه 1346
موضوع خودكشي غالمرضا تختي قهرمان سابق كشتي به سرعت در همه جا 
پخش شد. بعد از آنكه جسد اورا به پزشكي قانوني منتقل كردند گروه زيادي از 
عناصر جبهه ملي، بازاريان، ورزشكاران و مردم رهگذر در جلوي پزشكي قانوني 
اجتماع كرده بودند. در اين اجتماع، اظهار نظرهاي مختلفي مي شد كه همه آن 
ها در اطراف موضوع »تختي خودكش��ي نكرده بلكه اورا كشته اند« دور مي زد. 
با توجه به شعارهاي اوليه و سمپاش��ي هايي كه از طرف عناصر منحرف درباره 
مرگ تختي به عمل آمد. اخبار مندرج در جرايد پيرام��ون اين امر از نظر افكار 

عمومي قابل قبول نيست و كم كم اين طرز فكر تقويت مي شود كه واقعا نامبرده 
را كشته اند. تختي در اسناد ساواك )ضميمه( سند 27

تختي در يادداش��ت خود كه در روزنامه كيهان چاپ شد سواي بدهي هاي 
بانكي از قروض ديگر خود اين طور ياد كرده است.

بابت بهاي اتومبي��ل بنز به ش��ركت مريخ50،000 ريال � نيكو س��ليمي 
40،000 ري��ال � ايوبخ��ان 2،000ري��ال � پرويزخان بينظ��ر2،000 ريال 
� روح اهلل س��ليمي5،000ريال � ح��اج حس��ين خالد5،000 ري��ال � نايب 
حس��يني نمي دانم چقدر اس��ت. تنها رقم طلب او از خس��رو ضابطي بود به 
مبلغ20،000ري��ال. تاريخ امض��اي غالمرضا تختي زير اي��ن صورت بدهي 

1346/10/16 است. كيهان دی ماه 1346
معاون دادس��راي تهران در مورد وصاياي مرحوم تختي ب��ه روزنامه نگاران 
گفت، وصيت نامه اي از مرحوم تختي ب��ه تاريخ 16 دي م��اه 46 در دفترخانه 
اسناد رسمي شماره 202 تهران تحت ش��ماره 3428 ثبت شده است كه بعد از 
ذكر مقدماتي كه هنگام تنظيم هر وصيتنامه ای ديده مي ش��ود چنين نوشته 

شده است:
حضور مبارك آقاي دادستان اين ورقه وصيت نامه اين جانب است. خواهشي 
كه دارم اين اس��ت كه اوالً مهريه زنم هرچه هس��ت بدهيد، بي��ش از آن راضي 
نيستم، ثانياً خانه نارمكم را يک سال است فروختم به آقاي ايرج رمضاني اوراق 
فروش در خيابان چراغ برق است، اتومبيل هم مال ايشان است. در ضمن از هيچ 
كس شكايتي و گله اي و ناراحتي ندارم. خودم اين تصميم را گرفته و احدي در 

كار من دخالت ندارد. روزنامه اطالعات 1346/10/19
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»با توجه به اين كه نامبرده باال ]تختي[ عضو ش��وراي مركزي سابق جبهه 
ملي و بين عناصر اين جبه��ه داراي محبوبيت فراوان ب��وده و به عالوه از جهت 
اين كه مدت ها قهرمان كشتي بوده، در طبقات اجتماع نيز عالقمنداني داشته و 
احتمال فراوان هست كه در جريان مجالس ترحيم و شب هفت مرگ او مراسم و 
حتي تظاهراتي صورت گيرد... دستور فرماييد به كليه منابع مربوطه توجه الزم 
داده شود كه در جريان هرگونه فعاليت عناصر جبهه ملي به اين مناسبت بوده 
و اخبار و گزارشات رس��يده را در اسرع وقت و با س��ريع ترين وسيله به اين اداره 

ارسال دارند.« تختي در اسناد ساواك )ضميمه( سند 73.
جمعيت كثيري در مس��جد فخرالدول��ه گردهم آمدند ت��ا از قهرماني ها و 
انسانيت و نوع دوس��تي تختي تجليل به عمل آورند. در اين مراسم كه با حضور 
آيت اهلل طالقاني، مهندس حس��يبي و دكتر معظمي، س��ران و دانش��جويان 
وابسته به جبهه ملي، ورزش��كاراني چون »پرويز عسگري، محراب شاهرخي، 
مالقاسمي، حبيبي خادم، عباس س��ياه فوتباليس��ت و...« برگزار شد؛ پس از 
قرائت قرآن حجت االسالم و المسلمين ش��جاعي منبر رفته و در باره زندگي و 
خصوصيات اخالقي تختي مفصاًل س��خنراني كرد. تختي در اس��ناد ساواك 

)ضميمه( سند 77،89 و 90
براي برپايي اين مراس��م تعدادي از دوس��تان تختي به همراه پسرعموي او 
به اداره پليس رفتند و در آن جا »س��رهنگ طاهري« همان افسري كه مردم را 
فريب داده و جنازه را بدون تشييع، از مسجد ارك به ابن بابويه منتقل كرده بود را 
مشاهده مي كنند او وقتي متوجه قصد آنان از برگزاري ختم براي تختي مطلع 
مي شود با پرخاش مي گويد: »به شما چه مربوط كه براي تختي ختم بگيريد؟!«

انبوه جمعيت به حدي بود كه از مردم درخواس��ت شد به صورت ايستاده در 
مسجد بمانند و پس از چند دقيقه مسجد را ترك كنند تا افراد ديگر نيز بتوانند 

دقايقي از مجلس بزرگداشت بهره ببرند. روزنامه اطالعات 1346/10/20.
در روز چهارش��نبه 46/10/20 در مس��جد فيروزآبادي ش��هر ري مجلس 

ترحيمي براي شادروان تختي برپا خواهد شد.
در روز موعد مجلس از س��اعت 15 شروع ش��د و حجت االسالم شيخ كمال 
سبزواري در مورد ش��خصيت و ايمان و تقوي تختي سخناني ايراد كرد و گفت: 
»تختي دكتر، پروفسور نبود و مقام دولتي نداشت اما مرد خدا بود. تختي در قلب 
مردم جاي داشت و او در همه جا از دانشگاه گرفته تا بازار و در همه جاي مملكت 

و در همه محافل بر قلب مردم حكومت مي كرد...«
سبزواري در ادامه با بيان داستاني از مالک اش��تر و معاويه و نامردي معاويه 
و ريختن زهر در عسل و شير، كنايه اي به ش��اه به جاي معاويه و تختي به جاي 

مالک اشتر زد.... تختي در اسناد ساواك )ضميمه( سند 92 و 93
در جلسه درس تفس��ير قرآن كريم در مس��جد هدايت كه با حضور آيت اهلل 
طالقاني برپاشده بود گفته شد مهندس سيد كاظم حسيبي كه قيم پسر تختي 
بوده براي ديدن وصيت نامه به دفترخان��ه 202 مراجعه نمود ولي محضردار از 
ارائه وصيتنامه به او خودداري كرده است. حسيبي به گرگاني دادستان تهران 
مراجعه و درخواست صدور دستور ارائه وصيتنامه را مي كند كه دادستان ضمن 
ِمن و ِمن اظهار مي دارد فعال بهتر اس��ت حوصله كند تا بعد... تختي در اس��ناد 

ساواك )ضميمه( سند 41
منبع ديگري شعارهاي مردم را »درود بر روان مرد آزاده وطن پرست تختي 
� درود بر تمام آزاديخواهان« ذكر ك��رد و گفت: »قريب به ده هزار نفر از طبقات 
مختلف مردم من جمله بازاريان، ورزش��كاران و عده اي از دانش��جويان در اين 

مراسم ختم حضور داشتند.« تختي در اسناد ساواك )ضميمه( سند 89
دانش��جويان دانش��كده پلي تكنيک در اطالعيه اي كه در روز 46/10/20 
توزيع و در تابلوهاي اعالنات دانش��گاه نصب ش��د خبر از برگزاري مراسمي در 
روز 46/10/21 در مسجد سجاد واقع در خيابان شاه )جمهوري اسالمي( مقابل 

سينما نياگارا دادند. تختي در اسناد ساواك
مراسمي نيز از سوي »ش��مس الدين سدي عباس��ي«، »عباس اژدري« و 
»محمود آشتياني« در حسينيه بزرگ قلهک برگزار خواهد شد. روزنامه كيهان 

1346/10/20
»از طرف س��ازمان تربي��ت بدن��ي )منوچهر قره گوزل��و( از س��اعت 3 الي 
5 بعدازظهر 46/10/21 ]س��وم تختي[ در مس��جد مجد تهران مراسمي برپا 
خواهد شد. در پيام هاي ديگر كه از طرف دبيرخانه كميته ملي المپيک، سرتيپ 
رحيمي و فدراسيون كشتي، قهرمانان تيم ملي كشتي، راه آهن دولتي ايران و... 

 مردان اشكبار



43 زمستان 1388

امضاء شده بود خبر از شركت آنان در مراسم مسجد مجد در همان تاريخ و زمان 
دارد.« روزنامه كيهان 1346/10/20.

تصميم گرفتم، علي رغم دستور ساواك براي تختي هم مجلس ختم بگذارم 
و هم اعالميه پخش كنم و همين كار را هم كردم و در مسجد فيروزآبادي ختم 
گذاشتم. وقتي آگهي آن پخش ش��د، آمدند كه جلوي مراسم را بگيرند، گفتم 
من ختم را برگزار مي كنم، گفتند در مسجد را مي بنديم، گفتم هر كاري دلتان 
مي خواهد بكني��د جواب مردمي هم ك��ه مي آيند با خودت��ان. باالخره رئيس 
شهرباني موافقت كرد، منتهي گفت بايد ماموران آن جا را كنترل كنند، گفتم 
ياران ورزشكار تختي خودش��ان انتظامات را برقرار مي كنند. اما آن ها ماموران 
زيادي را هم فرستاده بودند. در جريان مراسم ختم با توجه به اين كه پاهايم به 
شدت درد مي كرد با عصا جلوي در مس��جد روي صندلي نشستم، براي رفتن 
به منبر، به فلس��في مراجعه كرده بودم اما او گفت همان ساعت قباًل وعده داده 
ولي به جاي خودش كمال سبزواري را مي فرستد. مسجد فوق العاده شلوغ بود 
و كمال س��بزواري هم كمي ديرآمد كه من س��خت ناراحت بودم، وقتي آمد و 
درميان آن جمعيت عظيم منبر رفت و ش��روع به صحبت ك��رد، در باره تختي 
گفت: تختي كي بود، تختي پروفس��ورنبود، دكتر نبود، مقام و منصب دولتي 
نداشت، پولدار نبود... و همين طور ش��روع كرد و گفت نبود. نبود... نبود كه من 
سخت ناراحت ش��دم و فكر كردم چه كار مي خواهد بكند؟ كه يک مرتبه گفت 
تختي مرد خدا بود، تختي در قلب مردم جا داش��ت، او در همه جا، از دانش��گاه 
گرفته تا بازار و در همه جاي مملكت و در همه محاف��ل بر قلب مردم حكومت 
مي كرد... در آن روز كمال س��بزواري در تجليل تختي و محبوبيت او بين مردم 
خيلي صحبت كرد، به خصوص كه با بيان داس��تاني از مالک اش��تر و معاويه و 
نامردي معاويه، و ريختن زهر در عسل و شير، كنايه اي به شاه به جاي معاويه و 
تختي به جاي مالک اشتر زد. مراسم به خوبي برگزار شد، بدون اين كه حادثه اي 
روي دهد ولي اين عمل، مرا مورد غضب ماموران دولت در ش��هر ري قرار داد و 
منتظر بهانه بودند. در جريان مراجعه من به شهرداري براي موضوع آب، شهردار 
از فرصت استفاده كرد و كار را به پرخاش و دعوا كشاند و به »ساواك« تلفن كرد 
و آمدند مرا گرفتند و به اتاق شكنجه ساواك بردند همچنين درِ چلوكبابي را هم 

بستند و مهر و موم كردند. ناصرمحمدی، حماسه جهان پهلوان تختی
در مراسم شب هفت تختي مس��ئوليت برگزراي و تداركات از طرف جبهه 
ملي بر عهدة اين جانب بود. افس��ر پليس مسئول در مراس��م ابن بابويه كه مرا 
مي ش��ناخت به بنده مراجعه كرد و گفت كه برنامه چيس��ت؟ بنده به او گفتم 
جبهه ملي تصميم گرفته اس��ت هر چه باش��كوه تر بدون تظاهرات و ش��عار، 
مراس��م را برگزاركند. دو صف در مقابل هم تشكيل ش��ده بود. يک صف جبهه 
ملي ها و از جمله دكتر س��نجابي و عده اي از اعضاي جبهه ملي بودند و در صف 

ديگر دولتي ها و تربيت بدني ها بودن��د. نامه هايي كه اين طرف )جبهه ملي ها( 
مي دادند، به دست آن طرف مي دادم، مي خواندند و برعكس. وقتي هر دو طرف 
قبول مي كردند، به دس��ت مهندس مقدس زاده مي دادم و او نامه ها را پش��ت 
بلندگو مي خواند... جرايد نوشتند كه روح مرحوم تختي در آسمان ايران درود 
مي فرستد به تمام كساني كه امروز زحمت كشيدند و در مراسم شركت كردند. 
از ظهر تا پنج بعدازظهر از ميدان شوش تا ابن بابويه مملو از جمعيت بود. با وجود 
اقدامات رژيم شاه، هجوم و ازدحام مردم در اين مراسم بهت آور و غير منتظره بود 
و اين نمايانگر توجه و عالقة مردم به جهان پهلوان تختي اين مرد بي نظير تاريخ 
معاصر ورزش ايران بود. همه مي ديدند در مقابل جمعيت عظيم مردم و اقبال 
بي حد و تاثر آن ه��ا حتي پليس و ماموران دولت نيز فارغ از مس��ئوليت خود به 
همراه مردم اظهار تاسف كرده و گريه مي كردند. در چهلم تختي افرادي چون 
بيژن جزني، منوچهري، كالنتري و حسن ضياء ظريفي نيز بودند و در برگزاري 

آن شركت داشتند.  محمد حسن خرمشاهی، چشم انداز ايران

مردان سوگوار



گفت و گوها 
                                                       نوشتارها

گفت و گوها جملگی با ادبيات شكس��ته و مح��اوره ای و باحفاظِت  
امانت دارانه از واژه ها و اصطالح ها، سامان يافته اند تا هم 
*  احساسات گوينده را آن گونه كه ابراز كرده منتقل كند

*  خواننده را به فضای دوران حيات و ممات پهلوان نزديک سازد
و 

*  ادبيات��ی را ك��ه ح��س و حال��ش و اصطالحاتش، ب��ی مدافع و 
بی»پاس«بان، رو به منسوخی است، ثبت و پاس دارد.



مدارهاي پيراموني:
»هم محلي ها«
سيد حسين سكاكي
عباس هماگون
سيد محمد آل حسيني
علي خان محمدي
حسين شمشادي

محمد حسين حجارنيا
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رشد يافتگي نيروهاي اجتماعي از موهبت هاي 
دوران نهضـت ملـي و از بركت هاي سـفره ايراني 
و  مشـاركتي اسـت كه مصـدق بر زميـن ميهن، 
پهن كرد. حسين سكاكي در آسـتانه 80 سالگي 
از نيروهاي اجتماعي بس رشـد يافتـه  آن دوران 
مشاركت و باالني است. جواِن» »مرد امروز« خوان 
نيمه دوم دهه بيست، حروفچين و مصحح روزنامه 
شاهد ارگان حزب زحمتكشان و يک نيروسومي 
هـوادار مرحوم خليل ملكـي، از عناصـر »پاكار« 
در طيف اجتماعي جبهـه ملي در دهه هـاي 30 و 
40 است. واژه »ارادتمند« واژه اي باردار در ادبيات 
محاوره اي و مكتـوب، دهه هاي بيسـت تا پنجاه 
اسـت. در آن »ارادت«، رفاقت و احترام و وفاداري، 
يک جا جمع بود. حسين سـكاكي به مفهوم واقع، 
»ارادتمند« دكتر مصدق است؛ پاي ثابت مراسم 14 

اسفند و 29 ارديبهشـت و مجري گردهم آئي هاي 
احمدآباد و چشم به جهان گشوده در يک خانواده 
اصل و نصب دار و سرشناس خاني آباد. چندماهي 
پس از غالمرضا تختي به دنيا آمده و برادر همشير 
و »رضائـِي« شـاخص ترين بچه خاني آباد اسـت. 
ادبياتش آرام، متين، بس محترمانه و با »لفظ قلم« 
همان سال هاسـت؛ يک كارگِر حروفچين اديب و 
صاحب آداب. سـكاكِي مبادي آداب، كه تختي را 
»آقاي تختـي« خطاب مي كنـد، در اتاق »مهمون 

خونه« منزلش، لب به سخن باز مي كند:
•  در محله خاني آباد در بازارچه حاج اس��تاد علي، 
سِر بازارچه يک حمام مردانه بود و داخل كوچه حاج 
استاد علي يک حمام زنانه. منزل ما پائين تر از حمام 
زنانه بود. پدر من ب��ا برادرش در ي��ک خانه زندگي 
مي كردند، پدر من 5 فرزند پسر و عمويم هم، 3 پسر و 

2 تا دختر داشت و ما همه باهم زندگي مي كرديم. 
من متولد سال 1310 هس��تم و آقاي غالمرضا 
تختي متولد 1309. منزل ما پشت منزل آقاي تختي 
واقع ش��ده بود. من فرزند دوم بودم و شير مادرم كم 
بود. آن زمان پش��ت بام ها به هم راه داشت و خانه ها 
چس��بيده به هم بود. مادر تخت��ي وقتي فهميد كه 
مادر من شيرش كمه به مادرم پيشنهاد مي كنه كه 
مي تونه به من شير بده و مادرم از پشت بام مرا نزد مادر 
آقاي تختي مي برده و ايشان به من شير مي داده اند. 
من و مرحوم تختي از بچگي داخل كوچه با همديگر 
بازي مي كرديم؛ بازي هاي خاص آن دوره مثل »يک 
چوب بِنداَزن ت��وش بِدَون، يا »علي مي گ��ه زو« و يا 
»الک دولک بازي«. و با همين بازي ها بيشترين لذت 
را مي برديم، خيلي بيشتر از لذِت بازي هاي اين دوره. 
گرچه بچه ها االن وسايل متعددي در دسترس دارند. 
عرض مي ش��ود كه هر چه جهان جلوتر مي رود، 
انسان بيشتر اسير ماشين مي شود. همان طور كه 
چارلي چاپلين در فيلم عصر جديد نشان مي دهد، 

انسان اسير ماشين شده است.
بگذريم، موقع  مدرسه رفتن، من و آقاي تختي 
از هم ج��دا افتاديم، ما به مدرس��ه دقيقي رفتيم و 
آقاي تختي به مدرسه  ديگر رفت و كمتر همديگر را 

مي ديديم و گام به گام به سن باالتر مي رسيديم.
عموي من سيدرضا س��كاكي صوت قشنگي 
دارد. شب هاي جمعه با پسر آقا شيخ علي مدرس، 
پيش نمازِ مسجد قندي و دو سه تا دوست ديگر به 
ونک مي رفتيم. سابق براين، در ونک چادر مي زدند. 
صداي عمو بسيار عالي بود. وقتي كه پدر من � كه 
خودش هم قاري قرآن ب��ود � طيب اهلل مي گفت؛ 
عمو ش��روع مي كرد به خواندن قرآن و همه سراپا 
گوش مي ش��دند، مخصوصاً آقاي تخت��ي. آقاي 
تختي عالقه  عجيبي به صوت عمو داشت. پدر من 
و حاج ميرزا رجبعلي پدر آقاي تختي، بزرگان محل 
بودند و همه براي آن ها احترام خاصي قائل بودند. 
خودشان هم با هم ارتباط نزديكي داشتند. من هم 

برادِر » رضایي«

سكاکي،سـید حسـین،1310،تهران ـ خاني آبـاد
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ورزش مي كردم ولي من زود ورزش را كنار گذاشتم 
و كم كم وارد عرصه  سياست شدم: آقاي تختي، هم 
به مناسب بچه محلي و رفاقت و هم به مناسبت ِعرق 

ملي گرايي كه داشت به مسائل سياسي وارد شد.
•  زمينه ورود تختي به عرصه سياست چه بود؟

�  آقاي تختي در مغازه آش��يخ ابراهيم نجار كار 
مي كرد و آشيخ ابراهيم نجار پسري داشت كه جزء 
فدائيان اس��الم بود. هيئت فدائيان اسالم بيشتر در 
خيابان خاني آباد، منزل آشيخ ابراهيم نجار تشكيل 
مي شد كه من و آقاي تختي هم بعضي مواقع به آن جا 
مي رفتيم و سخنراني ها را گوش مي داديم. اما آقاي 
تختي به دكتر مصدق عالقه اي خاص داشت كه من 
تا به حال از كس ديگر اين چنين عالقه اي نديده ام. 
من و آقاي تختي هميشه روزنامه باختر امروز دكتر 
فاطم��ي را مي گرفتيم و حت��ي آگهي هايش را هم 
مي خوانديم. باور كنيد اگر تختي روزي اين روزنامه 
را نمي خواند، انگار چيزي گم كرده بود و اين طوري 
بود كه آقاي تختي، سياس��ي شدند اما من هميشه 
گفته ام آن قدر كه سياس��ت از تختي استفاده كرد، 

تختي از سياست استفاده نكرده است.
•  شوق تختي به مصدق از سر چه بود؟ چه ويژگي 

مصدق تختي را جذب مي كرد؟
�  ش��ما بگوئيد چه چيز مصدق، تختي را جذب 
نمي كرد؟ يک بار ما با 10 نفر از دوس��تانمان به دفتر 
نخس��ت وزيري رفتيم براي اين كه ديداري با دكتر 
مصدق داشته باشيم مرحوم خليل ملكي بود، آقاي 
پير ش��فيعي، خانم آقاي پير شفيعي، دكتر مسعود 
حجازي، مهندس قندهاريان، اقاي اس��ماعيل زاده 
مدير روزنامه نيروي س��وم، نماينده اي از بچه هاي 
مخابرات، يک دو نفر ديگر و من.  مصدق با يک جعبه 
ش��كالت داخل آمد و به تک تک ما شكالت تعارف 
كرد، همه يک شكالت برداشتند. من كه برداشتم، دو 
تا شكالت با هم آمد، مصدق گفت: »شما فكر مي كنيد 
اين از بودجه دولِت آقا، نه! اين از هزينه شخصي من 
است« همه خيلي خنديديم. من مي خواستم يكي 

از ش��كالت ها را بگ��ذارم داخل جعب��ه ولي مصدق 
گفت »اين ديگه قسمت شما شده، برش دار«. ما در 

تاريخ مان به مانند دكتر مصدق كسي را نداريم.
•  همكاري هاي سياسي شما با تختي كي آغاز شد؟

�  ما زماني كه از دكتر بقايي جدا شديم به نيروي 
سوم پيوستيم. تختي هم به نيروي سوم آمد. من تا 
اون زمان مصحح روزنامه ش��اهد بودم، حروفچيني 
هم مي كردم. ما براي خليل ملكي خيلي احترام قائل 
هستيم. او پنجاه سال پيش با تز نيروي سوم مي گفت 

كه شوروي دچار فروپاشي مي شود.
اين اواخ��ر قبل از كودتاي 28 م��رداد با جمعيت 
ني��روي س��وم هم��كاري مي كردي��م و در كميته  
ورزش��كاران فعاليت داش��تيم. دكت��ر خنجي هم 

سخنگوي كميته بود.
در كنار خليل ملكي، دكتر خنجي هم مسائل را 
خيلي خوب تجزيه و تحليل مي كرد. دكتر خنجي را 
مدتي در زندان زرهي حبس كردند او به انگليس��ي، 
فرانس��ه و عربي مس��لط بود. در مدت زندان با دكتر 
يزدي عضو حزب ت��وده، هم بند ب��وده و از او آلماني 
آموخته بود. دكتر خنجي از زندان ك��ه بيرون آمد، 

آلماني تدريس مي كرد.
تختي هم به نيروي سوم آمد، هنرمنداني هم در 
نيروي سوم بودند؛ حسين ملک آن جا سنتور مي زد. 
ابوالحس��ن صبا آهنگ شعر »س��ي تير« را ساخت 
و حس��ين ملک هم در اجرا با او همكاري كرد. شعر 
»سي تير« بدين صورت شروع مي شد كه »شهر زِ مال 
ملتي/ سپرده دست دولتي/ كه با تفنگ و توپ و تانک 
و تير/ كند حكومت، چون مستبدي جابرانه«. خوب 
كميته هنرمندان بود، كميته ه��اي ديگر هم بودن، 

كميته  ورزش��كاران هم بود كه حسين عرب، احمد 
انصاري، احمد قديس، آقا نور و همچنين حميد منزه 
در آن كميته حضور داشتن. البته بعد از 28 مرداد به 
مدت 2 سال در فعاليت هاي نيروي سوم وقفه افتاد و 
بعد از دو سال دوباره كميته ها را سازماندهي كرديم 
و اين كميته ها فعال بودند تا موقعي كه آقاي صالح، 

سياست صبر و انتظار را براي جبهه ملي اعالم كرد.
آقاي تختي و همچنين آقاي ناصر انقطاع ورزشكار 
زيبايي ان��دام، شهرتش��ان در كميته ورزش��كاران 

اثرگذاري داشت. 
•  در خاني آباد چقدر با هم اخت بوديد؟

�  شب ها معموالً مي رفتيم مغازه آقاي اسالمي، 
يک خرازي بود. يک شب قبل از اين كه آقاي تختي 
به مغازه  آقاي اس��المي بيايند، ما مشغول خواندن 
روزنامه باخت��ر امروز بوديم. در خياب��ان خاني آباد 
ش��خصي بود به اسم اصغر عاليه كه ش��ر بود. اصغر 
آن شب به س��مت ما آمد و گفت: »چه خبره كه هر 
شب اين جا روزنامه مي خونين و بعد به شاه فحش 
مي دين؟« او نسبت به من بي ادبي كرد و يک سيلي 
هم به صورتم��ان زد. ما هم ترس��يديم و از آن جا به 
سمت خانه رفتيم. بعد از اين كه ما رفتيم آقاي تختي 
به مغازه  اس��المي مي آيند و آقاي اسالمي ماجرا را 
برايشان تعريف مي كند. آقاي تختي، اصغر عاليه را 
پيدا مي كند و به اصغر عاليه مي گويد كه بايد همين 
االن آقاي سكاكي را اين جا بياوري از او جلوي همه  
كساني كه اراجيف گفتي، عذرخواهي كني. اصغر 
عاليه از آقاي تختي خيلي حساب مي برد. اصغر شب 
در خانه  ما را زد و با التماس ما را برد. اصغر گفت: »اگر 
نيايي كه جلوي جمع ازت معذرت  بخوام، امش��ب 

حسین سكاکي ایستاده در وسط،
بابک تختي پشت سر او
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آقاي تختي خون به پا مي كنه. «
•  در محل، غير از خرازي آقاي اس��المي، پاتوق 

ديگري هم داشتيد؟
�  مس��جد قندي خودش پاتوق بود. ب��ا هم زياد 
به مس��جد مي رفتيم. خصوصاً ماه هاي رمضان كه 
پدر من در مس��جد ختم قرآن مي كرد. بعدها هم به 
مسجد هدايت هم مي رفتيم. نماز با آقاي طالقاني و 
گوش دادِن به تفسير قرآنش، براي ما و تختي كشش 

و گيرايش خاصي داشت.
•  بين شما و تختي، دلخوري هم پيش آمده بود؟

�  آقاي تختي به من مي گفت پس��ر علي. يک بار 
آقاي تختي به مغ��ازه ما آمدند و ب��ه من گفتند كه 
پس��ر علي، امروز با آقاي اميني نخس��ت وزير نهار 
صرف مي كنم. به تختي گفتم كه افتخار مي كني؟ 
در جواب گفت ن��ه! نه!. گفتم ممكن اس��ت فردا در 
روزنامه ها، آقاي اميني اعالم كند كه آقاي تختي، به 
دفتر نخست وزيري آمده و گفته كه من عضو جبهه  
ملي نيستم، عضو شورا نيستم و از آن ها متنفرم. آقاي 
تختي گفتند كه من نيز به همان روزنامه تكذيبيه 
مي فرس��تم. من گفتم ك��ه روزنامه بيانيه ش��ما را 
چاپ نمي كند. بعد از چند لحظه آقاي تختي بدون 
خداحافظي از پيش ما رفت. طولي نكشيد كه آقاي 
تختي با دفتر مغازه تماس گرفتند و ما را خواستند. 
من هم رفتم. به من گفت: پس��ر علي من بليط سفر 
به مش��هد گرفته ام و براي نهار هم به نخست وزيري 
نمي روم. تختي، همان قبل از ظهر راهي مشهد شد تا 

در نهار مشترك با اميني، حضور نيابد. 
•  نهاري؟ شامي؟

�  روزي ما به آقاي تختي گفتيم كه نهار در منزل 
در خدمتشان باش��يم. من كارمند مغازه پيرايش 
بودم. پيرايش، اولين فروش��گاه بزرگ��ي بود كه در 
تهران، در خيابان الله زار راه اندازي شده بود. معموالً 
فروشگاه از س��اعت يک بعدازظهر تا ساعت چهار 
تعطيل بود. قبل از ساعت يک بعدازظهر آقاي تختي 
آن جا رس��يد و جمعيت خيلي زي��ادي جلو مغازه 
جمع شد و ازدحام و فشار جمعيت آن قدر زياد بود 
كه صاحب مغازه  گفت مغازه را تعطيل كنيد. من و 
آقاي تختي با هم راهي منزل ما، در نارمک شديم. 
آن زمان وسايل نقليه  به اين گستردگي نبود، آقاي 
تختي يک ماشين بنز داشت كه خيلي از آن استفاده 
نمي كرد. آن ظهر هم ماشين نياورده بود. براي رفتن 
به نارمک ابتدا بايد به ميدان فردوس��ي مي آمديم، 
پس از آن، با ماش��ين هاي خطي به مي��دان فوزيه 
قديم و بعد از آن هم س��وار ماشيني مي شديم تا به 
خانه برسيم. ما داخل خانه نشسته بوديم و خيلي به 
بيرون و كوچه توجهي نداشتيم. ولي وقتي ساعت 
3/5 عصر خواستيم به مغازه برگرديم، متوجه شديم 
كه جمعيت خيلي زيادي در كوچه تجمع كرده اند. 
روي تمام ديوارها براي آقاي تختي ش��عار نوشته 
بودند: »درود بر تختي، قهرم��ان ما كيه تختيه« و 
بچه ها همه ب��راي آقاي تختي هورا مي كش��يدند. 
آقاي تختي ه��م با خيلي از بچه ها روبوس��ي كرد و 
صميمتش را نش��ان داد. من هيچ ورزش��كاري را 

نديدم در سطح آقاي تختي با مردم صميمي باشد.
•  با فوت او چطور روبرو شديد؟

�  من داخل مغازه مش��غول كار بودم كه متوجه 

شدم خيابان ها خيلي شلوغ شده. دل شوره داشتم، 
با آقا روح اهلل قناد تماس گرفتم، او موضوع را گفت و 
گفت كه ما االن به سمت پزشكي قانوني مي رويم. 
جمعيت خيلي زيادي به سمت پزشكي قانوني در 
حركت بودند كه پليس آن ها را متفرق مي كرد و بعد 
جسد غالمرضا را براي دفن به ابن بابويه بردند. شب 
هفت آقاي تختي بود كه من تنهاي��ي به ابن بابويه 
رفتم در هنگام برگشت از مزار تختي، ماموري داخل 
اتوبوس تعريف مي كرد كه جمعيت آن قدر زياد بوده 
كه خود او هم تحت تأثير قرار گرفته است. روز بعد از 
هفتم از طرف س��ازمان امنيت به سراغ ما آمدند ما 
هم از حزب دستور داش��تيم كه تا ما را نبرده اند ما 
به پاي خود، با آن ها نرويم. خالصه م��ا را به يكي از 
ادارات س��ازمان امنيت بردند كه پش��ت چهارراه 
كالج بود. آقاي مولوي گفت خجالت نمي كشي دِر 
مغازه ات را بس��ته اي و هر جا كه مي روي مي گويي 
دستگاه تختي را كش��ته است؟ من در جواب گفتم 
اگر ما بگوئيم كه تختي خودكشي كرده مردم ما را 
مي كشند. مولوي يک س��يلي محكم به ما كوبيد. 
مراسم هفت عجيب بود؛ در ورودي ابن بايويه را هم 
بسته بودند. دانشجوهاي زيادي با دسته گل آمده 
بودند و اين قدر فش��ار آوردند كه در ورودي باز شد. 
من ديگر اين چنين جمعيتي را ت��ا روز فوت آقاي 
طالقاني نديدم. همه مساجدي كه مي توانستند و 
مشكلي برايش��ان پيش نمي آمد براي آقاي تختي 
مراس��م گرفتند، در مس��جد قندي خاني آباد هم 
مراسمي برگزار شد. مراسم به هرحال تمام شد، ولي 

خاني آباد، بي تختي خالي ماند.

میانه دهه 30، تختي آرام به پهلوان توده اي مبدل مي شود
ایستاده از راست: محققي خبرنگار، عباس زندي، شهردار سوئد، 

محمدعلي فردین، توفیق جهانبخت
نشسته: تختي و بلور
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وقتي پدر، مادر، خواهر و برادران، بار سـفر بسته و رفته باشند، پسر 
عمو مي تواند نقش راوي دوران كودكي، نوجواني و جواني مرد موضوع 
بحث ما را ايفا كند. خاصه آن كه سـه سـالي از غالمرضا بزرگتر و مدتي 
نيز با او »هم«خانه بوده اسـت. عباس هماگون، پسـر عموئي اسـت كه 
پدرش به سـان پدر غالمرضا، شـهرت »تختي« را براي خود برنگزيده 
و شـهرتي ديگر اختيار كرده اسـت. عباس هماگون كه در جواني قد و 
قواره اي داشته، در دوراني از حيات غالمرضا به او نزديک و با او دم خور 
بوده است. از ضعف حافظه ناشـي از كهولت، گاليه مي كند اما از آن دور 

دست ها، رواياتي ارائه مي كند:
�  از اوِل اول نقل كنيد.

• پدِر پدران ما، تو ميدون اعدام بارفروشي داشت؛ در حرفه خودش اسم 
و رسم هم داشت. چهار پسر هم داشت: حسن، حسين، تقي و رجب.

غير از آقا رجب كه ش��هرت »تختي« رو اختيار كرد، بقيه برادرها به نام 
»حاجي قلي« شناسنامه گرفتن. پس از فوت پدر، چهار پسر بارفروشي رو 
مي فروشن. حسن و حسين يخچال مي سازن. آقا رجب پدر غالمرضا هم 
يخچال مي سازه. يخچال ها با هم فاصله داشت. ما بچه بوديم كه چو افتاد 
در مس��ير خط آهن كه بنا بود احداث بش��ه، مي خوان زمين ها رو بگيرن. 
قانون هم براي ضبط زمين ها گذروندن. زمين يخچال آقا رجب بيرون از 
محدوده خط آهن، بود، اما خوب ديگه، دوران رضا خاني بود و باج س��بيل 
و زور. زمين يخچال آقا رجب رو گرفتن، پ��ول هم ندادن. وضعيت خيلي 
سختي براي خانواده آقا رجب بوجود اومد. بعد از مدتي مجبور شدن خونه 
رو هم بفروشن، پدر غالمرضا ساكت و افس��رده شده بود. بعد از مدتي پدر 

من پيغام داد »ارباب رجب، خونه ما، خونه خودته.«

منزل ما تو خاني آباد، بين حمام حاجي استاد علي و مسجد قندي بود. 
زمين مس��جد قندي هم متعلق به م��ادر بزرگ ما بود كه ب��ه قندي داد و 
مسجد س��اخت. خانواده آقا رجب بعد از مدتي به خونه ما اومدن. تا حدود 
س��ال 30 پيش ما بودن. ما كه خون��ه رو فروختيم، اونا هم رفتن پش��ت 

مسجد، مسجد سپهساالر.
�  در دوران زندگي مشترك، او را چگونه يافتيد؟

•  بين س��ه برادر و دو خواهر، خوش اخالق ترين بود؛ آروم، ساده، پاك، 
بي حب و بغض. كينه ورز نبود. دلس��وز همه فاميل ب��ود. بعدها بچه هاي 
غالمعلي � ب��رادر بزرگتر� زيردس��ت غالمرضا بزرگ ش��دن. همين طور 

بچه هاي آقاي مهدي، از جمله ايران و علي.
س��فرهاي خانوادگي هم مي رفتيم. س��ال 25، هر دو خان��واده رفتيم 
مش��هد، منزل گرفتيم و 20 روز مونديم. احترام پدر و مادر رو، تو س��فر و 
غير سفر، همه جا داشت، خيلي هم داشت؛ يک پرخاش، يک صداي باال از 

غالمرضا نديديم.
سفرهاي مردونه هم مي رفتيم. من، غالمعلي، مهدي، رضا مير فصيحي 
پسر عمه ما، به كوه بي بي  شهربانو و امامزاده داوود زياد مي رفتيم. با همين 
جمع، پياده جوانمرد قصاب رو دور مي زديم، به شاه عبدالعظيم مي رفتيم 

و پياده هم برمي گشتيم. تختي تو جمع هاي مردونه هم، آقا بود.
�  عصبانيتش رو به ياد داري؟

•  نه. خوددار بود، خودنگهدار بود. يه روز تو توپخونه اول ناصرخس��رو، 
دو نفري سوار تاكسي شديم. اوائل تاكسي ها فقط مسافر اول مي گرفتن و 
مسافر دوم سوار نمي كردن. هوا خيلي گرم بود و خانمي با بچه بغل، كمي 
جلوتر ايس��تاده بود. تختي به راننده گفت آقا نگه دار خانم هم س��وار شه. 

عباس هماگون نفر دوم از چپ،
 در کنار خرمشاهي، جیره بندي، تختي

آجرچین هاي پسرعمو

هماگون
عباس
1306

تهرانـ  خاني آباد
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تاكسي تا نگه داشت، آقائي بي مالحظه خانم و بچه سوار شد. من و راننده 
اعتراض كردي��م و او توجه نكرد و درگير ش��ديم. تختي م��ا رو جدا كرد و 
نگذاشت وخيم بشه. همه اومدن جلو، گفتن تختيه. طرف خجالت كشيد. 

هيچ با كس��ي درگير نمي ش��د. عصبي هم نمي ش��د.
�  تو كش��تي چي؟ ديده بوديد به عكس العمل بيفته؟

•  حتي در دوره اي كه اس��م هم درنكرده بود و خيلي ش��اخص نبود 
هم رعايت همه رو مي كرد. قبل از اين كه تو كش��تي پهلواني اول بش��ه 
و لقب بگيره، در يكي از دوره هاي كش��تي پهلواني با وفادار روبرو شد. 
كشتي رو تو سالن دارالفنون انداخته بودن. آقاي حاج عظيمي رئيس 
دارالفنون بود و من ه��م دانش آموز س��ال شش��مي دارالفنون بودم. 
فضاي قش��نگي بود؛ ش��ير خدا داستان رس��تم و س��هراب خوند و دو 
كشتي گير دست به پيش َقبض بردن. اون موقع، تختي هيكلش نصف 
وفادار هم نبود. از يک فرصت اس��تفاده كرد و كن��ده وفادار رو گرفت. 
ولي به تختي امتياز ندادن، ما س��رو صدا كرديم ول��ي خودش هيچي 

نگفت. آخر، اون كش��تي رو به وفادار واگذار كرد.
�  اما موقع حساب كردن و پول دادن، كسي حريفش نمي ش��د. نه؟

•  تو خرج كردن، قيد "حتماً" مي گذاشت. مرحوم شمشيري يخچال دار 
هم بود، همكار ما بود، تو صنف ما بود. با هم مي رفتيم شمشيري، هر چي 
آقاي شمش��يري اصرار مي كرد پول غ��ذا نگيره، قبول نمي ك��رد. راننده 

تاكسي ها همه دوست داشتن از تختي كرايه نگيرن، ولي ممكن نبود.
دس��ت بِده داش��ت، بگير نبود. خوب، تيم كه خارج مي رفت، همه 

بچه ها سوغات خاص ايران مي بردن و به خارجي ها مي فروختن. موقع 
برگش��ت هم جنس خارجي م��ي آوردن و در مجموع س��ود مي كردن 
و كمک كار زندگي ش��ون بود. ولي ب��اور كن اين جا هم، ب��ا همه فرق 
داشت؛ دست خالي مي رفت، اگر هم برمي گش��ت فقط براي نزديكان 
سوغات مي آورد. براي من يک بار از هندوستان، فيل تزئيني و يک بار 

هم از روس��يه يک ادوكلن آورد كه ماكٍت كاخ كرملين بود.
وقتي مي گفتيم آقا چرا ش��ما جن��س نمي برين و چي��زي از خارج 
نميارين، مي گفت.»مگه من تاجرم؟ ديگران خودش��ون مي دونن. من 

براي ورزش ميرم.«
همين ه��ا تختي رو »تخت��ي« كرد. و گرن��ه فرقي با بقيه نداش��ت. 

»مرز«ها، غالمرضا رو »تختي« كرد.
�  مرزهاي »تختي«، آجرچين هاي ديگري هم داش��ت؟

•  آجرچين رو قش��نگ گفتي. آجر چين زياد داشت؛ همه جاهل ها 
تو تهران و شهرس��تان ب��ا تختي س��الم � عليک مي ك��ردن، پهلو خم 
مي كردن، تعارف مي كردن ولي او با هيچ كدوم قاطي نمي شد. تو نگاه 

كردن، زبون تميزي و  دل پاكي با همه فرق داشت. خاص خودش بود.
�  آجرچين هاي ديگر؟

•  در يوكوهام��اي ژاپن س��ال 1961، � س��ال 40 ما � وقت��ي قهرمان 
جهان ش��د، از جبهه ملي به تختي تلگراف تبريک زدن. علي عبده رئيس 
فدراسيون بوكس بود و همراه تيم كش��تي در يوكوهاما. عبده تلگراف رو 

براي شاه فرستاد. ولي تختي پاي جبهه و مصدق وايساده بود.
از يادم نمي ره، حافظه ام ضعيف تر هم كه بشه، اين يكي از يادم نمي ره؛ 
بعد از يوكوهاما، دكتر سعيد فاطمي و جبهه اي ها اومدن خونه تختي. منم 
تو خونه بودم. پيشنهاد پيوس��تن تختي به جبهه رو مطرح كردن. تختي 
پيشنهاد رو قبول كرد و همه قرار گذاشتن جواب قبولي تختي، روزنامه اي 

نشه و جرايد درج نكنن.
اما ب��ه هر ترتبي��ب خبر به كيهان و اطالعات رس��يد، منتش��ر ش��د و 
پخش ش��د. غالمعلي برادر بزرگتر به تختي گفت »ب��رم روزنامه تكذيب 
كنم«. تختي گفت »نه، تكذيب نداره«. تيمس��ار ايزدپناه رئيس وقت 
س��ازمان ورزش، چند بار به تختي گفت »بيا ببرمت پيش شاه، خبرنگار 
هم نمي ذارم بياد، بيا و پيش شاه، تكذيب كن«. جواب تختي به تيمسار، 

همون جواب به غالمعلي بود.
مرزهاي تختي همه پررنگه، پر رنِگ پررنگ

اسناد ساواك
تختِي مصدقي، تختِي جبهه اي
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در خاني آباد با تختي، خانه نزديک بوده، اما روابطش با او بس نزديک تر. 
خانه ها با فاصله، سيد محمد و غالمرضا بي فاصله. شايد بتوان گفت در ميان 
خيل رفقا و در مدار تفصيلي رفيقي، آل حسيني »چسب خورده«تر از همه 

است به تختي.
آل حسـيني بي تكلف اسـت و راحت و سـاده، پر خاطره و كـم حافظه. 
سـيد محمد آل حسـيني يک »هيئتي« تمام عيار اسـت؛ 66 سـال عضو 
بي وقفه هيئت بني هاشـم در خاني آباد اسـت. او جدا از هيئت محله سابق، 
به هر هيئت قديمي هم سر مي زند و با 81 سال سن و ريز و درشت مشكالت 
جسـمي، هر مغرب با مترو از نارمک به خاني آباد مي رود و در مسجد محله، 
قامت مي بندد. منزل محل سـكونت يكي از دو »سيدمحمد« خاني آبادي، 
همان منزل معروف نارمک اسـت كه شرحي دارد »شرحسـتان«. خانه اي 

بي طبقه، خوش قواره و با قدمتي بيش از نيم سده:
همين خونه اي كه ت��وش، روبه رو من نشس��تي و ضبط صوت رو روش��ن 
كردي، خونه تختيه. س��ال 35 كه تختي در المپيک ملبورن طال گرفت و تيم 
كشتي هم گل كاشت، وقتي تيم برگشت، بانک س��اختماني چند تا خونه به 
اعضاي تيم و مربي واگذار كرد؛ با پيش قس��ط 7 هزار تومن و اقساط ماه به ماه 
120 تومن. همه خونه ها بغل هم بود. اسم اين ميدون رو كه آالن هالل احمره، 
اون موقع گذاش��تن »ميدان پهلوان ها«. خونه بلور هم درست چسب همين 

خونه بود. اآلن از همه اون خونه ها، فقط همين يكي مونده.
تختي خودش در اين خونه فرش پهن نكرد، س��اكن نش��د. با همون ُخلق و 
خوي خاص خودش خون��ه رو در اختي��ار رفقا و برادرش گذاش��ت، كرايه هم 
نمي گرفت و هر كس هر مدتي ت��و خونه بود، فقط 120 تومن قس��ط بانک رو 
پرداخت مي كرد. ده سالي كه گذش��ت، يه روز اومد به من گفت مي خوام خونه 
رو بفروشم، سال 45 بود. گفتم چرا فروش؟ گفت مي خوام عروسي كنم. گفتم 
نفروش، خدا مي گه ضامن خرج عروسيه. تختي گفت درسته، همين خونه كه 
خدا داده، ضامن خرج عروسيه. ديدم اصرار مي كنه، گفتم باشه، دست نگه دار، 
ترتيبش رو مي ديم. رفيق مش��تركي داش��تيم: ايرج اوراق چي، ايرج رمضاني. 
وضعش خوب بود، دس��ت و بالش باز بود. تو خيابون چراغ برق، كار و بار خيلي 
خوبي داشت. به ايرج گفتم تختي مي خواد خونه رو بفروشه، بيا ببين خريداري 
يا نه. ايرج اومد، از تو ميدون خونه رو ديد و گفت برام بخر. جلس��ه گذاش��تيم: 
من، تختي، ايرج و حس��ين عرب. من 70 هزار تومن قيمت دادم، ايرج اومد رو 

60 تومن، باالخره 62 تومان قولنامه كرديم و ايرج پرداخت اقس��اط خونه رو، 
كه حدود 10 هزار تومن مي شد، تقبل كرد. قرار شد بعد از اين كه اقساط بانک 
صاف بشه، خونه به نام ايرج سند بخوره. تختي كه فوت كرد، ايرج گفت چه كار 
كنيم؟ خونه كه به اسم من نيست. مهندس حسيبي رو ديديم و ماجراي خونه 
رو گفتيم. مهندس، هم ورثه رو جمع كرد و همه، خونه رو به نام ايرج كردن. بعد 
از دو س��ال، حدوداً وسط سال 48 بود. � ش��هريور يا مهر� ايرج به من گفت، من 
خونه تازه اي خريدم، اي��ن خونه رو خودت بردار. من ه��م خريدم به 110 هزار 
تومان. از 48 تا 88، يه چله اس كه اين جا نشستيم. قبض برق اين خونه هنوز به 
اسم غالمرضا تختي مياد. در كشو رو بازكن، يكي از قبض ها مال تو، چاپش كن. 

اسم غالمرضا تختي رو چاپ كن.
�  ماجراي اين منزل از سال 35 آغاز شد. چند سال قبل از آن با تختي شناس 

شديد؟
• حدوداً بيشتر از 20 س��ال قبل از اون. همس��ايه بوديم؛ همسايه ديوار به 
ديوار نه، اگه از رو پشت بوم حس��اب كني، فاصله دوتا خونه، 200 متر بيشتر 

نبود. تو محل و تو عالم بچگي و بازي هاي بچه گونه به هم برخورديم.
�  هم مدرسه اي هم بوديد؟

• نه من مدرسه حكيم نظامي مي رفتم، تختي مدرسه منوچهري. تو كوچه 
هم بازي بوديم. بعد غالمرضا مجبور شد تو نجاري كار كنه. نجاري حاج شيخ 

نجار. اونجا هم سراغش مي رفتم.
�  تو ورزش هم بوديد؟

• خير، من كن��ار ورزش ب��ودم. ولي خوب، رو تش��ک كه رف��ت، تمرينا و 

قنات صفاریز

آل حسیني، تختي، شهال خانم و دختر کوچک آل حسیني

آل حسيني
سيد محمد

1307
تهرانـ  خاني آباد
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مس��ابقاتش رو مي رفتم، باهاش بودم. خدا بيامرزه حس��ين رضي خان رو، تو 
باشگاه پوالد، خيلي ها بي نام تو رفتن، با اس��م دراومدن؛ مثل غالمرضا تختي. 
حاج فيلي با بچه ها كار مي كرد. يه مسابقه بود تو سيرك، تختي كه تو تيم پوالد 
بود، اونجا خوش درخش��يد، من همونجا اعتقاد پيدا كردم ك��ه آينده داره، يه 

چيزي مي شه.
تو همين كش و قوس ها، پاي هردوتامون به خونه هاي هم باز شد. مادرش 
به من خيلي محبت داشت. تو خاني آباد، دو تا »س��يد محمد« داشتيم: يكي 
سيد محمد كبابي كه بهش س��يد محمد بزرگه مي گفتن و تختي هم باهاش 
قاطي بود و يكي هم من كه به خاطر جثه ام، سيد محمد كوچيكه لقب داشتم. 
از درخونه شون كه مي رفتيم تو، از در ماشين كه پياده مي شد، مي گفت »مادر، 

كوچيكه رو هم آوردم.« به مادرش خيلي عالقه داشت. در حد عشق.
�   عشق هاي ديگر چه؟

• تختي س��ر پائين � چش��م پائين بود. با خانم ها خيلي حريم داشت. ولي 
خوب، دل هم داش��ت. يک بار از يک دختر خانم خوش��ش اوم��ده بود، دختر 
خانم هم تختي رو مي خواست و به ازدواج رضا بود. خواستگاري هم رفتن ولي 
خانواده دختر به خاطر سياس��ي بودن تختي، با وصلت موافقت نكردن. خوب 
بعد در يک مهموني به شهال خانم برخورد كرد، عالقه مند شد و عالقه به ازدواج 

منتهي شد.
عش��ق اصلي تختي، م��ردم كوچ��ه و ب��ازار ب��ودن؛ بي ك��ت و كفش ها، 

بي خانمان ها. 
تختي، صفاريز بود.

�  صفاي تختي كجا مي ريخت؟
• كجا مي ريخت؟ همين تو خونه ما، سر س��فره ما. غذاي خونه ما رو خيلي 
دوست داش��ت. من كه ازدواج كرده بودم، مي اومد تو، يا اهلل مي زد، پله ها رو كه 
باال مي اومديم، يک درگاهي بود. خانم من شيش��ه هاي ترش��ي و مربار رو، تو 
درگاهي مي چيد. هنوز كفش در نياورده بود، يه شيش��ه ترشي برمي داشت، 
غذا رو كه مي آوردن، ترشي رو مي ريخت روي برنج، پرخور هم نبود. ولي باصفا 
مي خورد. يه روز اومديم خونه، سفره كه پهن ش��د، ديد چلوكبابه. گفت سيد 
ممد ما كه نيومديم خونه ش��ما، كباب س��يد محمد بزرگه رو بخوريم. اومدم 

غذاي خونه بخورم. گفتم نه بابا، كباب سيد ممد نيست، حاج خانم دست كرده. 
گفت راست مي گي؟ گفتم آره. از اون خنده هاي خاص خودش كرد.

�  غير از سفره، سر ريز صفايش كجا بود؟
• س��ر ريز بعدي به آقاي طالقاني بود، هر دو به هم عالقه عجيبي داش��تن. 
مس��جد هدايت مي رفت. مواقعي باهاش بودم؛ نماز، تفس��ير و بحث. مسائل 
شرعي اش رو از آقاي طالقاني نمي پرسيد. به من مي گفت و من از آقاي هيئت 

مي پرسيدم و بهش مي گفتم. آقاي هيئت بني هاشم تو خاني آباد.
�  چقدر مذهبي بود؟

• مذهبي بود، مهر تو جيبش بود. غليظ نه، خشكه مقدس نبود.
از صفاش مي گفتم، وسطش مطلب افتاد. يه سال، مسابقات قهرماني كشور 
تو شيراز بود، شب آخر مسابقات، تختي كشتي آخر رو گرفت، از تشک كه اومد 
پائين، به گردنش حلق��ه گل انداختن. حلق��ه گل رو درآورد و انداخت گردن 
فرخيان. محمد علي فرخيان كشتي گير ش��يرازي بود كه به تيم ملي راه پيدا 
كرده بود. تختي حساب همه چي رو داشت. تو محِل هر كس و تو شهر هر كس، 
احترام به جا مي آورد. اهل رقابت و رقيب بازي نبود، كس��ي رو كنف نمي كرد. 

»هوا« رو داشت، متوجهي؟ »هوا« داشت.
خوب، همه م��ردم هم با تخت��ي جور ديگ��ري برخورد مي ك��ردن، حتي 
خارجي ها. در سفر تركيه باهاش بودم، فكر نمي كردم مردم عادي بشناسنش 
ولي ترك ها خوب مي ش��ناختنش. حاال تركيه كه همس��ايه اس. از تركيه به 
آلمان هم كه رفتيم، همين طور بود. تو فرانكفورت قدم مي زديم، يک ماشين 
نظامي آمريكائي نگه داشت، زد كنار. يه مستش��ار چند ستاره آمريكائي اومد 
پائين، دويد و جلوي تختي رو گرفت، بازبون خودش و با اشاره به تختي گفت: 

تو تختي هستي، من تو رو مي شناسم. تو خوبي، خوب.
ولي بيش از اين كه، مردم تختي رو »داشته باشن«، تختي مردم رو داشت: 
يک روز صبح با ه��م رفتيم راه آهن. ب��ا يكي از مديركل ها قرار داش��ت. من تو 
ماشين منتظر موندم، بعد از نيم ساعت اومد، يک پاكت دستش بود، گذاشت 
رو داشبورد. من هم نپرسيدم تو پاكت چيه. مي دونستم هديه اس. به من گفت: 
بِرون بريم يخچال صغيرها، دروازه دوالب. رس��يديم و پياده شديم. بچه ها تو 
خاك فوتبال بازي مي كردن. از يكي از بچه ها اس��م يک نفر رو پرس��يد. بچه با 

مادر؛
تاج سر
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دست اشاره كرد. منم نمي دونستم برنامه چيه.
رفتيم تو يخچال، روي سكو يک آقائي خوابيده بود، پاهاش مشكل داشت 
و نمي تونست راه بره. يک خانمي هم داش��ت رخت مي شست. هر دو باتختي 
يه جور خاصي برخورد كردن. تختي پاكت رو گذاش��ت زير تش��ک مرد. من 
بعداً كه پرس و جو كردم، فهمي��دم تختي يكي از دخترهاي پرورش��گاه رو با 
اون جوون معلول، وصلت داده و حاال بعد از ازدواج هم، هواش��ون رو داره. چند 
وقتي گذشت، ماه رمضون شد. به من زنگ زد و گفت چند تا بچه ها رو با خودت 
بيار ميدون فوزيه. اين حرف، خيلي جديد بود. تختي اهل دعوا و لشگركش��ي 
نبود، متعجب ش��دم بچه ها رو براي چي مي خواد؟ بچه ه��ا رو برديم، چند تا 
كشتي گيرها هم اومده بودن. تا رسيديم، ديديم امير كالج بار، با جرثقيل اومد. 
رو جرثقيل يک كيوسک بود. بچه ها كيوسک رو آوردن پائين و در يک گوشه 

ميدون كار گذاشتن. تختي اون كيوسک رو براي برادر همون خانم كه با معلول 
ازدواج كرده بود، فراهم كرده بود. فكرش دنبال اين كارها، مي دويد.

ببين آقا جون، االن چند ساله كه از فوت تختي مي گذره؟ 
�  42 سال

• ببين ت��و اين چهل و دو س��ال، مراجع ب��زرگ، پزش��ک هاي عالي مقام، 
نويسندگان اس��مي، صاحب منصب ها، ورزشكارهاي ش��اخص و،و، و از دنيا 
رفتن، اسم خيلي از اون ها باقي نيست. اما براي تختي، سال به سال مردم زيادتر 

ميان.
اون صفا كه گفتم ازش مي ريخ��ت، ريخته كه مردم جمع مي ش��ن. صفا 
كه بريزه، مردم جمع مي شـن. قنات اباد، بغل خاني آباد بود. قناِت صفاي 

تختي از تو خاني آباد گذشت. 

آل حسیني با  بابک نوجوان و حسین شمشادي،
1358 بر مزار تختي

با گذشت بیش از نیم قرن، قبض برق همچنان با نام جهان پهلوان صادر مي شود
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از واليباليسـت هاي محله خاني آباد است و در 
جواني خوش قد و قامت، با دسـتان بلند و  با يال و 
كوپال. گرچه مدتي است كه از راه رفتن محروم و 

بر ويلچر نشسته است.
 بس به خود مي بالد كه پس از قهرماني رقابت هاي 
واليبال آموزشگاهي در دبيرسـتان دارالفنون از 
دست تختي مدال دريافت داشته و تختي به هنگام 
اعطاء مدال، گونـه او را با عبارت »بچه محل ماس« 
كشيده اسـت. با گفتن اين خاطره، همان "گونه"، 
باز گل مي اندازد. و نيز خرسـند است كه تخته نرِد 
تختي و نيز قاب خالي ويترين مدال هاي او، نزدش 

به يادگار مانده اسـت. قبل از هر مطلبي، از كمک 
كاري در زلزله بوئين زهرا ياد مي كند:

تو زلزله بوئين زهرا كم��ک كار بودم. تو همين 
خاني آب��اد ب��ا نظارت تخت��ي، تو مس��جد قندي 
بلندگو گذاشته بوديم، اعالم مي كرديم كه مردم 
همياري كنن. خوب، م��ردم هم كمک مي كردن؛ 
پتو، چ��راغ عالءالدي��ن، و هرچي داش��تن. مردم 
وضعي نداشتن، خودشون دست تنگ بودن. ولي 
كمک مي كردن. ما هم، وس��ائل رو مي گرفتيم تو 
انبار مسجد مي گذاشتيم. يه روز تختي اومد گفت 
بچه ها، امشب چندتا ماش��ين مياد، وسائل رو بار 

بزنيد. ما نماز مغرب � عش��ا رو خونديم، ماشين ها 
اومدن، چند ت��ا دوج كامان��كار از ارت��ش گرفته 
بود. هر چي مي خواس��ت مي گرفت، ام��ا نه براي 
خودش. چند تا ماش��ين هم از امير كالج بار )امير 
بهش��تي پور( كه تختي باهاش خيلي مربوط بود، 
گرفته بود. ما هم ش��ب تا صب��ح نخوابيديم، چند 
تا جوون بوديم، همه وس��ائل رو، ب��ار زديم. صبح 
خود تختي ساعت 8/5-8 اومد. يه عمو حاجي هم 
بود، كله پزي داشت. تختي كله پاچه رو خورد و تو 
يک جيپ نشست، ماشين ها هم عقب سرش، راه 
افتادن به سمت بوئين زهرا. رسيديم، وضع خيلي 
بد بود، مردم داغون شده بودن. ما وسائل رو تقسيم 
كرديم. خود تختي هم يک كيسه پول آورده بود، 

پول قسمت مي كرد، دستش درست بود.
�  تختي شاخص محله ش��ما بود. وقتي از ميانه 

رفت، بچه محل ها چه كردند؟
•  ش��ب هفت تختي پول جمع كرديم. با بچه ها 
مي خواستيم تو خاني آباد، ش��ب هفت شام بديم. 
مرحوم، بچه همين جا بود، اسم خاني آباد به اسمش 
چفت ش��ده بود. بايد وظيفه به ج��ا مي آورديم. از 
خاني آبادي ها پول جمع كرديم؛ 5 تومن، دو تومن، 
يک تومن، هر چي مي دادن. پول ها رو جمع كرديم، 
سيد محمد آل حس��يني هم به كار نظارت داشت. 
پول ها رو مي شمرديم. س��يد محمد اهل هاشمي 
كبابي محل هم، فعال بود، خيلي تختي رو دوست 
داش��ت. حدود 400 تومن جمع شد. همين موقع 
محمد حسين قيصر اومد، سر پل امامزاده معصوم 
تعميرگاه ماش��ين آالت سنگين داش��ت. محمد 
حسين قيصر يه بنز كوپه آلبالوئي داشت؛ اون زمان 
ماش��يني بود واس��ه خودش؛ عروس. قيصر اومد، 

خان محمدي
علي
1313
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قدش نسبتاً كوتاه بود و دس��ت و بالش هم روغني 
بود، خوب ماشين سنگين تعمير مي كرد. گفت چه 
كار مي كنين؟ گفتم آقا سيد پول جمع كرديم براي 
شب هفت. پس فردا شب، شب هفته. گفت چقدر 
جمع كردين؟ س��يد محمد آل حس��يني و س��يد 
محمد كبابي گفتن حدوداً 375 تومن. محمد قيصر 

گفت، همون قد هم من ميدم. داد و پول جمع شد.
�  پول ها رو چطور مصرف كردين؟

• شب هفت تو مس��جد قندي ش��ام پختيم، از 
ميدون اعدام هم ظرف مالمين گرفتيم. روز قبلش 
من تو خونه هاي خاني آباد، كوپ��ن توزيع كردم تا 
ش��ب هفت به تعداد افراد خانواده، تو ظرف به همه 
شام بديم. درِ خونه ها رو مي زدم و تعداد مي پرسيدم. 
هيچ وقت يادم نمي ره، در يه خونه رو زدم، يه خانم 
چادر به كمر بسته، در رو بازكرد. گفت چيه؟ گفتم 
فردا شب، هفت تختيه، مي خواييم شام بديم. هيچ 

وقت يادم نمي ره، خانم ترك بود، به تركي گفت:
ما شام تختي رو بخوريم؟

با گريه گفت ما ش��ام تختي رو بخوريم؟ باالخره 
ما شام داديم.

چند روز كه گذشت به محمد حسين قيصر گفتم، 
محمد حس��ين با تختي از كجا آش��نا شدي. قيصر 
گفت: »مي خواستمش، دوستش داشتم. با خودم 
قرار گذاشته بودم هرجا كشتي مي گيره، اونجا باشم 
و  بعد از كشتي بلندش كنم. حتي تركيه هم رفتم«. 

قيصر قدش كوتاه بود، تپل مپل هم بود، عاشق بود.
قيصر گفت »يه بار تختي اول جهان شده بود، من 
يه قاليچه خوشگل خريدم، فرستادم خونه شون تو 
چهار راه حس��ابي. كارت هم گذاشتم رو قاليچه. يه 
روز از ارتش چند تا سرهنگ اومده بودن تو كارگاه 

ما، تا با ما قرارداد ببندن براي تعمير ماش��ين هاي 
سنگين ارتش. منم با لباس كارگري و دست و بال 
روغني نشسته بودم، بارون هم مي اومد. يک دفعه 
ديدم تختي با بنز 180 س��بز اومد، ايستاد. ماشين 
رو، آقا محمد آل حس��يني به تختي فروخته بود. با 
سرهنگا نشس��ته بوديم، ديدم تختي داره مياد تو، 
اومد تو، در رو فش��ار داد، من در رو ب��از كردم، مثل 
اين كه يه معشوق اومده دنبال عاش��ق. تمام بدنم 
مي لرزيد. تختي، كارت من كه رو قاليچه گذاش��ته 
بودم، دستش بود. پرس��يد محمد حسين قيصر؟ 
من دس��ت انداختم گردنش، ماچش كردم، شروع 
كردم گريه كردن و گفتم بفرمائيد. باز پرسيد محمد 
حس��ين قيصر كيه؟ گفتم منم. تخت��ي هم بغلم 
كرد و س��رهنگا هم جلو پاي تختي پا شدن. از اون 
روز، تختي من رو ش��ناخت. هميشه بعد از كشتي، 
دوخمش رو مي گرفتم و باال م��ي آوردم ولي من رو 
نمي ش��ناخت. عش��قش به تختي خيلي زياد بود. 

قيصر هم جوون بود كه از دنيا رفت.
حاال بذار يه قضيه خوشمزه تعريف كنم:

�  بفرمائيد.
• علي حاتمي كه مي خواست در باره تختي فيلم 
درست كنه، اومد پيش من. برادرزاده ام تهيه كننده 
فيلم بود؛ مرتضي شايسته. حاتمي فهميده بود من با 
تختي نزديک بودم، يه روز اومد به من گفت ميتوني، 
همه رفيقاي تختي رو يه شب يه جا جمع كني؟ من 
گفتم شصت تا رو، يه شب جمع مي كنم تو حسينيه. 
اتفاقاً جمع كرديم و حس��ين عرب هم اومد. عرب 

خيلي با تختي نزديک بود و خيلي خاطره داره.
من تو صحبت با حاتمي، قضيه سالن محمدرضا 
ش��اه و اومدن تختي و برخورد با شاپور غالمرضا رو 

گفتم. حاتمي گفت: سالن چقدر جا مي گيره؟ گفتم 
پنج شيش هزار نفر، حاتمي گفت:»ظاهراً اون روز 
30 ميليون نفر تو س��الن بودن، چ��ون به هر كس 

مي رسي همون قضيه رو تعريف مي كنه«.
خنديدم، گفتم نه آقا من ب��ودم و قضيه رو، ريز 
تعريف كردم. اتفاقاً من اونروز ب��ا يه فولكس واگن 
س��بز كه از مهدي تختي ب��ه 5100 تومن خريده 
بودم، رفتم س��الن. يه روز باروني بود، زمين تر شده 
بود. وقتي تعريف كردم، حاتمي گفت، قبولت دارم. 

�  تختِي نام و نشان دار با تختِي بي نام و نشان در 
محله شما چه تفاوتي داشت؟

• خود تختي هيچ تفاوتي. ن��ام و مدال و عكس و 
اس��تقبال، تختي رو نگرفت. افتاده تر هم شد. ولي 
براي مردم محل، غالمرضا تختي بعد از هلسينكي 
با غالمرض��اي قب��ل از اون، خيلي فرق داش��ت. از 
خودشون حس��ابش مي كردن، تعصبي رو تختي 

پيدا كرده بودن. مثل خود ما.
براي تختي هم خاني آب��اد خيلي مهم بود. او هم 
تا آخر، خ��ودش رو خاني آبادي حس��اب مي كرد. 
تو المپيک رم، دوم ش��د و طال نگرفت. حق تختي 
رو خوردن، حريف هم تو كش��تي به چش��م تختي 
آس��يب وارد كرد. ولي تختي نه اعت��راض كرد و نه 
گاليه. جمله اش خيلي معروفه: »طال تو چنگم بود، 
افتاد، ورش داشت، نوش جونش«. ببين اين جمله 
مال تختيه ها، ثبِت تختيه. اصاًل نمي تونه مال كسي 

ديگه باش.
تختي بعد از رم كه نقره گرفت، روش نمي شد تو 
خاني آباد بياد و نيومد. دوست داشت با طال بياد و دل 
محل رو خوش كنه. نام تختي بـا نام خاني آباد، 

ممزوجه.

 تختي با بچه محل ها، آغاز دهه 30
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از بهارسـتان كه به سمت سرچشـمه سرازير مي شـوي، بعد از مسجد، 
هندوانه فروشي چهار فصل را هم كه پشت سر مي گذاري، خواروبار فروشي 
قديمي شمشادي، شـاخص و هويداسـت. شمشـادي، َگرد پيري بر سر و 
صورت، با يک كاله پوستِي هميشه بر سر، پشت دخل و پسرها در چارچوب 
در. با اسم تختي گل از گل شمشادي ها مي شكفه. سالمي، بوسه اي، حال و 

احوالي. چاي خوشرنگي با طعم گس. و بي مقدمه از تختي شروع كردن:
»بعد از كودتا عليه دكت��ر مصدق، با تختي رفته بودي��م آلمان. تو خيابون 
اصلِي فرانكفورت دوتائ��ي قدم مي زديم. ي��ه جوون، خيل��ي جوون تر از تو، 
تقريباً بيست و چهار پنج س��الش بود، به ما نزديک ش��د. از بغل و اينوروآنور  
مرتب نگاه مي كرد. بهش گفتم: »با آقا تخت��ي كار داري.« رو كرد به تختي و 
گفت: "آقا سالم، بچه تهرونم، بچه كوچه دردار، خيابون ري. مدتيه به آلمان 
اومدم. اين جا زن گرفتم. زنم آلمانيه. باردار هم هس��ت. مي خوام بفرستمش 
تهرون. جرأت نمي كنم با هر كسي بفرس��تمش. آقا تختي هر وقت خواستي 
برگردي، خانم من رو همرات ببر." تختي هم گفت باشه. آدرس و تلفن جوون 
رو گرفتيم و تلفن خومون رو هم بهش داديم. چهار پنج روز بعد، قبل از رفتن، 
به جوون تلفن زديم و قرار گذاش��تيم. روزي كه خواستيم راهي بشيم، خانم 
با يک چمدون اومد. دو تا ماشين داشتيم؛ يكي آقا تختي و يكي هم بنز 170 
من. خانم نشست پشت ماشين آقا تختي. ماشين اونا از عقب و من هم از جلو. 
آقا تختي به من گفت حس��ين تند نري. من هم مالحظه مي ك��ردم و روونه 
ش��ديم. چند روزي تو راه بوديم. شب ها تو همون ماش��ين مي خوابيديم. يه 
جاي مطمئن نگه مي داشتيم. تختي و من تو ماشين من مي خوابيديم و خانم 

هم تو ماشين تختي.
اون خانم باردارهم بود. تختي خيلي هواي خانم رو داش��ت. مي گفت: هم 

امانته، هم مهمونه«.
اون خانم هم تختي رو مي شناخت و مي دونست پهلوونه و قهرمان جهانه. 

تختي نه زياد باهاش حرف مي زد و نه تو چشماي خانم نگاه مي كرد.
باالخره رسيديم تهرون و خانم رو رس��ونديم دِر خونه. درخونه كه باز شد 
و خانم رفت تو، ما هم رفتيم. خانم با همس��رش تماس گرفته بود و گفته بود: 

»پهلوون اصاًل تو چشم من هم نگاه نكرد.«
شمشادي ماجرا را كه تعريف مي كرد، هم زمان، كيف هم مي كرد. نيم قرن 
عقب رفته بود و سخت هم بيرون مي اومد. با تعارف به چاي و دادن استكان و 

نعلبكي به دستش، تا حدي از فضا خارج شد.

آقاي شمشادي خودش رو چنين معرفي مي كنه:
»من حسين. شمشادي، از رفقاي نزديک آقا تختي.«

�  چطور با هم آشنا شديد؟
• تختي به همراه خانواده اومد پش��ت مسجد. پشت مس��جد سپهساالر، 
همين بغل. درس��ت نشس��تن روبروي ديوار ما. دقيق يادم نيست چه سالي 
اومدن. نزديک س��ی بود، 1330. از خاني آباد اومدن اين جا. تختي هنوز گل 
نكرده بود. اومد اين ج��ا گل كرد. خونه اجاره اي بود، مال مش��يري نامي بود. 
خالصه نشستن. به دليل همسايگي، چشم تو چشم بوديم. سالمي و عليكي و 
آشنائي. من دو سال از تختي بزرگتر بودم؛ من هفت بودم، اون نه. از در دكون � 

همين دوكون � كه رد مي شد، سالم مي فرستاد تو، منم عليِک گرم.
اون دوره مي رفت س��الن دارالفنون تمرين. خودموني كه ش��ديم باهاش 

مي رفتم دارالفنون، تماشاي تمرين. 
�  جدي تمرين مي كرد؟

• جدي، جدِي جدي. خ��وب باال و پايين مي كرد. خيِس خيس مي ش��د، 
خيِس عرق. م��اه رمضون، با زبون روزه هم تمري��ن مي رفت. من هم كه ديگه 
بهش عادت كرده بودم، دوستش داشتم، براي افطارش تو همون دارالفنون، 

نون و پنير و كره و مغز گردو مي بردم.
�  با حريف ها چطور برخورد مي كرد؟

• يه روز تو س��الن بوديم. باشگاه سرباز، انتهاي باغ ش��اه بود. تختي داشت 
كشتي مي گرفت. ما هم نشسته بوديم؛ روسكو نشسته بوديم. حريف از تختي 
ضعيف تر بود، تختي خيلي سر بود، ولي خيلي مدارا مي كرد. با پوئن كم ازش 
برد. از تشک كه اومد بيرون، يكي از رفقا كه اسمش نامي بود، گفت: »آقا تختي 
مي خواستي درس��ت بزنيش«. تختي لب گزيد و گفت: »آقا، مگه پنبه اس؟« 

هواي مردم رو خيلي داشت. آبروي مردم رو هيچ وقت نمي برد.
�  تو محل چطور بود؟

• خوب، وقتي اسم دركرد، تو محل همه مي ش��ناختنش، ريز و درشت. با 
مردم، خاكي بود. مردم هم هواشو داشتن. خيلي خجالتي بود. دوست نداشت 
مردم براش جمع شن. ظهرها از مسجد بهبهاني � همين جاست � مي اومد تو 
دكون، مي رفت پشت اون زاويه كه پيدا نباش��ه و مردم نيان تو دكون. اين جا 
زياد مي اومد. همه فكر مي كردن اين جا دكون دائي تختيه. همه، ما رو نشون 

مي دادن، مي گفتن دائي تختيه.
�  از س��ال هائي كه تختي پشت مس��جد زندگي مي كرد، در ذهن شما چه 

اوقــات خـوش
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اتفاق خوشي ماندگار شد؟
• بزار بهت بگم! تو المپيک ملبورن اول شد، طال به سينه انداخت. با بچه ها 
در تدارك افتاديم تا تابلو و پارچه س��ركوچه بزنيم و مراسم »خوش آمد« راه 
بندازيم. اين جا كه مي بيني، كوچه بود. االن خيابون شده. كوچه باريكي بود. 
اون موقع چيزي نب��ود، مثل حاال المپ نب��ود. تير � مثل تي��ر دروازه � اجاره 
كرديم و س��وار كرديم و آذين بس��تيم. فرش ها رو هم از خون��ه آورديم، پهن 
كرديم. اتفاقاً اون شب يه برف سنگين هم اومد. مش حسِن كارگري بود، پيش 
من كار مي كرد، پيرمردي بود. گفتم مش حسن، امشب تو دكون بخواب، بپا 
فرش ها رو نبرن. صبح زود پاش��ديم، يه دوج داشتم، كروكي بود. با دوج رفتم 
فرودگاه. بچه هاي خاني آباد همه اومده بودن، پس��رعموي تختي هم بود. هوا 
خيلي سرد بود، هفت هشت تا جيپ جلو فرودگاه براي قهرمان ها رديف كرده 
بودن. اولين جيپ مال تختي بود. روش نوشته بودن: »جهان پهلوان تختي«. 
با دوج، پشت جيپ ها چس��بونديم و اومديم. قرار بود تو امجديه جلو جيپ ها 
گاو بكشن. همين كه گاو كشتن، ما تختي رو بلند كرديم و سوار ماشين كرديم 
و ِد برو. تند و تيز اومديم اين جا، پشت مسجد. ديدم جمعيت زياده، غلغله اس. 
اين همه جمعيت نمي شد از تو كوچه باريكه برن خونه تختي. باشگاه دارائي 
همين جا، مال آقاي محب بود، حسين فكري هم كه از بچه هاي پشت مسجد 
بود به آقاي محب نزديک بود. من با دوتاش��ون رفيق بودم. ديگه از همونجا از 
باشگاه استفاده كرديم. س��ركوچه هم كه با گل و چراغ و تابلو و پارچه از قبل 
تزئين شده بود. هيچي ديگه دو س��اعتي مردم جمع بودن و استقبال كردن. 
ملت كه پخش و پال شدن، ديدم پسرعموي تختي و بچه هاي خاني آباد اومدن 
جلو. پس��رعمو تختي به من گفت: »حس��ين آقا، اين كاره��ا چيه مي كني؟ 
درس��ت نيس��ت. بچه هاي خاني آباد چي؟ به حضرت عباس اگه دوس��ت آقا 
تختي نبودي، جور ديگه برخورد مي كردم.« باألخره تختي اومد جلو و غائله 
ختم شد. باألخره كار خودمونو كرديم. تختي اون موقع پشت مسجد زندگي 

مي كرد. پشت مسجد، اينجا افتخار آورده بود.
�  با تختي حسابي خوش بودي آقا شمشادي.

• سال هاي خوشي بود. يه موتور داش��تم. ترك موتور مي شوندمش و همه 
جا مي رفتيم.

�  اوقات خوش آن بود كه با دوست به سر شد؟نه؟
• آی گفتی، خوش، خ��وش. گوش كن! بعد از ازدواج��ش، يه روز زنگ زد. 
گفت: حس��ين بيا پل رومي. اون زمان تو خونه چهارراه حس��ابي بودن. رفتم 

خونش. خونه بزرگي هم بود. چند سال قبل از اون، به تختي و چند تا ديگه از 
قهرمانا، تو نارمک خونه داده بودن. تختي به من گفت: حسين نمي ري نارمک 
زندگي كني؟ منم ازدواج كرده بودم، گفتم »باشه آقا، مي رم.« هيچي ديگه، 
يه روز جمعه بود. تختي خودش اومد اين جا. زمستون هم بود. خوِد آقا تختي 
هم در اثاث كش��ي كمک مي كرد. پدرم اومد، وقتي دي��د پهلوون هم كمک 
مي كنه، رو كرد به من و گفت: »نديده بوديم، صاحب خونه كمک مس��تأجر 

كنه.«
خالصه اس��باب برديم، ظهر هم با آقا تختي كباب خورديم. از ما اجاره هم 
نمي گرفت. خدا، تو همون خونه به ما يه بچه داد؛ يه پس��ر. اس��م پسرمون رو 
گذاشتيم »غالمرضاِ«، ولي بچه دوسالش كه شد مريض شد، آنفوالنزا گرفت 
و از دنيا رفت. تو اون خونه، ما ديوار به ديوار حبيب بلور بوديم. بلور يه كله پزي 
دِم خونه داشت. اتفاقاً شعبون هم مي اومد تو همون كله پزي، سه چهارتا مغز 
مي خورد، بعد مي گفت: »ما نمي دونيم با اين كه س��ه چهار تا مغز مي خوريم، 

باز به ما مي گن بي مخ.«
�  خونه نارمک خوش يمن بود؟

•  آره خوش يمن بود. تا تختي بود، اوضاع خوش بود. تو دكون، تو محل، رو 
ترك موتور.همه چي خوش بود.حاال، بازم گوش كن!

�  من اومدم اين جا گوش كنم.
•  خوب! پس گوش كن! يه بار تختي س��ر ايستگاه پل س��نگي كار داشت. 
بردمش سرپل سنگي. س��ر پل بوديم. پل، حصار هم نداشت. همون موقع يه 
اتومبيل اومد، س��ه چهار تا زن و بچه هم داخلش بودن. ماش��ين يه دفعه پيچ 

یارغارها،درکوه و کنار آبشار
تختي، حسین عرب، حسین شمشادي

شمشادي
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خورد و رفت لب پل. ماشين تو مرز سقوط بود. زن و بچه ها اگه پياده مي شدن، 
ماشين مي افتاد پائين. آقا تختي و من از پشت، ماش��ين رو نگه داشتيم. زن و 
بچه ها در رو باز كردن و يواش اومدن پائين. همه پياده ش��دن، راننده هم پياده 
شد. ماشين رو هم كشيديم عقب. وقتي همه اومدن پايين، تختي رو شناختن. 
خيلي تش��كر كردن. مي خواس��تن برن عروس��ي، اصرار و اصرار كه شما هم 
بفرمائين عروسي. تختي هم با همون صورت خجالتي قبول نكرد و اونها رفتن. 

�  پس شما زودتر از تختي ازدواج كردين؟
•  بله آقاجون. خوب من دو سال هم بزرگتر بودم.

�  شما هم عروسي تختي رفتيد؟
• يه روز ده پونزده ت��ا كارت آورد و گفت مال بچه ها. من عروس��ي نرفتم، 
بچه هامون رفتن، عروسي تو باشگاه دانشگاه تهران بود، تو دانشگاه تو خيابون 
شاهرضا. بچه ها كه رفتن، تختي بهشون گفته بود: »باباتون نيومد؟« بچه ها 

گفته بودن نه. تختي هم گفته بود: »مي دونستم چون مخالف بود.«
�  آقاي شمشادي با او همسفر هم بوديد؟

•  ش��مال زياد مي رفتيم. ي��ه روز آقا تختي گفت حس��ين مي خوايم بريم 
گرگان. گفتن باغ بزرگي تو گرگانه، مي خوان بدن به من. رفتيم گرگان، يكي 
از رفقا هم تو گرگان بود كه خواروبارفروشي داشت. همگي رفتيم براي ديدن 
باغ. باِغ ش��اه توت خيلي خيلي بزرگي بود؛ فرض كن از سيروس تا مولوي. تو 
كه رفتيم، ديديم يک عده فقير فقرا تو باغ زندگي مي كنن. پرس��يديم قضيه 
چيه؟ گفتن دولت نمي تونه ب��اغ رو از فقرا بگيره، حاال قراِر ك��ه باغ رو بِدن به 
تختي. تختي گفت "باغ نمي خوام. اين همه ملت اين جا نشس��تن. باغ ارزونِي 
همين ها." اتفاقاً يک مختصر زراعتي هم در گوشه و كنار باغ راه انداخته بودن. 

با وضع خيلي بدي زندگي مي كردن. گفتيم عطاش به لقاش و اومديم.
باغچه لواسان هم زياد مي رفتيم، جمعه ها، اون جا بيكار نمي نشست. بچه ها 
رو، به كار مي گرفت تا باغچه رو وجين كنن. دوست داشت باغچه، روپا باشه. يک 

موتور آب هم خريد بود. خودش مرتب بود، دوست داشت همه چي مرتب باشه.
�  در برخورد با پيرامون چقدر حساس بود؟

• هم حساس بود، هم بِِرس. پائين مغازه ما، دستفروش زياد بود. يک سري 
اومده بودن بس��اط پهن كرده بودن. يكي از اونها معتاد ش��ده بود و حال و روز 

خوشي نداشت. اومد سراغ ما. باورش مش��كله، تختي 7 بار خوابوندش براي 
ترك. بار هشتم هم بردش پيش يه دكتر براي ترك.

يكي از رفقاي خواهرزاده من بر س��ر يک مس��ئله خانوادگي ب��ا يک نفر، 
اختالف جدي پيدا كرده بودن. كار به كالنتري كشيده بود. طرف به هيچ وجه 
كوتاه نمي اومد و رضايت نمي داد. همه گفتن كار از آقا تختي برمياد. يه روز با 
تختي رفتيم حجره طرف. حجره پائين تر از دكون ما بود. رفتيم و نشس��تيم. 
طرف قائله، تختي رو كه ديد، خودش متوجه شد و گفت: حسين آقا چي كار 
بايد بكنم؟ گفتم آقا تختي اومده اين جا، به خاطر پهلوون يه دستخط بنويس 
و از شكايت صرف نظر كن. همون موقع نوشت. با دستخط كه اومديم، آشناي 
خواهرزاده من باور نمي كرد. َگل و گردِن تختي رو رها نمي كرد. گفت آقا جلو 

پات گوسفند مي كشم. تختي گفت اهل اين حرف ها نيستم.
آقا، اومدي ما رو بردي به قديم. سخته برگرديم به حاال.

�  تا برنگشتيم به حاال، بريم تو تشک. كدوم كشتي هاش در ذهن شما نقش 
بسته؟

كشتي با علي غفاري خيلي قش��نگ بود. غفاري نامدار بود و تختي بي نام 
و اول كار. تختي با اون كش��تي ُگل كرد. غفاري رو كه ب��رد، همه گفتن »اين 

كيه؟«
كشتي پهلواني اش با حسين نوري هم قشنگ بود.

�   بحث و صحبت سياسی هم با هم داشتين؟
• مصدقی بود، خيلی ه��م مصدقی بود. در طرفداری از مصدق، پيش��ونی 
سفيد بود. رژيم هم كامل می دونست. ولی خوب تختی اهل نطق نبود، خيلی 
دهن نداشت. برخالف آقای شاه حسينی –بچه سرچشمه بود- كه نطاق بود و 

دهن داشت، تختی كم حرف بود.
�  دو دهه كامل با هم بوديد، دروغ از او شنيديد؟

• نه اصاًل، اهل دروغ نبود. نمازخون، روزه گير و خوددار.
�  آقا شمشادي ديگه چه؟

• ديگه، معرفت. اگه يک چائي كسي رو مي خورد، بهش ده تا چائي مي داد.
�  ديگه؟

• ديگه؟ باقي عمر آقا.

   اوقات خوش؛
شمشادي اولین نفر، تختي آخرین نفر
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از  وراميـن  جـاده  در  »وطـن«  سـنگ بري 
سنگ بري هاي مشهور در دهه هاي نه چندان دور است 
و خانواده حجار هم، شـاخص در اين حرفه و صاحب 
سنگ بري. دو پسر از دو پدر از خانواده حجارها، هر دو 
آشنا با غالمرضا؛ حسين حجارنيا و جواد حجارزاده. 
جواد حجارزاده سنگ مزار شمشيري و تختي را نصب 
كرده و حسين حجارنيا در سفرهاي تختي به آلمان، 
ميزبان او بوده اسـت. او نيز در »ميدان آشنائي ها« يا 

همان، باشگاه پوالد به تختي برخورده است:
در باشگاه پوالد، تختي كشتي گير بود و من هم 
»ياالنچي پهلوون«: پهلوان دروغي. هم كش��تي 
مي گرفتم، ه��م تو بازار ب��ودم. ت��و دارالفنون هم 
تمرين مي كردم. از جووني در اين دو كانون به هم 
برخورديم. آشنائي آغاز شد، اما بيشترين اوقات رو 
در آلمان با تختي گذروندم. بگذار قبل از اين كه به 

آلمان بريم، ببرمت رم.
�   رم 1960؟

• بله المپيک رم. من، حسين نوري و پرويز عمواوغلي 
كه از مديران فدراسيون شنا بود، با خرج خودمون رفتيم 
رم، تا كشتي هاي تختي رو تماشا كنيم. كشتي معروف 
تختي در رم با »عصمت اتلي« ترك بود. ش��ب قبل از 
كشتي با اتلي، در رم قدم مي زديم. آقاي تختي به من 
گفت: »ممدس )محمد حسين( پنج شش ماه پيش تو 
تهران با اتلي خيلي راحت كشتي گرفتم، كشتي فردا برام 

راحته ولي بايد حواسم جمع باشه.« فردا رفت رو تشک 
مقابل اتلي. اتلي مرتب از دست تختي فرار مي كرد، اگه 
قوانين مثل حاال بود، حتماً اخطار مي گرفت. آخر كار 
اتلي اومد زير بگيره، تختي واكنش نش��ون داد، خاك 
گرفتن. ولي خاك نبود. حاال چرا اين طور شد؟ مربي تيم 
ايتاليا »نوري اَوجه« ترك بود، فضاي رم به نفع ترك ها 
بود. تختي كه خوابيده بود تو خ��اك، اتلي كاري ازش 
برنيومد. اما اتلي كه رفت تو خاك تختي، تختي سگک 
معروف رو گرفت، اما وقتي رفت بتابونه، سوت رو زدن و 
كشتي رو به نفع اتلي اعالم كردن. خيلي بي انصافي بود. 
شب شكست باز هم تو خيابون قدم مي زديم. تختي كاله 

رو از سرش برداشت و گفت: »ممدس بزن تو سر من.«
�   شما مقيم آلمان بوديد؟

• من فعاليت اقتصادي داشتم و در كلن و مونيخ دفتر 
»تهران اكسپورت« رو، دائر كرده بودم. تختي زياد به 
آلمان مي اومد. دو واقعه تو آلمان به طور كامل در ذهن 

من نشست كرده:
يک بار كه به آلمان اومد، خس��رو قش��قائي هم در 
آلمان بود. خسرو از جبهه ملي با تختي آشنا بود. خسرو 
به منزل من زنگ زد، من با او آش��نا نبودم. از من سوال 
كرد تختي پيش شماست؟ گفتم بله و دعوتش كردم. 
خسرو خان كه اومد روزنامه باختر امروز چاپ آلمان 
رو براي تختي آورد. تختي باختر امروز رو كه خوند، به 
خسرو خان گفت، چند تا چاپ كردين؟ خسروخان 

هم تعداد چاپ رو گفت. تخت��ي حرفي زد كه خيلي 
عجيب بود و نش��ون دهنده درك و درايت سياسي او 
بود. تختي گفت »خسرو خان باالي روزنامه ننويسين 
ارگان رسمي«. شما تو آلمان دست و بالتون بازه، اين جا 
آزاده و آزادنه مي نويسين. اما بچه هاي جبهه تو ايران 
اذيت مي شن و تحت فشار قرار مي گيرن. كلمه ارگان 
به اين مواضع رسميت مي ده. اگه ارگان ننويسين، 

بار بچه ها سبک تره.« 
�   دومي؟

• دومي مفصل تره؛ تخت��ي اومد آلم��ان، يكي از 
دوستان مشترك به نام خسرو بيگدلي كه در كلن بود و 
ورزش هم مي خوند و تحصيالت تربيت بدني رو تعقيب 
مي كرد، تختي رو دعوت كرد. من هم گفتم باشه ميايم. 
پشت اون، دانش��جوئي تماس گرفت به نام غالمرضا 
رحيمي. چشم اين دانش��جو در تظاهرات ضد شاه در 
آلمان نابينا ش��ده بود. رحيمي همون روزي تماس 
گرفت كه بنا بود بريم سراغ بيگدلي. سر دو راهي قرار 
گرفتم. آقاي رحيمي هم همون روز مي خواست آقاي 
تختي رو مالقات كنه. من مي دونستم كه اگه به تختي 

بگم چه كنيم؟ مي گه با دانشجو قرار بذار. 
زنگ زدم به بيگدلي و گفتم نميايم. عوض اون، با 
تختي رفتيم منزل دانشجو. آقاي رحيمي موقع دست 
دادن، عينک مش��كي به چشم داش��ت، دست نداد. 
دوستش گفت كه او نابيناست. صحبت شروع شد و 

رم، 1960، برج پیزا، خلوت قهرمان

خــــون ایــران

حجارنيا
محمدحسين
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آقاي رحيمي، شرح حال خودش رو به تختي گفت. 
رحيمي زماني كه در بيمارستان در حال مداوا بوده، 
يک دختر خانم آلماني خّير، او رو روزهاي شنبه با قطار 
از كلن به دارمشتاد مي برده و پيش خانواده خودش 
نگهداري مي كرده و يكشنبه ها دوباره برمي گردونده. 
تختي داستان رو كه شنيد، اشک تو چشماش جمع 
ش��د. آدرس خانواده آلماني رو گرفت. يک جامه دان 
همراهش بود كه تو اون هدايائي بود كه در آلمان بهش 
داده بودن، مثل جا س��يگاري نقره. با جامه دان رفت 
خونه دختر خانم آلماني و تش��كر كرد و هدايا رو هم 

بخشيد به اون خانواده.
اما پسر! آقاي رحيمي براي عمل چشمش لنگ 
12000 مارك بود. س��فير ايران در آلمان اون موقع 
آقاي اردالن بود. با تختي رفتيم پيش س��فير. خيلي 
احترام گذاشت. گفت پهلوون زورم به تو نمي رسه اما 
كامل در خدمت هستم. تختي ماجرا رو گفت و خيلي 
صريح و قاطع به سفير گفت: »آقاي اردالن اين پول رو 
تهيه كن«. سفير گفت: »آقاي تختي اگه سفارت هم 

نده، خودم فراهم مي كنم. من كه نمردم«.
از اتاق سفير كه اومديم بيرون. تختي گفت: »قول 
داد ولي جرات ن��داره پول رو به ما ب��ده« و اتفاقاً هم 
نداد. اونجا هم ديدم درك تختي خيلي باالس و آدم 

صاحب تشخيصيه.
اما تختي از طريق دانشجويان، پول مورد نياز رو 
فراهم ك��رد و به آقاي رحيمي داد. ت��و آلمان هم به 

فكر ايراني ها بود. خون تختي، ايراني بود. و گرنه 
خيلي هاي ديگه هم به آلمان مي اومدن، اما كاري 

به اين كارها نداشتن. خون پهلوون، ايراني بود.

اسناد ساواك،
گزارشي از سفر تختي به آلمان

بازگشت از المپیک 1956 ملبورن و جیپ  استقبال از تختي



مدارهاي پيراموني :
»ورزشي ها«

كيومرث ابوالملكي
سيدرضا سكاكي

مرتضي مسعودنيا
حسين فكري
حسين عرب

ابوالفضل حسين پور
پرويز عرب

منصور امير آصفي
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كسب عنوان قهرماني كشتي آزاد و فرنگي 
كشور در سال هاي آغازين دهة 20، در بركردن 
كسوت دبيري ورزش در دبيرستان هاي تهران 
از سـال تحصيلي 25-1324 و استادي رشته 
كشـتي در دانشسـراي عالی تربيـت بدني، 
دانشكده تربيت بدني و دانشـگاه ملي در حد 
فاصل سـال هاي 1331-1347، دسـتيابي به 
عنوان نخستين داور بين المللي كشتي ايران 
در سال 1328، سـر مربيگري تيم ملي كشتي 
آزاد ايران در مسـابقات جهاني 1954 توكيو، 
دبيـري و نايب رئيسـي فدراسـيون كشـتي 
ايـران در سـال هاي 1337-1351، تدويـن 
اوليـن كتاب علمي آموزش كشـتي در سـال 
1324، سرپرسـتي برگزاري رشته هائي چند 
در بازي هـاي آسـيائي 1353 تهـران و ايفاي 
مسئوليت در نقش شـهردار دهكده المپيک 

در سال هاي 1354-1358 و... در كنار تشخص 
و متانت خـاص خود، پيشـوند »اسـتاد«ي را 
از ديربـاز نصيب »پير« كشـتي كرده اسـت. 
هم ساالن و كوچكترها و شاگردان، جملگي او 

را »استاد ابوالملوكي« مي خوانند.
اسـتاد موسـپيد و كارنامـه »پـر«، در 85 
سالگي از بخشي از جوانان اكنوني، سرحال تر 
و تيز و فرزتر است. مسيرهاي طوالني را پياده 
طي مي كنـد، پله ها را دو تا يكـي باال مي رود و 
مهم تر؛ هفته اي سه روز پانزدهـ  بيست نفر را 
شنا مي آموزد. دوٍد كنده اسـتاد، هنوز لهيب 
دارد. منزلش نيز با يک همسر مهردار، مراقب 
و تيمـاردار، در چهـار فصل، گرم گرم اسـت؛ 
بستي تابستان، چاي و ليموي پائيز و قهوه داغ 
زمستان، براٍه براه  است. اما استاٍد دٍر منزل باز، 
بس سخت كالم است و به هنگام »مصاحبه«، 

بس »چقر«. اما به هر روي پس از چند نشست 
و برخاسـت. لب به كالم مي گشـايد، ليک، به 

»اختصار« و »اقتصاد«:
يک عصري بود، در باش��گاه پ��والد، بچه ها 
رو تمرين مي دادم، مرور فن داش��تيم. جووني 
بين تماشاگرها نشس��ته بود و تمرين رو تماشا 
مي كرد. به دنبال مسئله اي، اون جوون خندة 
بلندي كرد كه به جا نب��ود و تو ذوق مي زد. من 
به او تذك��ر دادم و او قدري دلخور ش��د. بعد از 
تمرين س��عي كردم دلخ��وري او رو حل كنم 
و از دل��ش درآرم. به طرفش رفت��م و خوش و 
بشي كردم. از وضعيتش كه پرسيدم گفت: در 
خوزس��تان كار مي كنم، براي ديدن بستگان 
به ته��ران آم��دم.« دس��تي به پش��تش زدم، 
بروبازوش هم خوب بود. اين طور كه مي گفت 
و معلوم بود، قباًل كار كرده ب��ود. اظهار تمايل 
كرد كه اگر فرصت بشه، كش��تي كار كنه. اون 

جوون غالمرضا تختي بود.«
•  شما با تمايل جوان چطور برخورد كرديد؟

�   »حس��ين رضي خان مدير باش��گاه پوالد 
رو با تختي آش��نا كردم. آقاي رضي زاده هم كه 
عمرش رو گذاشته بود براي بچه ها، با او برخورد 
گرمي كرد. تختي هم در تهران ماندگار ش��د و 

بعد از اون مرتب به تمرين مي اومد«.
•  پس روابط شما با جوان ادامه داشت؟

�   ادامه داشت تا رسيد به سرفصل مسابقات 
جهاني س��ال 1954 توكيو. تخت��ي اون زمان 
اسم و رس��مي به هم زده بود؛ نايب قهرماني در 
المپيک 1952 هلس��ينكي و يک سال قبل از 

اون، كسب نقره جهاني.
به عنوان س��رمربي، تيم رو آم��اده مي كردم 
براي حضور آبرومندانه در توكيو. افراد منتخب 
هم عموماً ق��در بودن: مالقاس��مي )محمود(، 

آقای آقاها

ابوالملوکي، کیومرث،1303؛ تهران - امیریه



63 زمستان 1388

گيوه چ��ي، يعقوبي، ع��رب، توفي��ق، فردين، 
تختي و زندي. تمرينات هم جدي بود و شانس 
تختي و زندي براي كسب مدال از همه بيشتر. 
ش��ش، هفت س��ال از زمان اولي��ن برخورد در 
باشگاه پوالد مي گذشت. تختي هم تفاوت هاي 
بس��ياري با جوون تازه از خوزس��تان بازگشته 

پيدا كرده بود: هم تو كشتي هم تو جامعه. 
• شما به عنوان سرمربي، اردونشينان توكيو 

را »هم قسم« كرده بوديد؟ درسته و چرا؟ 
�   درسته، درست. پنجاه و پنج سال از واقعه 
مي گذره، ام��ا هنوز برام ت��ر و تازه اس. س��نٍد 
دس��تخط خودم و امضاي بروبچه ه��ا رو دارم. 
س��ند، خاطره رو تازه تر نگه مي داره. س��ند رو 
كنار مطلب چاپ ك��ن، موضوع زنده ميش��ه. 
بعد از كودتاي 32، دستگاه ورزش دستخوش 
آش��فتگي و چند دستگي ش��د. هر طرفي هم 
مي خواس��ت مه��ار ورزش خصوصاً كش��تي 
رو بدس��ت بگيره. بدين ترتي��ب در زماني كه 
رياست فدراس��يون به عهده آقاي جمال الدين 
قطب بود، تالش بسياري مي كردن كه به حوزه 
قدرت فدراسيون نفوذ كنن. همون موقع قصد 
داشتن در مسائل اعزام تيم ملي به رقابت هاي 
قهرماني جه��ان 1954 در توكي��و هم، اعمال 
نظر داش��ته باش��ن. خوب، من هم به هر حال 
سر مربي تيم ملي كش��تي بودم، كشتي ايران 
هم در سال هاي 1951 و 1952 در هلسينكي 
چه در قهرماني جهان و چه در المپيک، اس��م 
دركرده بود و آبروئي به هم زده بود. طبيعي بود 
كه در مورد وضعيت آشفته اي كه بوجود اومده 
بود، نگران باشم. براي جمع و جور كردن اوضاع 

و انسجام تيم، برنامه اي به ذهنم رسيد:
ابتدا ب��ا فردف��رد بچه ها به ط��ور خصوصي 

صحبت كردم و همه بچه ها رو در آذر سال 32،   
- اوائل آذر- به منزلم دعوت كردم. همه اومدن، 
توفي��ق، تختي، زن��دي، گيوه چ��ي، يعقوبي، 
مالقاسمي و عرب. فردين و كوكپري به جلسه 
نرس��يدن. يک صبح زودي بود. خودم بحث رو 
شروع كردم و ضرورت يكپارچگي تيم و اتحاد و 
انسجام رو، پيش كشيدم. بچه ها هم نظراتشون 
رو گفتن. بعد از همه بحث و گفتگوها، پيشنهاد 
شد براي هم پيمان شدن و پايبندي به پيمان، 
به قرآن، هم قسم بشيم و عهدنامه اي رو امضاء 
كنيم. با س��الم و صلوات ق��رآن آورديم. بعضی 
از بچه ها وضو گرفتن و نم��از خوندن، از جمله 
تختی. بعد بچه ها دست روي قرآن گذاشتند و 

متني تهيه كرديم: 
"من به قرآن مجيد قس��م ياد مي كنم كه به 
رفقايم آقايان مالقاس��مي، يعقوبي، گيوه چي، 
توفيق، ع��رب، زن��دي، ابوالملوكي ك��ه با من 
هم قس��م مي ش��وند، خيانت نكنم و هميشه از 
منافع آنها تا آن جا كه مقدورم اس��ت دفاع كنم 
و از هيچ گون��ه كمک و ف��داكاري دريغ نكنم." 
قس��م نامه امضاء ش��د و ه��م قس��مي مردانه، 
زمينه مناس��بي ب��راي توفيق تي��م در توكيو 
1954، فراهم ك��رد. گرچه تختي روي س��كو 
نرفت و چهارم ش��د، اما عباس زندي و توفيق، 
جهانبخت، طال كسب كردن و فردين هم نقره 
گرفت. به اين ترتيب تيم از مخاطرات س��ر راه 

خود، حفظ شد.

• تيم ايران ب��راي اولين ب��ار در رقابت هاي 
قهرماني جهان با هدايت ش��ما به مقام س��وم 
رسيد و مدال زرين، دشت كرد، استقبال از تيِم 

عنوان دار، به چه ترتيب بود؟
�   استقبال پر شكوه بود، خستگي ها در رفت. 
استقبال و تعريف و تمجيد و مهماني و پاداش. 

پاداش هم خودش ماجرائي داشت:
پاداش هاي نقدي قاب��ل توجهي به تيم داده 
ش��د. اما هر وقت صحبت مي كرديم كه دور هم 
جمع بش��يم و پاداش رو تقس��يم كنيم، تختي 
زياد اعتن��ا نمي ك��رد و مي گفت وق��ت ندارم. 
باالخره بع��د از چند روز با پيگي��ري بچه ها، تو 
چلوكباب��ي مجلس��ي در ميدون بهارس��تان 
كه توس��ط آقاي عليمرداني ك��ه خودش هم 
كشتي گير بود، جمع ش��ديم و تختي هم اومد. 
بعد از نهار، س��ر صحبت بر س��ر تقسيم پاداش 
باز شد، ولي تختي زيربار نرفت كه نرفت. منش 
خاصي داشت، با اين كه نياز هم داشت حاضر به 

گرفتن پاداش نشد.
• با تختي س��فرهاي طوالني، زي��اد رفتيد، 
قديمي تره��ا مي گفتند: »مرد تو س��فر محک 
مي خوره« و يا توصيه مي كردند كه »مرد رو تو 

سفر بشناس«، شما چطور شناختيدش؟
�   بله، قش��نگ مي گفت��ن: »در س��فر بايد 
ش��ناخت م��رد را«. تو س��فر و غير س��فر، يک 
ش��خصيت واحد داش��ت. تختي براي خودش 
تيپ ب��ود، محيرالعق��ول نبود، ول��ي تيپ بود، 

تیم باشگاه پوالد؛
ابوالملوکي منتهي الیه سمت راست،حسین رضي خان، 
منتهي الیه سمت چپ،  تختي نوخاسته چهارمین نفر از چپ
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يک تيپ ويژه. اين تيپ ويژه چند وجه داشت: 
مرد هماورد بود، "كش��تي گير". خوب كشتي 
مي گرفت: اگه سگک مي نشست، ديگه نشسته 
بود. اگه م��چ مي گرفت، ديگ��ه گرفته بود. بچه 
"خوبي" ب��ود: عاطفه، احت��رام، ش��رم، حيا و 
س��جايا. اين ش��د دو وجه. وجه س��ومش هم 

"مردم داري" بود: هواي همه رو داشت.
تو ورزش يک اصطالح مرسوم بود: مي گفتن 
طرف »خوبه«. تختي »خ��وب« بود، به عنوان 
يک ورزش��كار، به عنوان يک م��رد و به عنوان 
يک جوونم��رد. ولي ح��اال كه گفتي س��فر، از 
س��فر مي گم. اين ماجرا، جائي مكتوب نشده. 

مكتوبش كن:
ب��راي برگ��زاري چن��د دوره مس��ابقه ب��ه 
بلغارس��تان دعوت ش��ديم. تيم رو ب��ه صوفيه 
و چند ش��هر ديگه برديم. از ت��و همون صوفيه. 
يک دخترخانم بلغاري، مي نشست روي سكو 
و به تختي خيره مي ش��د، مبه��وت تختي بود. 
عالق��ه اش از مبهوت��ي اش پيدا بود. ب��ا اين كه 
بلغارس��تان كمونيس��تي بود و ت��ردد مردم به 
ش��هرهاي مختلف مش��كل بود و از اول تا آخر 
هم براي ما، مراقب گذاش��ته بودن، هر شهري 
كه مي رفتي��م، دختر خان��م رو تو ورزش��گاه 
مي ديدي��م؛ چش��م از تختي بر نمي داش��ت. 
باالخره روزآخر ش��د و موقع برگش��ت. دختر 
بلغار تو ايستگاه راه آهن  هم اومد و باز هم خيره 
به تختي ب��ود. تختي رو ص��داش زدم و گفتم: 

»از روز اول پابه پ��ات اومده، ت��و هم كه محلش 
نمي گذاري. اق��اًل دم آخري برو، ي��ک احوالی 
بپرس.« س��رش رو انداخت زير و رفت پش��ت 
س��كو پيش دختر خانم. ما كه نفهميديم چي 

شد. ولي خيلي سريع برگشت و سرِخ سرخ.
ش��رم اجتماع��ي اش و ش��رم ورزش��ي اش 
بي مث��ال ب��ود. تواضع��ش، وارس��تگي اش، 
خنده اش و »سرخي «اش. او هر روز، ماليم تر، 

متواضع تر و »آقا«تر. ياد آقاي آقاها به خير.

سفر رامسر؛
مربي پشت به شیر سنگي، تختي سوار بر شیر.

گیوه چي، معروفخاني و توفیق از دیگر همسفران

باتیم ملي کشتي آزاد در مسابقات جهاني 1954 توکیو. در این مسابقات جهانبخت و زندي  با گرفتن طال و 
محمد علي فردین  با گرفتن نقره ایران را به مقام سوم رساندند

قسم نامه معروف
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در ميـان 30 دانشـجوئي كـه در مهرمـاه 1318 بـه عنـوان 
دانشجويان دوره دوم به دانشسـراي تربيت بدني وارد شدند و در 
سـال 1320 دبيران ورزش جوان لقب گرفتند، سيدرضا سكاكي از 
شاخص ترين هاست. وي كه تحصيالت خود را در رشته هاي ادبيات 
و جغرافيا نيـز ادامـه داد و از دبيـران بس خوش ذخيـره از دانش 
محسـوب مي شـد، »اديب« جامعه ورزش ايران اسـت: هم حافظ 
زنجيره ا ي از اشعار سـروده پردازان ايران و هم سخنوري مسلط بر 
كالم و ناطقي مجلس آرا. در قوت حافظه اش نيـز همين بس كه در 
مراسـم يادبود تختي در سـال 87 در مسجد حسـينيه ارشاد، در 
دوازده دقيقه اول گويش خويش، قطعاتي از نظم و نثر سعدي را در 

87 سالگي، از برخواند؛ بي يادداشت، بي مكث و بي نكث. 
اسـتاد شـرين بيان، در جواني از صوت خوش نيز بهره مند بوده 
است.اسـتاد سـيدرضا سـكاكي دبير بس نام آشـناي دبيرستان 
هدف، سرپرستي كاروان ورزشي ايران در المپيک 1964 توكيو را 
نيز عهده دار بوده اسـت. اسـتاد، خاني آبادي نيز هست و همسايه 

خانواده تختي:
»آقا رحب پدر غالمرض��ا، بر تختي بر باالي يخچال می نشس��ت، 
سبد و گاري خريداران را پر از يخ مي كرد و به همين علت، به»تختي« 
شهرت يافت و خانواده نيز به طور رسمي و شناسنامه اي فاميل تختي 

برخود داشتند.«
سيدرضا در كودكي از خريداران يخ ارباب رجب بوده است. ارباب 
رجبي كه به والد وي كه در مس��جدي قندي خاني آباد، س��يدالقراء 
)آقاي قاريان( بوده، ارادات داش��ته اس��ت. وي كه حدود يک دهه از 

غالمرضا تختي بزرگتر بوده و سير رش��د او در محل و ورزش را نظاره 
كرده، از عمل تختي در المپيک رم به هن��گام تقديم پرچم به جعفر 
سلماس��ي نخس��تين مدال آور ايران در المپيک 1948 لندن، بس 

متاثر است:
»من به عنوان مربي در چند مس��ابقه كه تختي ش��ركت داش��ت، 
حضور داش��تم. در المپيک ها رس��م براين اس��ت كه در اولين روز و 
هنگام افتتاح، مراس��م باشكوهي برگزار مي ش��ود كه تمام تيم ها در 
آن ش��ركت مي كنند و در جلو هر كاروان، پرچم همان كشور بدست 
يكي از قهرمانان آن كشور حمل مي شود. در سال 1960 در رم، وقتي 
تختي را براي حمل پرچم اي��ران انتخاب كردن��د، او رفتاري از خود 
نشان داد كه موجب اعجاب همگان شد. تختي نگاهي به جمع كرد و 
گفت: از من پيشكس��وت تر در اين جا حضور دارد و او جعفر سلماسي 
است كه در س��ال 1948 اولين ايراني بود كه مدال گرفت. سلماسي 
در آن زمان مربي تيم وزنه برداري بود. اش��ک شوق و حق شناسي كه 
در چشمان سلماسي درخشيد، درخشش وجود خصلت پهلواني در 

تختي بود.«
اس��تاد، برگرفته از نوع رفتار تختي با سلماس��ي، او را هم مسلک 
»پيريار ولي« )پوريا( مي خواند و پير ياري را در رديف سجاياي تختي 
مي داند. اس��تاد كه از اين صحنه به وجد آمده بود، در المپيک بعد، از 
مشاهده آن چه بر »سر ُگِل« كاروان ايران در اردوي آمادگي رفت، به 

درد آمد:
»در جريان اردوي المپيک توكيو در دانش��كده افسري، عده اي كه 
ماموريت داش��تند با تختي بدرفتاري كنند، وضع بدي را در آن محيط 

سكاکي، سید رضا، 1300؛ تهرانـ  خاني آباد

وجـد  و  درد  استـاد
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رم 1960،
ورزشكاران المپیكي ایران در ضیافت سفارت

كه بايد عاري از تشنج باش��د، ايجاد كردند به طوري كه طاقت تختي و 
مقاومت او پايان يافت. يک شب كه ديگر نتوانست حضور در آن جمع را 
تحمل كند، آمد روي پله هاي ورودي اردو نشست و من هنگام سركشي 
به اردو متوجه شدم، در كنارش نشستم، دل شكسته بود و حاجتي نبود 

كه علتش را بپرسم، از مزاحمت ها و نيش زبان ها آگاه بودم....
با تختي بيرون آمدم و پس از مدتي با او بودن و دلداري دادن گفتم 
كه آن ش��ب در اردو نباش��د و به منزلش برود و اس��تراحت كند ولي 

مي دانستم كه محيط ايجاد شده عليه او، »دستور« است.«

توکیو 1343،  المپیک 1964
تیم کشتي آزاد ایران، تختي، مهدي زاده، صنعتكاران، موحد، سیف پور، خدابنده، حیدري و عباس زندي )مربي(
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»معرف حضور«، از واژگان مركبی اسـت كه 
در گذشته كاربرد وسـيع تری داشت. وقتی در 
مورد شخصی چنين عنوان می شد كه »ايشان 
معـرف حضوراند«، همـگان در می يافتند با نام 
شخص يا خود شـخصی مواجه می شوند كه در 
عرف، شاخص است و آشـنا. آقای مسعودنيا به 

دو اعتبار، در عرف، شاخص شده بود:
دبيـر ورزش ســال هــای 1357-1327 
دارالفنون و ديگـر مدارس شـاخص پايتخت، 
دسـت راسـت مديران، چهره ملموس اردوگاه 

منظريه
و

توليدكننده و صادركننده كراوات و صاحب 
يک كراوات فروشِی پاتوق در كوچه رفاهی. 

آقـای مرتضـی مسـعودنيا معـرف حضوِر 
همه موسـپيدان و ميان سـاالن تهرانی اسـت 
و اكنون نيز سـرحال تر و قبراق تر از بخشـی از 
جوان ساالن؛ شـنای همه روزه، كوه همه روزه، 

پياده روی همه روزه. روحيه بّشاش همه لحظه.
اين »تيپ ويژه«، هم در سـالن دارالفنون در 
كنار تختی بوده و هم در سفر با او. معلم قديمی 
در روايت هم ويژه اسـت. بـا زير و بم صـدا و با 

خنده ها و ابروگره ها:
در دورانی ك��ه دبي��ر ورزش دارالفنون بودم، 

سالن دارالفنون سالن شماره يک ايران بود. اون 
موقع كه سازمان ورزش امكانات ويژه ای نداشت. 
فدراس��يون ها هم، آروم آروم از نيمه دهه 20 به 
اين طرف ش��كل می گرفتن. از اي��ن رو تمرينات 
تيم های ملی از جمله تيم كش��تی در دارالفنون 
انجام می ش��د و م��واردی ب��ود ك��ه اردوها هم، 

همونجا برپا می شد.
سالن در قسمت شمالی دارالفنون بود. تختی 

هم برای تمرين به سالن می اومد.
مرتب � منظم بود. تمرينش ه��م تمرين بود؛ 
نرمش و گرم كردن و عرق��ی و تن زدنی. اخالقی 
هم خوب و خيلی روبه راه بود. تو كش��تی مثل او 
نداشتيم. تختی، س��رمايه ورزش ش��ده بود. تو 

كشتی وزن هفتم بود ولی تو اخالق، مافوق.
يه عده هم برای تماش��ا به س��الن می اومدن. 
اونجا خيلی ها تمرين می كردن: امامعلی حبيبی، 
حيات غيبِ ها لتريس��ت، نامجو و بقيه. اما تختی 

برای تماشاچی ها، جاذبه ديگه ای داشت.
�    به مغازه هم سر می زد؟

س��ی، س��ی و پنج س��ال تو مغازه بودم. جای 
مغازه هم عالی بود: رفاهی س��ِر الل��ه زار. پاتوقی 
بود، حسن س��عديان می اومد، فردين می اومد، 
فوتباليست ها، واليباليست ها، بسكتباليست ها 
همه و همه. تختی هم می اومد. او كه وارد می شد، 

محل و راس��ته و مغازه گرم می ش��د. وقتی برای 
زلزله هم پول جمع می كرد،  مس��يرش از مغازه 
هم می گذش��ت. راه كه می افتاد، واس��ه خودش 

آبشاری بود.
خوب، مصدقی هم بود. ديگ��ه از همه جهت، 

مردم می خواستنش.
�    دارالفنون، مغازه، الله زار. سفر چی؟

اما سفر. تيم كشتی كه به تركيه رفت، من هم 
به عنوان داور، همراه تيم ب��ودم. بعضی رقابت ها 
رو، من سوت می-زدم. مس��ابقات دوستانه بود. 
بعد از اتمام مس��ابقات تركيه، ب��ه اتفاق تختی، 
دو نف��ری رفتيم موني��خ. بليط گرفتي��م رفتيم 

بلغارستان، از اونجا هم به آلمان.
من چند ب��ار به آلم��ان رفته بودم و ماش��ين 
می آوردم. تختی در تركيه به من گفت: »آقا با هم 
بريم آلمان، منم می-خوام ماش��ين بيارم.« سفر 
هفت روز طول كشيد. تختی آشنا و دوست زياد 
داشت. تو اون سفر چند ش��ب با رفقا و هم فكرها 
بود و يک ش��ب هم به هتل محل اقامت من اومد. 
هم خوش ُخلق بود، هم خوش سفر. خوب، ما هم 
كه معلم بوديم، داور بوديم، همه جوره احترام ما 

رو داشت.
در مجموع »خوب« ب��ود. خوب بود كه تختی 

شد.

»آبشـار«ی بـود

مسعودنیا، مرتضی،1302؛تهرانـ  گذر سید نصرالدین



ويـژه  نامه جهان پهلوان تختـي، جاي خالي، جاي سبز68

آقا فكـري از بچه هاي ويژه پشـت مسـجد 
اسـت. پسـت مسـجد، از محله هـاي قديمي 
تهران با دو شـاخص اصلي؛ مسجد سپهساالر 
و يخچال. و حسـين فكري از بچه هاي شاخص 
محله. يخچال، محل بازي بچه هـا و او هم، توپ 

زن شور و شر محل.
حسـين فكري از سلسـله جوانان جوهردار 
سال هاي قبل و پس از شـهريور بيست، باشگاه 
تهرانجـوان را در سـال 1318 تنها در سـن 16 
سـالگي بنيان نهاد. باشـگاهي كه هم امسال، 
70 سـاله شـد. فكري كه فكر چپ داشـت، در 
سـال هاي پس از كودتا تـا ابتداي دهـه 50، با 
پرويز خسرواني رئيس باشگاه تاج و نيز رياست 
سـازمان تربيـت بدنـي در سـال هاي 1346-

1350، رخ به رخ بود و درگير. آقا فكري در زمان 

فدراسيون زنده ياد حسين مبشر، نام خود را به 
عنوان اوليـن مربي فوتبال ملي، كـه تيم ايران 
را به دروازه المپيک رسـاند و در توكيو 1964 به 

ميدان فرستاد، ثبت و ضبط كرد.
آقا فكري فقط همسفر تختي در توكيو نبود، 
سـال ها با او در مجله پشت مسجد، زيسته بود. 
او كه از قلم زنـان كيهان ورزشـي و از نزديكان 
دري، سـردبير مجلـه بـود، در ويژه نامه پس از 
فوت تختي، همه احساسات خود را از خامه قلم، 
ترشح داد. مقاله »تاج سـر محله« از مقاله هاي 
تاريخي و يادمانـدگار كيهان ورزشـی، پس از 

فوت پهلوان همه محله هاست:
وقتي خبر خودكش��ي تختي را در راهروهاي 
سازمان تربيت بدني از ناصر عظيمي شنيدم باور 
نكردم گفتم »ش��وخي مي كني. ي��ک دفعه هم 

الهي در مجله، بلور را كشته بود. البد اين دفعه هم 
از اون دفعه هاس��ت و اين هم يک شوخي است« 
گفت نه به خدا � منهم وقتي ش��نيدم باور نكردم 
ولي همين االن به پزش��كي قانوني تلفن كردم � 

رفيق دكترم گفت تختي اين جاست.
محب و بنايان مدي��ران باش��گاه هاي دارائي 
و كورش به من رس��يدند و خبر را ش��نيدند، باور 
نكردند. وقتي كار به قس��م و آيه و خدا و پيغمبر 
رس��يد هر دو ش��ان مثل آدم هاي ب��رق گرفته 
خشكش��ان زد، يک كمي به هم نگاه كردند، بعد 

هم با هم گفتند بيچاره تختي؟
حيف شد، هر سه مان به طرفي رفتيم تا گريه 
يكديگر را نبيني��م. بنايان روي پله ه��ا بلندبلند 
گريه مي ك��رد. اون قس��مت كه م��ا بوديم همه 
چش��م ها قرمز و صورت ها رنگ پريده و مهتابي 
بود. به يک چشم به هم زدن سازمان تعطيل شد. 
دوتادوتا يا سه تا به طرف پزش��كي قانوني به راه 
افتادند. خارج از سازمان هر كسي را كه مي ديدي 
به طرف پزش��كي قانوني مي رفت. بغض گلوها را 
مي فشرد، نفس در سينه سنگيني مي كرد، شهر 
تهران به هم ريخته بود، درست مثل جلو امجديه 
يا استاديوم محمدرضا ش��اه موقع مسابقه مهم، 
جمعيت هر دقيقه افزون مي ش��د ام��ا اين دفعه 
مسابقه اي نبود. ش��ايعه تختي خودكشي كرده 

همه را به جلوي پزشک قانوني كشيده بود.
همه از هم مي پرس��يدند آيا تختي خودكشي 

كرده است؟
خبر راسته؟ كجا؟ كي؟

***
تخت��ي بچ��ه محل م��ا بود، پش��ت مس��جد 
سپهس��االر با او آش��نا ش��دم. تا وقتي كه پدرم 
مرد در آن ج��ا زندگي مي ك��ردم. كوچه عجيب 
و غريبي ب��ود، س��ردار فاخر حكم��ت، عزيزي، 

تـاج سـر محله ما

فكري،  حسین، 1302؛ تهران – پشت مسجد
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راس��تكار،  ايزدپن��اه،  نصي��ري، طباطبائ��ي، 
درخشش، س��يف، رفعتي، آفتاب، علوي و عنقا، 
بزرگان كوچه م��ا بودند. ته كوچه م��ا خانه هاي 
مش��يري اختصاص به عده اي بي چي��ز و ندار كه 
دستش��ان به دهنش��ان نمي رس��د داشت. چند 
خانواده اي ه��م بودند كه نه جزء ب��زرگان بودند 
و نه جزء ندارها. خالصه معج��ون به تمام معني 
بود. من بچه بودم، با بچه هاي همس��ن مان بازي 
مي كردم و اغلب بزرگان از دس��ت م��ا در عذاب 
بودند. بچه هاي ش��ري داش��ت، از ديوار راس��ت 
باال مي رفتن��د. هيچ كارگري نب��ود كه كالهش 
هنگام عبور از كوچه ما دستش داده نشده باشد. 
بچه ها وقتي از مردم آزاري دس��ت مي كشيدند 
كه شب ش��ده باشد و چشمش��ان چيزي و جائي 
را نبيند. اين گلدس��ته هاي مس��جد سپهساالر، 
پشت بام، حياط و چهل ستون  جاي قايم موشک 
بازي بچه ها بود. چه كارها ك��ه نمي كردند و چه 
تهمت ها كه ب��ه هم نمي بس��تند. همه خبرهاي 
دس��ت اول هم فرداي هر روز، پي��ش تفكري كه 
در روزنامه توفيق ش��عر مي سرود بود. يک مرتبه 
مثل اين كه توي بچه ها آب جادو ريخته باش��ند، 
دچار تفرقه ش��دند. هر كس��ي دنبال كار و حرفه 
خود رف��ت. ورزش جانش��ين ش��يطنت و مردم 
آزاري ش��د. كوچه ما يخچال بزرگي داش��ت كه 
زمين بازي بچه ها ش��ده بود؛ چلت��وپ، فوتبال و 
كشتي. ستاري كچل، ستارة چلتوپ، علي فلفلي 
قهرمان كش��تي، م��ن و ميرزاخاني هم س��تاره 
فوتبال بوديم. داود نصيري هم ش��كارچي كوچه 
ما به حس��اب مي آمد. درخشش ها و راستكار هم 
قهرمان واليبال. باور كنيد درخش��ش اينها، يک 
باغي داش��تند توي كوچه كن��ي، بچه ها را جمع 
مي كردند واليب��ال بازي مي نمودن��د. بازي يک 

طرف، صحبت بازيكنان ه��م يک طرف. هر وقت 
صبح، ظهر، عصر و ش��ب حتي نيمه ش��ب اگر از 
سر كوچه عبور مي كردي مي ديدي چند نفر سر 
كوچه دور هم جمعند و دارند از آبش��ارهائي كه 
در واليبال زده اند تعريف مي كنند. راس��تكار، يد 
طوالئي در تعريف كردن داشت؛ هنوز در گوشم 
هس��ت كه مي گفت چنان بلند ش��دم روي تور و 
چنان زدم توي س��ر توپ كه ي��ک وجب جلوي 
پاي يار مقابل را كن��د. واقعاً، هم راس��تكار و هم 
درخشش واليباليست هاي بس��يار خوبي بودند 
و هر وقت ب��ه جمع آن ها يک آقائ��ي كه نامش را 
فراموش كرده ام اضافه مي ش��د ديگر محشر بود، 
آدم سرسام مي گرفت. كار كش��تي گيران هم به 
همان سادگي كه بيان كردم بود. فقط گاه گداري 
كه مي باختند مي رفتند دعوا. چه س��روكله هائي 
كه شكس��ت و چه آژان كش��ي و آژان كشي هائي 
كه ش��د. خود بچه ها معتقد بودن��د »هر كي آب 
كوچه پشت مسجد را بخورد باالخره يک چيزي 
مي ش��ود«. اواخر كار كه بچه ها بزرگ ش��دند و 
دنبال كار و كاس��بي خود رفتن��د خانواده تختي 
يک خون��ه اي ته كوچه م��ا اجاره ك��رده بودند و 
آمدند نشستند. آن وقت ها، برادر تختي بيشتر از 
خودش معروف بود، كارهاي پهلواني و نمايش��ي 
مي كرد. پدرش��ان هم هميشه س��اكت و آرام از 
كوچه مي گذشت و توي خيابان نظاميه مي رفت 
و روي پله هاي مسجد مي نشست و به مردم نگاه 
مي كرد. ش��ايد در تمام مدتي كه در كوچه ما بود 

10 كلمه حرف نزد.
كوچه ما براي تختي كوچک، غالمرضا شگون 

داش��ت قهرمان جهان ش��د و من در مراجعت او 
از مسابقه، طاق نصرتي سركوچه برايش بستم و 
وقتي او از كوچه ما گذشت چنان نطقم وا شده بود 
كه هيچ وقت در خودم چنان جرات و جسارتي را 
كه بروم پشت بلندگو و شعارهاي حماسي بدهم 
نديده بودم. تختي يک روز از عمرش را با س��الم 
و صلوات و در حالي كه افتخ��ار بزرگي را نصيب 
ملت و مملكت م��ا كرده بود از كوچه ما رد ش��د. 
چه روز پرشور و با سعادتي، چقدر جوانان دنبال 
ماش��ينش بودند، چه گل هائي، چه تش��ريفاتي، 
تختي تاج سركوچه،  ما و همه مردم شد. درست 
يادم نيس��ت مثل اين ك��ه تختي پ��درش را در 
كوچه ما از دست داد، يک همچنين چيزي يادم 
هس��ت. تختي در تهران نبود وقتي آمد، ديگر به 
آن خانه قدم نگذاش��ت و از كوچه م��ا رفت. او را 
هنگام مسابقات، روي تش��ک كشتي مي ديدم، 
گاهي هم توي تربيت بدني. با هم دوس��ت شده 
بوديم. يكي دو مرتبه هم به باش��گاه تهران جوان 
آمد و تمري��ن كرد. مي گفتند با فدراس��يون قهر 
كرده اس��ت. باش��گاه تهران جوان ج��اي امني 
براي تبعيدي هاس��ت. نه او، ديگ��ران هم وقتي 
فش��اري را حس مي كنند به باشگاه تهران جوان 
پناه مي برند. از نزديک با روحيه او آش��نا ش��دم، 
مرد زحمت كش و مبارزي ب��ود. خيلي ها معتقد 
بودند كه مي توانس��ت جاي حبيبي وكيل شود. 
خيلي ها فكر مي كردند تختي بعد از ورزش الاقل 
يک مربي و يک كارگردان كشتي خواهد شد. اما 
معلوم نبود چه دس��تي در كار بود كه تختي را از 
ورزش دور مي كرد و بين او و آن چيزي كه دوست 

در حیات و در مرگ؛ 
باالي دوش مردم
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داشت فاصله مي انداخت. وقتي تختي در كشتي 
نباش��د يعني هيچ. او اين حرف را مي دانست، يا 
نمي دانست، درس��ت نمي دانم ولي تختي خيلي 
دوست داش��ت كه تختي باقي بماند. يادم هست 
وقتي كش��تي نمي گرفت و براي تماشا به سالن 
مي  آمد، مس��ابقات را تحت الش��عاع قرار مي داد: 
تختي � تختي ش��عاري ب��ود كه از پي��ر و جوان 
مي گفتند و مي خواس��تند. او به همين هم راضي 
بود ولي تكليف كرده بودند كه به سالن هم نيايد. 
خيلي س��خت اس��ت پهلواني كه هم��ه چيزش 
كشتي است و دوستانش كشتي گير، حتي براي 
تماشاي كش��تي به س��الن نيايد. من فكر تختي 
را نمي دان��م ولي اگر من در آن ش��رايط بودم دق 
مي كردم. مگر مي شود جائي كه الهام مي بخشد و 

مرا دوست دارد، نروم. آخر چرا؟
ش��ايد او دليل اين  را كه چرا بايد به تماش��اي 
مسابقات كشتي هم نرود. نمي دانست. يک روزي 
با هم صحبت مي كرديم، مي گفت »اگر مقصرم، 
بگيرندم و اگر مقصر نيس��تم پ��س اين حرف ها 
چيست؟« راستش اينست كه خود آن هائي هم 
كه به تختي مي گفتند به سالن نيا نمي دانستند 
واقعاً چرا تختي باي��د نيايد؟ اگر از آن هاكس��ي 
مي پرس��يد، مي گفتند صالح كش��تي است. اما 
همه مي دانستند صالح كشتي آنست كه تختي 
و امثال تختي بيايند. وقتي تختي با وساطت اين 
و آن اجازه داشت كه به تشک برگردد، ديگر دير 
شده بود. در ژاپن دلم به حال تختي سوخت. آن 
ورزيدگي و جنگندگي س��ابق را نداش��ت ولي از 

لحاظ روحيه چيزي را از همگان پنهان مي كرد. 
زير خنده ها و معاشرت ها، غمي نهفته بود، غمي 
كه فقط تختي مي دانست و تختي. تا اين كه خبر 
عروسي كردنش را شنيدم؛ »دري« يک روزي به 
من گفت امشب عروس��ي تختيه!  بيا بريم. گفتم 
دعوت ندارم نميام. گفت البد ترا نديده، بيا بريم. 
اخالق سگي دارم، گفتم نه، تو برو. رفت و فرداش 
هم عكس عروس��ي او را چاپ ك��رد. براي تختي 
الزم بود زن بگيرد. جداً خوش��حال ش��دم، پيش 
خودم اين فكر را مي كردم الاقل يک پس��ر كاكل 
زري وقت تختي را مي گيرد و فشارهاي خارج را 
كمتر حس مي كند و دريچ��ه اطميناني خواهد 

بود براي فرار از مشقات زندگي.
آيا تختي فرزندش را دوس��ت نداشت؟ چطور 
ممكن اس��ت تخت��ي دل از بابک، كنده باش��د و 
خودكش��ي كرده باش��د؟ من دو تا بچه كوچولو 
ي��ادگار پي��روزي هن��د دارم؛ همه چي��ز منند. 
باور كنيد روح و جس��مم متعلق به آن هاس��ت. 
صبح كه ش��يرين زباني مي كنند از خوش��حالي 
ميميرم. وقت��ي مي خواهم از خان��ه بيرون بروم، 
پشت شيشه اطاق مدتي با علم و اشاره، اداي هم 
را در مي آوري��م. تختي هم يک انس��ان بود الاقل 
بچه اش را دوست داشت بخصوص با آن همه روح 
و منش جوانمردي چرا بابكش را گذاشته و رفته 

و خودكشي كرده؟...
من هم��ه اين حرف ه��ا را گفتم و نوش��تم كه 
بگويم خودكش��ي تخت��ي يک مطل��ب عادي و 
ساده نيست اصاًل خودكشي چرا؟ زنش و بابكش 

نمي توانس��تند چيزهائي باشند كه تختي با همه 
دلبس��تگي بدان ها از آن ها بگذرد و خودكش��ي 
كن��د؟ خياالتي ب��ود كه با خ��ودم ش��ب واقعه 

مي كردم.
وقتي جلوي پزش��ک قانوني رس��يدم تختي 
روي دوش ب��ود، مثل هميش��ه زن��ده و پرابهت. 
همان طور ك��ه بعد از ه��ر پي��روزي روي دوش 
پهلوانان جا مي گرفت. فاصل��ه من تا تابوت 100 
متر بود. صورت و چهره خنده روي او در حالي كه 
دستش را به عنوان قدرداني بلند كرده بود و يک 
كمي باالتر از تابوت ديده مي ش��د، مثل هميشه 
آرام و متين و موق��ر ولي رنگ پريده. يک س��رو 
گردن از هميش��ه بلندتر و رش��يدتر؛ لباس هاي 
ش��ب عروس��يش به تن، مدال ه��ا حمايل. مثل 
اين كه چيزي مي خواس��ت به جمعي��ت بگويد، 

صدايش شنيده نمي شد.
زندگي شيرين اس��ت، به ما اين طوري گفتند 
ولي زندگي ما تلخ بود. شايد اين و شايد هم راجع 
به پس��رش باب��ک چيزهائي داش��ت مي گفت و 
شايد هم داش��ت قاتلين خود را معرفي مي كرد 
ولي هر چه ب��ود و هر چه مي گف��ت در دل مردم 
نمي نشست. مردم مثل هميشه او را بر روي دوش 
به هر طرف كه مي خواستند مي كشيدند؛ جلوي 
بازار، تختي برپاايستاد و دستش را مثل كسي كه 
در ميتينگ بزرگي صحب��ت مي كند. تكان تكان 

مي داد و هر دم از ديده ناپديد مي شد.
آيا ش��ما صداي او را ش��نيديد چ��ه مي گفت: 

اينست عاقبت جهان پهلواني؟ يا مطلب ديگر؟

رم 1960،
پرچمدار همه محله ها، پرچمدار »ایران«ي ها
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در دهه هاي بيسـت و سي، سـه عرب در كشـتي و در دهه هاي چهل و 
پنجاه، يک عرب در فوتبال، اسـم و رسـم داشـتند. مصطفي عرب جوان 
رعنا، دفاع چپ و بعدها كاپيتـن تيم ملي فوتبال و حسـين، علي و پرويز 
عرب در تشک كشتي. در ميان سـه عرب، حسـين عرب از همه نامي تر. 
از اواخر دهه بيسـت تا دي ماه 46، نزديک به بيست سـال، تالي و دوش به 
دوش تختي. عرب، از رفاقت دوش به دوش  و قاطي بـودن با مرد ميانه آن 

سال ها، بس خرسند است و بس مسرور و بس كيفور.
حسين عرب چند ماهي از سـال در كانادا و چندماهي در ايران است. از 
سال هاي دور در لواسان اقامت دارد و دلخوش به »شـمرون«. هر بار كه با 
او قرار مي گذاري، محل قرار مشخص است: »بيا شمرون«. صبح اول وقت 
است، سـر كوچه زغال فروش ها. هميشـه ده دقيقه زودتر سر قرار حاضر 
اسـت. و هنوز صاحب قواره. سـالم و دسـت، با دسـتي ويژه؛ پهن، گرم و 
مردانه. بيست دقيقه اي در كوچه پس كوچه هاي تجريش، از اين خم به آن 
پيچ و سـرانجام به منزل قديمي يكي از اقوام آقا عرب در يک كوچه باغي 

قديم وارد مي شويم. اول حال و احوال مبسوط، بعد چاي و بعد كالم:
كشتي رو تو باش��گاه شهباز آخر عين الدوله ش��روع كردم. دو سال بعد در 
سيرك تهران  تو خيابون فردوسي كه بعدها محل مسابقات كشتي شده بود، 
اول بار آقاي تختي رو ديدم. تازه از مس��جد سليمان اومده بود و در مسابقات 
چهار وزن باستاني شركت مي كرد. با هم آشنا ش��ديم. از اون موقع در سالن 
دارالفنون با هم تمري��ن مي كرديم. وزن ما با هم يكي نبود. تختي بيش��تر با 

آقاي زندي مي گرفت، يا با آقاي سروري و آقاي محمدي.
�    آشنائي شما كي به مرحله جدي تر وارد شد.

•  سال 1328 مسابقات انتخابي براي رقابت هاي جهاني تهران بود. در اول 
دوره، هم وزن بوديم؛  بعد از تختي دوم شدم. كشتي اي كه تو فينال انتخابي با 

هم گرفتيم، هيچ خللي به دوستي ما وارد نكرد. دوستي براش اصل بود. سال 
1330 مس��ابقات جهاني كشتي در هلس��ينكي فنالند بود، يک سال قبل از 
المپيک 1952، تختي دوم شد. در المپيک هلسينكي من در وزن خودم در 
انتخابي اول شدم ولي تو اردو مسابقه گذاش��تن و من رو به عنوان رزرو بردن 
المپيک. تو اردوي المپيک فرصت بهتري پيش اومد تا بيشتر با تختي باشم. 

تو اردو اخت شديم و دوستي مون محكم تر شد. تو دوستي زياد مي ذاشت.
�    كشتي اش كشتي بود، دوستيش، دوستي، نه؟

•  آره، همينطوره كه ميگي. تمرين رو خيلي جدي مي گرفت؛ دو، نرمش، 
طناب. تو تمرين اقاًل با س��ه نفر تن م��ي زد. اغلب من ب��ودم، ناصر محمدي 
بود، اس��داهلل گليان بود و مصطفي تاجيک. كوه و پياده روي هم تو برنامه اش 
بود. زورخونه هم مي رفت، خصوصاً ماه رمضون ها، بيشتر مي رفت زورخونه 
شهباز كه دست آقاي غالم ايران نژاد بود، معروف به »غالم نقلي«. شگردش 

زيرگيري بود، دست در شكن، سگک و آفتاب � مهتاب.
�    شما، هم كار هم بوديد؟

•  س��ال 33 من و آقاي تختي توس��ط آقاي منصور رحيمي ها در راه آهن 
استخدام ش��ديم. من به عنوان جوش��كار درجه يک و آقاي تختي به عنوان 
تعمي��ركار درجه يک. بعد از مدت��ي از كادر كارگري منتقل ش��ديم به كادر 
كارمندي. حقوق ما ه��م ماهي 240 تومن ب��ود. با 60 توم��ان اضافه كاري 

مي شد 300 تومان، اون موقع پول خوبي بود.
�    هم دوش و هم كار، هم فكرچي؟

•  بعد از يوكوهاما كه تيم ايران با 5 طال اول ش��د و تختي هم كاپيتان تيم 
بود و روي س��كوي اول رفت، محبوبيتش بيش از پيش ش��د. يوكوهاما سال 
1961 بود، يعني س��ال 40 ما. تخت��ي، تو اوج محبوبيت در س��ال 1341 به 
شوراي جبهه ملي ايران وارد ش��د. ورود تختي به ش��وراي جبهه ملي براي 

پوالدي ها؛
باال، حاج فیلي در میانه، تختي ششمي از راست
پایین، حسین عرب دومي از راست

هم دوش،  هم کار، هم فكر

عرب
حسين
1306

تهرانـ  پامنار
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رژيم س��نگين بود. از اون موقع رژيم با تختي مس��ئله اش حادتر شد. براش 
مشكل ايجاد مي كردن. براي مسافرت هاي بخصوص به آلمان مشكل تراشي 

مي كردن. دستگاه با تختي مسئله پيدا كرده بود.
خود من هم عضو كميته ورزش��كاران جبهه بودم. قب��ل از اين كه تختي 
وارد ش��وراي مركزي جبهه بش��ه، ما هفته اي يک بار در منزل اعضاء جلسه 
داشتيم، رحمت اهلل غفوريان بود، ش��جاع نوربخش بود، حسين مقيمي بود، 

احمد انصاري بود و...
دكتر خنجي در جلس��ات، جريان هاي روز رو تحليل مي كرد و پرسش و 
پاسخ هم بود. از روز اولي كه با تختي آشنا شدم، عالقه عجيبي به آقاي دكتر 
مصدق داشت. آقاي مهندس حسيبي هم از بس��تگان تختي بود و بر تختي 

هم تاثير گذار.
برخي اوق��ات اعالميه هم پخ��ش مي كرديم. تختي هم بين دوس��تان و 

اطرافيان، اعالميه هاي جبهه رو، دست به دست مي كرد.
�    بيرون از دوستي، با مردم چطور بود؟

• تو گرفتاري هاي همه وارد مي شد. يک دانش��جوئي بود كه وضع خوبي 
نداشت. تختي حقوقي رو كه از بنياد پهلوي بهش مي دادن، تا 5 سال واگذار 

كرد به اون دانشجو. ايشون 5 سال حقوق تختي رو مي گرفت.
من س��ه س��ال از آقاي تختي بزرگتر بودم، احترام ما رو داشت. به تختي 
مي گفتم: »آقا به اين جوون ها پول نده، پول دست جوون ها نده، براشون كار 

درست كن«. با نگاه و با كله قبول مي كرد.
صبح كه از خونه بيرون مي اومد، مواردي بود كه با هم بوديم، به اداره جات 

مختلف مي رفت براي رتق و فتق كارهاي اي��ن و اون. تختي هم تو مردم بود، 
هم تو مسئله مردم.

�    مردم هم از پهلوان انتظار داشتند، نه؟
• انتظار، چه انتظ��اري، تختي از خونه بيرون مي زد بايد، بِِرس و دس��ت به 
جيب باشه. هش��ت روز قبل از اين پيش آمد با آقاي منصور رحيمي ها رفتيم 
پيش بلور. گفتيم آقا اگه مي توني زودتر يه كار براي تختي جور كن، يک كاري 
دستش بده تا هم درآمدش بيشتر بش��ه و هم از اين وضع روحي در بياد. بلور 
گفت حتماً اين كار رو مي كنم و قصد هم داش��ت ولي اون اتفاق افتاد. تختي 
اواخر مشكل مالي داشت؛ دس��تش خالي بود، براي مردم كاري نمي تونست 
بكنه كالفه، ب��ود. باالخره دس��ت پهلوون باي��د تو جيبش باش��ه. تختي در 
وضعيتي بود كه مي باس دست به جيب باشه. اما خوب، دستش تنگ بود. باغ 
لواسون رو هم فروخته بود. باغ رو علي عبده خريد. تختي بِِرس بود، دست به 
جيب بود. يه نفر بود كه عليل بود تو خيابون شهباز. تختي مقيد بود شب هاي 
جمعه بره و صد تومن، دويست تومان بذاره تو دستش. پول شيريني اين و اونو 

زياد مي داد. اگه دستش مي رسيد، خرج همه مردم رو مي داد.
�    با خانم ها چطور مواجه مي شد؟

•  خجالتي بود و شرم و حيادار. از دخترخانمي از خانواده عطائي خوشش 
اومده بود. قصد ازدواج داش��ت. دختر خانم هم راضي بود اما مادر ايشون به 
علت اين كه تختي سياس��ي بود و عضو جبهه ملي، مخالف��ت كرد. دختر رو 
ندادن. اون دختر خانم با آقاي تبرك نامي كه كمپاني دوچرخه سازي داشت 

ازدواج كرد. 
�    آقا عرب، از »آخر« بگوئيد.

• ختم مادر دري بود، دري س��ردبير كيهان ورزشي. تختي نيومد. عجيب 
بود. حدس زدم چيزي ش��ده، فردا رفتم اداره ثبت روبروي خيابان جمالزاده 
پيش آقاي جوادزاده. با هم رفتيم پيش روح اهلل قن��اد. آقاي جيره بندي هم 
سر جمالزاده مغازه قنادي داشت. به آقاي جيره بندي گفتم »تختي ديشب 
ختم نيومده، نگرانم.« سه تائي افتاديم دنبال تختي. آقاي جيره بندي چند 
جا زنگ زد. به ايش��ون اطالع دادن اتفاقي افتاده. س��ه نفري رفتيم پزشک 
قانوني. من نتونستم برم تو. آقايون رفتن تو و جنازه رو ديدن. برگشتن به من 
گفتن »بله خودشه«. از طرف شهرباني دستور دادن تختي رو زودتر ببرن تا 

ازدحام نشه. ازدحام رفع مي شه، جاي خالي باقيه.

تختي و عرب دوشادوش، یک پله پایین تر از حاج فیلي
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كشـتی گيری كـه هم اينـک در آسـتانه 80 
سالگی، سرپا و قبراق در سالن كشتی جهانبخت 
توفيـق در خيابـان ورزنـده، هفتـه ای سـه روز 
جوانان را تمرين می دهد و پـس از دوش گرفتن، 
از شاگردانش، سرحالتر است، ابتدا از زمين های 
خاكـی و بـا فوتبـال آغـاز می كنـد. ابوالفضـل 
حسـين پور همبازی توپ زنهای مشهور فوتبال 
ايران همچون عارف قلی زاده، امير آقا حسينی و 
پرويز كوزه كنانی است. اما عشق به كشتی، او را از 

خاک زمين، به خاک تشک، وصل می كند:
سال 1326 كشتی گيرهای ترك آمد بودند ايران 
در سيرك تهران. پول بليط نداش��تم باالخره رفتم 
تو. اونجا ايران 8 به هيچ شكس��ت خورد بچه های ما 
با ناراحتی فوق العاده ای اومدن بيرون كه چرا باختن. 
اون باخت خيل��ی روی من تأثير گذاش��ت. از اونجا 
اومدم كشتی كار كردم؛ باشگاهی در بازار بود متعلق 
به حاج عبدالحسن فيلی، زورخونه بود با يک تشک 
برزنتی، من يک روز از مرش��د لُنگ گرفتم، رفتم رو 
تشک. بعد حاج فيلی اومد، با 7-8 نفر گرم كردند، من 
يک گوشه نشستم، حاج فيلی من رو با دو تا از بچه ها 
جور كرد، من يک فنی ياد گرفته بودم به نام برات، كه 

حريف هام رو با اون فن م��ی زدم. حاج فيلی گفت تو 
استعداد داری، بچه كجايی و پدرت چه كاره است؟ 
من هم گفتم بچه حسن آبادم و پدرم بغل بيمارستان 
سينا خياطی داره و به حس��ن خياط معروفه، گفت 
همون حس��ن خياط كه تو باش��گاه پ��والد تمرين 
می كنه؟ گفتم بله. بع��د از چند روز ب��ا پدرم رفتيم 
باش��گاه و پدرم دس��ت من رو تو دس��ت حاج فيلی 

گذاشت، ما 25 سال با هم تو كشتی كار كرديم.
زيردست حاجی فيلی بوديم كه حاجی باشگاه 
را فروخت و رفت باشگاه پوالد پيش حسين رضی 
خان، آقای تختی تازه اومده بود و هنوز س��ربازی 
نرفته بود، س��روری و غيبعلی نوری همدوره های 
ما بودن. تختی يک جوان درشت هيكل بود. اونجا 
زياد با عباس زندی تمري��ن می كرد، اصلش را هم 
بخوام بگم، زندی، كناِر اصلی تختی بود. بعد تختی 
سرباز دژبان شد، رفت س��ربازی و به باشگاه پوالد، 
هم می اومد. تخت��ی از نظر بدنی خيلی اس��تعداد 
داشت. ببين، بدن هائی كه ش��انه و كمر يكی باشه 
و پشتشون مثل گرده ماهی باشه، زوردارن. تختی 
يكی از اي��ن بدن ها رو داش��ت. خدابيامرز يک زور 

فوق العاده داشت.

�     در تمرين ها چطور بود؟
جدی بود، به همه احترام می ذاشت. با سنگين ها 
تمرين می كرد. و بيش از همه با زندی. تختی و زندی 

هميشه با هم بودن؛ به هم می گفتن داداش.
شگردهای تختی س��گک بود، دست درشكن و 

زيرگيری.
يواش يواش با هم قاطی شديم. تا اينكه من هم به 
تيم ملی راه پيدا كردم. در تمرينات ملی هم با هم بوديم. 
من ادای بعض��ی بچه ها رو در م��ی آوردم برای خنده 
بچه ها و تغيير روحيه. ولی به تختی كاری نداشتم، به 
من می گفت »ممدحسين«. می گفت ممدحسين 

شبيه من راه برو، ببينم چه جوری راه می رم.
�    با هم صميمی شديد؟

با همه صميمی بود. منم مثل همه.
تخت��ی بع��د از زلزله بويي��ن زهرا ب��ه من گفت 
ممدحس��ن بچه ها رو جمع ك��ن، اون موق��ع بلوار 
كش��اورز اس��مش آب كرج بود.  من به بچه ها گفتم 
بياين، اومدن و همه اونجا جمع شديم. از عكس های 
اون موقع يكی رو دارم كه كيهان ورزشی چاپ كرد. 
از بل��وار راه افتاديم، اس��م تختی رو ك��ه می آوردن، 
مردم پول می ريختن. رس��يديم اميريه يک ماشين 

پهلوان و مردم، 
آهنـربـا و بُـراده

یالن کشتي ایران در نیمه دهه 30
ابوالفضل حسین پور، سمت راست پشت سر بلور
تختي سمت چپ دومي از باال در میان شورورزي و سروري

حسين پور
ابوالفضل
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تهرانـ  سنگلج
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وايس��اد، توش خدابيامرز مس��تجاب الدعوه بود. از 
ماش��ين اومد پائين و تختی رو ماچ كرد و دو تا گونی 
برنج از تو ماش��ين آورد. س��روری كمک كرد، گونی 
ها رو گذاش��تيم تو وانت. مردم همين جوری كمک 
می كردن، پايين منيريه يه خانمی وايساده بود گفت 
بعد از 60 س��ال می خوام بی حجاب شم، چادرش را 
درآورد و داد به تخت��ی، گفت من فقط همين را دارم 
پهلوون. تختی پيشانيش را بوسيد و تشكر كرد. مردم 

خيلی دوستش داشتن.
سر پول جمع كردن برای بويين زهرا تختی گفت 
خودم پ��ول رو می برم برا مردم. تو راه برگش��ت بين 
نادری و اس��تانبول پليس جلوی تختی رو گرفت و 
گفت آقای تختی كارت شيرخورشيدتان را بدهيد، 
تختی گفت من كارت ن��دارم، من نماين��ده ملتم. 
مردم صلوات فرس��تادن اتفاقاً اول صلوات را حسين 
عرب فرستاد. آمديم در استانبول پارچه فروش ها تو 
خيابون رفاهی اكثراً جهود بودن ولی اومدن و پول تو 

ساك گذاشتن.
اس��م تخت��ی، نفرجم��ع می كرد. خ��ودش هم 
مغناطيس��ی بود،هرج��ا می رفت همه مث��ل براده 

دورش جمع می-شدن.
�    مثالی از مغناطيس و براده، در ذهن داريد؟

يه روز بعد از تمرين تو س��الن محمدرضا شاه، به 
من گفت حسيِن مال رو خبر كن، سه نفری با هم بريم 
عكاسی، يه عكس يادگاری بگيريم. گفتم آقا عكس 
تيمی زياد داريم. گفت عكس باقی می مونه، يادگاره. 
پس-فردا بريم عكاس��ی وي��ال تو ش��اه آباد. من هم 
حسين مالقاسمی رو خبر كردم. پس فردا اومد، بعد 
از تمرين سه نفری رفتيم  عكاسی ويال. با بنز تختی 

رفتيم. ماشين رو نگه داشت، يه بارونی پوشيده بود. 
پياده شديم و اومديم در ماشين رو ببنديم، رهگذرا 
تختی رو ديدن، وايسادن. ديدم خيابون شلوغ شد، 
سياه شد. پله های عكاسی رو دويدم رفتم باال، ديدم 
عكاس بنده خدا، ميوه و ش��يرينی چيده و منتظره. 
تختی داش��ت از پله ها می اومد ب��اال، ديدم ملت هم 
اومدن. جلو در رو گرفت��م، گفتم فقط آقا تختی بياد 
و حسين مال. اومدن تو، در رو قفل كردم. به در فشار 
می اومد، ترسيدم در بشكنه. باالخره به خير گذشت.

�     عكس هم گرفتيد؟
پشت س��رت رو نگاه كنی، رو ديواره. بهت می دم، 
چاپش كن ولی برگردون. عكاس، بعد از فوت تختی 
اين عكس رو گذاش��ت تو ويترين، چه فروشی كرد. 
خودم كلی ازش خريدم. تختی درست گفت عكس، 
يادگاره. عكس حرف می زنه. عكس تختی كه اينجور 
بود، ببي��ن اگه فيلم ب��ازی می كرد، چی می ش��د؟ 

سيروس قهرمانی رو می شناسی؟
�    می شناسم.

اون سال ها گروهی از ورزش��كارا فيلم سينمائی 
بازی كردن؛ فردين كه جلوتر از هم��ه بود و اصاًل تو 
سينما موند. حبيبی، بلور، عزيز اصلی و خود من. من 
خودم 5 تا فيلم بازی كردم كه يكی اش ببر مازندران 

بود با حبيبی و بلور.
يه روز س��يروس قهرمانی با من تم��اس گرفت و 
گفت، ما هرچ��ی با تختی تم��اس می گيريم، بازی 
تو فيلم رو قبول نمی كنه. ت��و باهاش صحبت كن و 
بيارش دفتر پارس فيلم پيش دكتر كوش��ان. تلفن 
دكتر كوش��ان رو گرفتم، خودم رفت��م دفترش. به 
كوش��ان گفتم تختی قبول نمی كنه. كوشان گفت 

اگه تختی نقش حسين كرد شبستری رو بازی كنه، 
غوغا می شه. اس��م تختی، رو فيلم بخوره، كار فيلم 
سكه اس. گفت علی الحساب 200 هزار تومن ميدم. 
متوجهی؟ صحبت 50 س��ال قبله، 200 هزار تومن 

پولی بود، پول.
من به تختی گفتم، قبول نكرد و گفت ممدحسين 
كار ما نيس��ت. گفتم حاال يه جلسه بريم پيش دكتر 

كوشان. گفتم بخاطر تو ميام ولی قبول نمی كنم.
يه روز با ماش��ين رفتم دنبال��ش و رفتيم پارس 
فيلم. كوشان خيلی اصرار می كرد. تختی گفت آقای 
كوش��ان، من اگه دنبال پول باش��م، جلو دهنه بازار 
بايستم، مردم جلو من پول می ريزن. من نه می خوام 
عكسم پشت پاكت شير و شيشه عسل چاپ شه و نه 
تو فيلم بازی می كنم. كار من چي��ز ديگه اس. برای 

سينما از همين فردين استفاده كنيد.
�    شما انتظار داشتيد بپذيره؟

نه، اگه می پذيرفت كه اين اعتبار رو نداشت.
�    چقدر معتبر بود؟

اش��كال نداره قضيه يه خواس��تگاری رو تعريف 
كنم؟

�    چه اشكالی داره؟
داس��تان مال خودمه ولی به ازدواج منجر نش��د. 

بگم؟
�    بگيد آقا.

سال 41-40 بود، من تازه كشتی رو گذاشته بودم 
كنار، مربی شده بودم. اون موقع خوش پوش و مرتب 
بودم. مثل االن. بعضی روزها می رفتم داروخانه دكتر 
رنجبر از رفق��ا، داروخانه پائين فوزي��ه بود. می رفتم 
يه مقدار وقتم پر شه. يه روز س��اعت 11 بود رفتم تو 
داروخانه، حدود س��اعت 11/5 ي��ک دختر خانمی 
اومد تو داروخانه، خيلی وجيه بود. من هم در فضای 
ازدواج بودم، يكباره مجذوب شدم. وقتی از داروخانه 
بيرون رفت، بی اختيار من هم رفتم، به دكتر رنجبر 
هم چيزی نگفتم. ق��دری پائين تر رفت به س��مت 
خيابون صفا، من هم رفتم، وارد كوچه ای شد. متوجه 
شدم منزل اونهاس. برگشتم داروخانه، دكتر رنجبر 
گفت چی شد آقای حس��ين پور، يكدفعه غيِبت زد. 
گفتم آقای دكتر، دختر خانمی كه ساعت 11/5 اومد 
اينجا، می شناس��يش؟ گفت دختر آقا كيكاووسی 
معاون س��ازمان غله و نانه. خانواده خوبی هس��تن و 

ايشون هم دختر خوبيه.
فردا يكدس��ت كت و ش��لوار سفيد پوش��يدم، با 
كراوات مش��كی و كفش مش��كی. اوم��دم نزديک 

مالقاسمي، تختي، حسین پورجلو دوربین، 
مردم پشت دِر عكاسي
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داروخانه، همون ساعت از جلو داروخانه گذشت. دل 
به دريا زدم و جلو رفتم و گفتم من مزاحم نيستم، اگه 
موافقت كنيد، با بستگان برای خواستگاری به منزل 
شما بيام. ايشون هم من و پس��نديده بود، گفت من 
خواهر بزرگتری دارم ك��ه هن��وز ازدواج نكرده، اما 

می تونين برای صحبت بياين.
خدا، رفتگان ش��ما را بيامرزه، به پدرم موضوع رو 
گفتم. ايشون گفت ببين ابوالفضل اگه من تنها بيام 
كفايت نمی كنه، تو با بلور صحبت كن، بلور هم تختی 
رو راضی كنه، اگه تختی بياد، اعالم موافقت می كنن. 
ديدم عجب ايده خوبيه. رفتم پي��ش آقا بلور، گفتم 
آقا، تو كشتی كه ش��ما حق ما را خوردين، اقاًل اينجا 
به ما كمک كنين. آقا تختی رو راضی كنين بياد برای 
خواس��تگاری. آقای صابر، يه روز بلور، تختی، آقای 
محب رئيس باشگاه دارائی، علی غفاری، پدرم و من 
رفتيم با دو تا ماشين به س��ازمان غله و نان در وزارت 
اقتصاد روبه روی دادگستری.پياده كه شديم، ملت 
تختی رو ديدن، دم دادگستری شلوغ شد، يادمه بلور 
دست تختی رو گرفت رفتيم تو اداره. حاال تو اداره هم  

كه رفتيم، نظم به هم ريخت، اداره تعطيل.
باالخره رفتيم توا تاق رئيس سازمان غله، رئيس، 
تختی و هيئ��ت رو كه دي��د، از خود بی خود ش��د. 
نشستيم و پذيرائی ش��ديم و رئيس زنگ زد به آقای 
كيكاووسی معاون. آقای كيكاووس��ی كه اومد تو و 

تختی رو ديد، بريد. اينجا بلور به جای اينكه مسئله 
رو مطرح كنه، بحث جواز نانوائی رو مطرح كرد چون 
قباًل ه��م علی غفاری ج��واز گرفته ب��ود. آقا تختی، 
حرف بلور رو قطع كرد و گفت آقا مث��ل اينكه برای 

محمدحسين اينجا اومديم.
وقتی مسئله مطرح شد، پدر دختر خانم گفت آقا 
من حرفی ندارم، قبول. شيرينی می خوريم هر وقت 

دختر بزرگ من از خونه رفت، ازدواج سر بگيره. 
گفتی اعتبار، اعتبار تختی يعن��ی اين. البته اون 
ازدواج س��ر نگرفت و من با همس��رم از يک خانواده 

مذهبی ازدواج كردم.
�    تختی هم عروسی شما آمد؟

ايش��ون اومد، مجلس وزن گرفت. وسط عروسی 
امامعلی حبيبی پا شد كه برقصه. تختی فهميد، پا شد 
كه مجلس رو ترك كنه، بلور يه خيار رو دو نصف كرد، 
نصف رو داد به تختی و گفت، نرو، عروسی حسين پور رو 
خراب نكن. تختی هم به احترام بلور و به خاطر عروسی 
ما نشس��ت. حبيبی لزگی رقصيد. تختی اصالً تو اين 
فضاها نبود و نمی موند. اين هم عكس عروسی. ببين 
دور تا دور اين اتاق عكسه، دور تا دور خاطره اس. بيشتر 

عكسها، توش خوشيه. بعضی هام توش ناخوشيه.
�    مثل كدوم عكس؟

اين عكس رو ببين؛ من، حبيبی، مالقاس��می و 
مهدی تختی. اي��ن، روز فوت تختيه. ما از پزش��ک 
قانونی اومديم بي��رون، داريم ميريم پيش مهندس 

حسيبی برای دفن تختی كسب تكليف كنيم.
باور كردن��ی نبود؛ من با حس��ين مالقاس��می و 
مجتبوی رفته بوديم كاخ ورزش پشت پارك شهر. اون 
موقع فدراسيون كشتی هم تو كاخ ورزش بود. از پله ها 
اومديم پائين، وسط راه يک س��رگردی به من گفت 
آقای حسين پور، تختی خودكشی كرده. خشكمون 
زد. رفتيم پزش��كی قانون��ی، آقای خم��وش نامی از 
ورزشكارهای باستانی تو پزشكی قانونی كار می كرد. 
با دست، يک تخت رو نشون داد. رفتم سر تخت، مالفه 
رو كنار زدم، گفتم يا ابوالفضل، رنگ تختی، قهوه ای 

بود. حالم بد شد، بد منظره ای بود، انتظارش هم نبود.
بعضی عكسها شادی توشه، بعضی ها هم غم. اين 
عكس غم داره. آخر تختی هم غ��م بود. تختی رفت 

ولی وجودش »مونَد«، به همون اعتبار كه گفتم.

سفر شوروي، 1335؛
حسین پور نفر سوم از چپ پس از بلور و فردین
در کنار تختي

روز واقعه؛ مقابل پزشكي قانوني، حسین پور، مهدي تختي، امامعلي حبیبي و حسین مالقاسمي ،
 در راه رفتن نزد مهندس حسیبي
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ورزش را از مدرسه رودكی آغاز كرده و از نوجوانی دو بنده پوشيده. در 
مدرسه مروی در كوچه مروی در ناصرخسـرو تحت نظر معلمان شاخص 
ورزش همچون آقای شـكوهی و آقای مسـعودنيا، رشـد يافته. در اولين 
دوره مسـابقات كشـتی آموزشـگاهی به سـال 1329، در وزن 52 كيلو 
قهرمان شده، در سالن دارالفنون نزد حاج فيلی، ابوالملوكی و صائيم بک 
اريكاِن ترک، شاگردی كرده، در مسـابقات انتخابی توكيو 1954 در وزن 
خود سوم شده و در سال 1335 در اردوی انتخابی المپيک ملبورن، منزل 

گزيده و سه ماه با غالمرضا تختی هم اردو بوده:
سال 35 در انتخابی المپيک ملبورن اول شدم و سه ماه با بقيه منتخبين 
در دانش��كده افس��ری اردو بودي��م. اردوی منظم��ی بود. ميش��ه گفت با 
كيفيت ترين اردو در طول تمام س��ال های قبل از اون بود. بزرگان كش��تی، 

همه بودن. آقای تختی هم ب��ود. بودن داريم تا بودن. »ب��وِد« تختی با همه 
فرق داشت. اختالف زيادی با بقيه داشت.

�      تفاوت »بود« تختی با بود ديگران در چه بود؟
اونچه كه در همون نگاه اول به چشم می اومد، نظم تختی بود؛ منضبط بود 
و شس��ته رفته. اگر ديگران نامنظم بودن، با نظم تختی منضبط می شدن. در 
تمرين، در خوابيدن، در مرتب كردن وسائل شخصی و موقع غذا خوردن، نظم 

تختی چشمگير بود. اين در »ظاهر« قضيه.
اما تو »باطن« قضايا هم، تفاوت های اساس��ی داشت؛ با اينكه شاخص بود 
ولی امتياز ويژه طلب نمی كرد. طلب كه نمی كرد، هيچ، امتيازهای خودش رو 

هم به ديگران پاس می داد. وجود تختی، آموزش داشت.
�     در سال 35 غير از ملبورن، تيم كشتی ايران به شوروی هم سفر كرد. باز 

هم با او همسفر بوديد؟
سفر شوروی مهمی بود، من هم بودم. اول بار بود كه مسابقاِت تيم به تيم راه 
افتاده بود و ما در شهرهای مسكو، كيف و بادكوبه مسابقه های حساسی برگزار 

كرديم. خط سير تيم، از مسكو تا شهرهای مرزی ايران بود.
يک شب ما رو بردن به يک استخر سرباز، برف می اومد ولی آب استخر گرم 
بود. تختی به بچه ها گفت: »ي��ه عده يه ليوان آب گرم ندارن دس��ت و صورت 

بشورن«. همونجا هم، تو فكر ديگران بود.
�     مردم در شوروی با تختی چطور روبرو می شدند؟

مثل اينكه اونا هم تفاوت رو احس��اس می كردن. به تختی گرايش عجيبی 
داشتن. پير و جوون س��راغش می اومدن. خانم ها به تختی توجه داشتن؛ به 
طرف تختی می اومدن، او هم، سر پائين سالم و عليک می كرد. سردی نشون 

نمی داد، ادب به جا می آورد اما با حيا.
در سفر بلغار و تركيه هم، فرصتی بود تا با تختی باشم. گرچه در تركيه، يک 

هفته تو هتل حبس شديم.
�     چرا حبس؟

ش��ب آخر بنا بود در دانشگاه اس��تامبول، رو تش��ک بريم، اما ميدونی چی 
شد؟ عليه جالل با يار و مندرس كودتا شد، مملكت تركيه بهم ريخت؛ مسابقه 
بی مسابقه و ما، يه هفته تو هتل حبس شديم، تو خيابون هم نمی تونستيم بريم.

�     در گزارش ه��ای س��ال 41 خوان��دم ك��ه در جم��ع آوری كم��ک برای 
زلزله زدگان، كمک كار او بوديد؟

بله، م��ن و آقای ابوالفضل حس��ين پور كه در س��فر ش��وروی همراه تيم 
بود، صندوق اعانه در اختيار داش��تيم و تو دهنه س��بزه مي��دون پول جمع 
می كرديم. مردم به اعتبار تختی، »نشمرده« پول می ريختن. بعضی 
بازاريا به اعتبار وجود تختی پای صندوق، دست تو جيب می كردن، با مشت 
پول می ريختن؛ نش��مرده. پول صندوِق ما رو، تختی در يک كيس��ه ش��كر 
بزرگ ريخت، كيسه شكرها سفيد بود. يادته؟ با هم رفتيم به بانک ايرانيان 
كه روبروی ورزش��گاه نصيری، حيدرنيای االن بود. تختی كيسه رو تحويل 
صندوقدار داد تا به حس��اب بريزه. صندوقدار گفت: »آقا شمردی؟« تختی 

»بودِ« تختی

عـرب،  پرویـز،1315؛ تهـرانـ  پامنـار، کوچـه صدراعظم
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گفت: »خودت می ش��مری«. تختی به صندوقدار اعتماد كرد. به همه 
شخصيت می داد.

�     تختی اهل چه بود؟
اهل گذشت. سال 39 در مس��ابقات باش��گاهی، چند تا از دستگاه ها تيم 
داشتن؛ راه آهن، دخانيات و س��ازمان برنامه. بقيه باش��گاه ها هم بودن. تيم 
سازمان برنامه خيلی َقَدر بود، خوِد تيم ملی بود: تختی، غالم زندی، حبيبی، 

توفيق، فردين، حريری، رعيت پناه و من.
تيم اول ش��د. ابوالحس��ن ابتهاج رئيس وقت س��ازمان برنامه بود، تيم رو 
دعوت كرد و به بچه ها پاداش داد. بع��د از اينكه يه دور ب��ه همه پاداش داد، 
پاداشی اضافه جلو تختی گذاش��ت. تختی در حضور خود ابتهاج، پاداش رو 
تقسيم كرد. اهل تقس��يم بود. ابتهاج يک دسته اس��كناس ديگه جلو آقای 
تختی گذاش��ت و گفت: »آقای تختی اگر اين رو هم قسمت كنی، من ديگه 

پولی ندارم.« اهل گذشت بود، اهل مالحظه هم بود و خيلی هم بود.
�     چطوری؟

شبی كه تيم از امريكا برگشت، تا بچه ها از فرودگاه اومدن بيرون ساعت شد 
دو بعد از نيمه ش��ب. محمد عرب برادر من هم با تيم فرنگی رفته بود امريكا، 
تختی با محمِد ما نزديک بود. ش��ب با محمد اومد منزل ما خوابيد. می گفت 
اين موقع شب برم خونه، مادر از خواب بيدار می شه. خوابيد خونه ما تو باغشاه 

كوچه كاشان، قبل از ظهر رفت خونه.
�     آخرين بار و آخرين ديدار؟

5 روز قبل از اون واقعه، توی يک ختم در يوس��ف آباد ديدمش. بغل دست 
من نشس��ت. ديگه نديدمش. بغل دس��تی رو ديگه نديدم��ش. تختی بغل 

دست همه بود.

اردو؛
تخت فنري، شطرنج، پیراهن رکابي

اجراي فن، با اقتدار کامل
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»آقا«، نه به مفهوم »ارباب« اي اش و »خان«، نه 
به معناي »فئودال« اي اش، پسـونٍد »انتخابي« و 
»دل« خواهانه اي است براي برخي مردان، در اين 
ميدان و آن ميدان. منصور اميـر آصفي توپ زن 
بس نام آشناي سال هاي سي تا ميانه دهة چهل، 
به سـان آقايان اميرآقا حسـيني، غالمحسـين 
نوريان و پرويز دهداري، كه اميرخان، آقانوريان 
و پرويز خـان خوانده مي شـوند، واژه »خان«، به 
درسـتي و به انتخاب و دلخواه همگان، چسـب 
نامش شده است. منصور خان كه از آغاِز پا به توپ 
شدِن رسمي، تا زمان كفش به ديوار آويختن، تنها 
يک پيراهن به تن كرد و لباس راه راه سبز و سپيد 

تيم كيان را از عرق خيساند، از جلوه هاي نمايان، 
»آماتوريسم پاک« در ورزش ايران است. منصور 
»خان« كه يكپارچه »آقا« است، بس متين، وزين 
و آهسته كالم است. اما بيشـتر و جلوتر از كالم، 
با نگاه و نشست و برخاسـت، بي صدا »آموزش« 
مي دهـد. كوتاه تريـن زمان هائـي را كـه بـا او 
سـپري مي كني، ولو به اندازه يک دست و سالم، 
»آموزش« مي گيـري. منصورخـان اميرآصفي 
مدافع ثابت آن سـال هاي تيم ملي فوتبال ايران 
كه در مواردي نيز بازوبند كاپيتني تيم ملي بر بازو 
بسته بود، در تنها المپيک دوران ورزشي خويش 
با تختي همسـفر بود. او بـا همـان كالم ماليم و 

ملين، از همسـفر ويـژه خـود در المپيک 1964 
توكيو، روايت مي كند:

»خوش وقتي م��ا بود كه در س��ال 43، هم اردو 
و هم س��فر آقاي تختي در المپي��ک توكيو بوديم. 
اردوي كاروان ورزش��ي المپي��ک در دانش��كده 
افس��ري برگزار مي ش��د. اردو فرصتي ب��ود براي 
آشنايي نزديک تر با پهلوان. با اين كه توپ مي ز دم، 
به كشتي عالقه داش��تم و عالقه ای  بيشتر، زماني 
كه كشتي با تختي در مي آميخت. تختي در اردو با 
اين كه بيش از همه، بسيار بسيار بيش از همه، اسم و 
رسم داشت، ولي آرام و متين بود، با همان افتادگي 
و لبخند هميشگي. امتيازي طلب نمي كرد و با همه 

همسفر

امیـر آصفـی، منصـور،  1312؛تهـران 
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مدارا مي كرد. در هم��ان اردو دريافتيم كه جرياني 
جدي عليه تختي فعال اس��ت و مدام برعليه او و به 

قصد تخريب روحيه اش، جوسازي مي كند.
تلخي اي��ن ش��رايط زماني ب��راي م��ن و هم 
كارواني ها، افزوده شد كه به هنگام رژه در افتتاحيه 
توكيو، پرچم كه حق ويژه ش��خصيت و كسوت او 
بود، از دستش گرفته ش��د. حذف او از پرچمداري 
و س��پردن پرچم به آقاي ش��اهمير، بس براي ما 
سنگين بود و س��نگين تر از همه براي خود او. شما 
تصور كن، اصاًل امكان داشت با آن فضاسازي ها كه 
از اردو شروع ش��د، در طول سفر هم ادامه داشت و 
به گرفتن پرچ��م در رژه انجاميد، با روحيه به روي 

تشک برود و افتخار كسب كند؟ بخشي از سازمان 
كشتي در اردو و سفر و رقابت هاي المپيک توكيو، 
عليه او بسيج شده بود كه بسيار هم محسوس بود.

چون به كش��تي عالقمند بودم و نيز به تختي، 
س��عي مي كردم سر تمرينات و مس��ابقات تختي 
حاضر ش��وم. ولي خوب، در م��واردي تمرينات و 
مسابقات خود ما با آن مقارن مي شد و امكان پيدا 
نمي شد. كش��تي آخر تختي را از نزديک مشاهده 
كردم، ناكام��ي او غمناك بود، اما با ش��رايطي كه 
براي او بوجود آورده بودن��د، اين ناكامي، طبيعي 

به نظر مي رسيد.
از س��فر توكيو صحن��ه اي را به ي��اد دارم كه از 

ذهن، پاك نش��دني و دور نشدني اس��ت: كاروان 
با دو هواپيما به توكيو پرواز ك��رد. آقاي تختي در 
هواپيماي ما ب��ود. وقتي از هواپيما پياده ش��ديم، 
اتوبوس ها ب��راي انتقال م��ا به دهك��ده المپيک 
توكيو آماده بودند. مطابق رسم معمول، ورزشكار 
بزرگتر و كسوت دارتر در صندلي جلو مي نشيند. 
همه، جا را ب��راي آقاي تختي خال��ي كردند، اما او 
در صندل��ي جلو ننشس��ت و با وارس��تگي خاص 
خود، اصرار همگان را نپذيرفت و در عقب اتوبوس 
نشس��ت و گفت: »عقب راحت ترم، با بچه ها با هم 
مي ش��ينيم«. منش، چس��ب ش��خصيتش بود. 

رفتارش در اتوبوس به ذهن من چسب خورد.«

کاروان توکیو 1964، پاي هواپیما
تختي نشسته در میانه

مراسم عروسي





مدارهاي پيراموني:
»هم فكر ها«
حسين شاه حسيني
روح اهلل جيره بندي
خانواده حسين نايب حسيني
فرشيد افشار)همسر حسن خرمشاهی(
شجاع نوربخش
اسماعيل كدخدا زاده
حميد  منزه

خسرو سيف
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خم پشت، خطوط پيشـاني، گره پيچيده ابرو، چروک چهره، نگاه نافذ و 
صد سـينه گفته و ناگفته، ميراث 60 سـال فعاليت چند وجهي حسين شاه 
حسيني اسـت. 60 سـال فعال بودن، باربردار و ّحالل بودن، در لفظ ساده و 
در عين، بس غامض اسـت. حسين شـاه حسيني، واقع در وسـط چهارراه 

نيروهاي اجتماعي، سياسي، ورزشـي و توليدي 6 دهه اخير ايران است. در 
اين 6 دهه نه به مرخصي رفته، نه زنگ تفريح براي خود قائل بوده و نه شـانه 
از زير بار خالي كـرده. تولد يافته كوچه تاريخي ميز محمود وزير، شـاخص 
چهارراه سرچشـمه، عضو وفادار باشگاه بوسـتان ورزش، بسكتباليست 
دهه هاي 20 و 30 و عضو اوليـن تيم راگبي در ايران، يـک تيپ چند وجهي 
كامل  العيار اسـت. در باالي 80 سالگي با انرژي 18 سـالگان سخن مي راند. 
سخنش روان، با زير و بم و مهم تر از همه، وجودي اسـت. با تمام قد و قامت، 
كالم جاري مي كند، خاصه آن كـه روايت، تاريخي باشـد و موضوع روايت، 

مصدق و نهضت ملي، يا تختي:
باش��گاه بوس��تان ورزش با يک زمين واليبال و بس��كتبال و يک استخر 
روباز، نقطه وصل خيلي ها بود. خاصه با وجود حس��ين جبارزادگان معروف 
به آقا جبار كه پدر واليبال و بس��كتبال ايران بود. من ضمن بازي بس��كتبال 
در بوس��تان، در راه ان��دازي اولين تيم راگبي ايران هم مش��اركت داش��تم. 
راگبي در اي��ران ورزش جديدي ب��ود و افراد خاصي هم س��مت اين ورزش 
مي اومدن. از اونجا كه راگبي به قدرت بدني خاصي نياز داش��ت، خصوصاً در 
حركت اسكريم و توپ گيري پس از اس��كريم، تعدادي از ورزشكاران زورآور 
رش��ته هاي ديگر هم، س��راغ راگبي مي اومدن. از جمله نجاتي قهرمان وزن 
هش��تم بوكس، آل طاها كه او هم بوكسور س��نگين وزن بود و حسين نوري 
كشتي گير سنگين وزن. حسين نوري مازندراني بود و پدر او و پدر من هر دو 

مازندراني و شناس.
حسين نوري سنگ كش��تي تختي بود و من در س��ال هاي آخر دهه 20 از 
طريق نوري به تختي پيوند خوردم. از طرفي، در مدرسه رنگرزي كه تحصيل 
مي كردم، جواني بود به نام خداوردي كه َسمت كش��تي رفت، برادر او احمد 
خداوردي كش��تي گير قديمي س��نگين وزن بود كه در تكه چمن باش��گاه 
بوستان، كشتي تمرين مي كرد. بعضي عصرهاي تابستون، خداوردي و نوري 
و تختي -كه هنوز در سطح ملي، اسم در نكرده بود-، تو همون چمن بوستان، 
سرشاخ مي شدن. روابط با تختي آهسته، آهسته نزديک تر مي شد. تا اين كه 

تختي در هلسينكي، ملي پوش شد و با يک نقره، سرشناس.
�     در آن سوي باشگاه پوالد، بوستان ورزش هم قرارگاه بود. قرارگاه ديگري 

هم با تختي داشتيد؟ 
• چلوكبابي ملي سرچهارراه سرچشمه. اسم ملي به چلوكبابي وزن خاصي 
مي داد و مكانش هم كاماًل شناخته شده و در چش��م. من نه مالک چلوكبابي 

پهلوان، در بـود و نبـود

شاه حسیني، حسین، 1306؛ تهرانـ  کوچه میرزا محمود وزیر
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بودم و نه س��هامدار. ولي اونجارو پاتوق قرار دادم و بهترين مكان ارتباطي بود. 
تختي هم به چلوكبابي ملي راه پيدا كرد. دوستان مشتركي هم داشتيم مثل 

آقاي خرمشاهي كه خانواده آن ها از ُقدماي قنات آباد بودن.
بعد از كودتا چلوكبابي ملي پايگاهي بود كه بخشي از فعاليت هاي نهضت 
مقاومت ملي رو، اونجا س��امان مي داديم. تختي هم كه فك��ر ملي � مصدقي 
داش��ت و با آقاي خرمش��اهي و جامعه سوسياليس��ت هاي جبهه ملي پيوند 
خورده بود، زمينه هائي بسيار جدي داش��ت كه تو همون چلوكبابي با او وارد 

بحث و فحص بشيم.
�     نقطه جوش تختي و جبهه ملي ِكي رقم خورد؟

•  تختي كه در يوكوماها قهرمان جهان شد و برگشت، جبهه ملي در منزل 
حاج حسن قاس��ميه براي تختي مهماني ترتيب داد. سال 40 بود و تختي در 
اوج؛ اوج قدرت و اوج محبوبيت. همه شخصيت هاي اصلي جبهه در مهموني 
بودن؛ آقايان صالح، صديقي، زيرك زاده و حسيبي. تجليل بسياري از تختي 

به عمل اومد و دكتر صديقي از طرف جبهه به تختي هديه اي دادن.
همين زمان مصادف ب��ود با اع��الم موجوديت جبهه مل��ي دوم و تجديد 
سازمان. شكل سازماندهي، مردمي و اجتماعي بود و همه فعاالن در حوزه هاي 
مربوط به خود، سازمان مي يافتن. تشكيل سازمان محالت، سازمان اصناف و 

بازار، سازمان پزشكان و سازمان ورزشكاران محصول چنين شرايطي بود.
تختي با روابط قبلي با گروه دكتر خنجي، به عنوان عضو شاخص سازمان 
ورزش��كاران مطرح بود، در اين طيف نوربخش ها، حس��ين عرب، اسماعيل 
كدخدازاده، مقيمي و حمد انصاري فعال بودن، تحليل هاي سياسي رو آقاي 

خنجي ارائه مي كرد و آقاي سعيد فاطمي هم به جلسات رفت و آمد داشت.
�     تختي در چه شرايطي به شوراي مركزي جبهه راه پيدا كرد؟

•  در س��ال 41 در زمان برگزاري كنگره، در درون جبهه ملي 14 س��ازمان 
داش��تيم. اين 14 س��ازمان بايد نمايندگان خود رو براي ش��ركت در كنگره 
معرفي مي كردن. آقاي دكتر مهدي  آذر مسئول انتخابات كنگره بودن و من 
هم عضو كميته برگزاري كنگره و انتخابات شوراي جبهه. يكي از 14 سازمان، 
سازمان ورزشكاران بود كه انتخاب نمايندگانش زير نظر دكتر سعيد فاطمي 
انجام شد. خود س��ازمان حدود 40 عضو داش��ت و انتخابات با حضور 23 نفر 
برگزار ش��د. در اون انتخابات مرتض��ي تاجيک و غالمرضا تخت��ي به عنوان 

نماينده سازمان ورزشكاران براي حضور در كنگره انتخاب شدن.

كنگره تشكيل شد و آقاي تختي هم شركت كرد. طبق منشور جبهه، بايد 
شورا انتخاب مي ش��د. بحث نامزدها براي عضويت در شورا پيش آمد. همين 
موقع آقاي حسين نايب حسيني كه عضو سازمان اصناف جبهه ملي بود، بلند 
ش��د و فرياد زد »آقايون مختارن كه هر كس��ي رو كانديد كنن، اما ما جنوب 
شهري ها كسي رو نامزد مي كنيم كه بتونه نام ايران و ايراني رو زنده نگهداره. 
اين آقاي غالمرضا تختي هم مي تونه پرچم ايران رو بلند كنه و هم نشون داده 

كه وطن پرسته و خريداري نمي شه.«
هر چه تختي بلند ش��د و تواضع و فروتني كرد، همه از پيشنهاد آقاي نايب 
حسيني اس��تقبال كردن و نام تختي روي تخته انتخابات ش��ورا رفت. با رای 

بااليی هم برای عضويت در شورای جبهه ملی انتخاب شد.
�     در اي��ن س��ال ها وزن اجتماعي تخت��ي از يک كش��تي گير وزن هفتم، 

هشتمي خيلي بيشتر بود.
•  قابل قياس نبود، آقاجان، ه��ر جا مي رفت ملت حلقه مي زدن؛ جلس��ه 
كميته اس��تان جبهه ملي در منزل همش��يره من تو كوچه مس��جد آش��يخ 
عبدالنبي تو خيابون س��يروس برگزار مي ش��د. خونه يه دالون داشت و يک 
حياط بزرگ. رفقا، تک تک اومدن. تختي كه از سركوچه نمايان شده بود، دِر 
تک تک خونه ها باز شد و زن و مرد اومدن بيرون. تختی سرش رو انداخته بود 
پايين و اومد تو خونه. به من گفت بابا اين جا چه خبره؟ گفتم واهلل من به كسي 
چيزي نگفتم، اولي به دومي گفته و به سومي و به دهمي. حاال، جلسه كه تموم 
شد، كوچه غلغله ش��د، همه ريخته بودن بيرون كه پهلوون رو ببينن. يكي از 
مشكالت تختي همين بود، نمي تونست پاسخگوي مردم باشه. قيد هم داشت 

تختي، نوري، سروري در کشتي پهلواني
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كه مسئله هر كسي رو حل كنه. يه تختي بود و يه حقوق راه آهن -بقيه رو هم 
كه قطع كردن- با يک كرور ملت.

شب هفت تو مرگ تختی هم همين بود، مردم حلقه زدن، زن و مرد سراز پا 
نمي شناختن از شوش تا مزار. يه عده پابرهنه شده بودن و مي دويدن.

تو مغازه شمشيري كه مي اومد، مردم از در و ديوار چلوكبابي باال مي رفتن. 
هر كدوم هم انتظار داش��تن؛ يكي كار مي خواست، يكي مريض داشت و يكي 

هم زنداني. بار تختي طاقت فرسا بود.
�     كار و بيماري و گرفتاري، عروسي چي؟

•  عروسي هم همين طور. آقاي دكتر صديقي يک كمک كار و راننده داشت 
به اسم آقا رضا. آقاي دكتر صديقي براي آقا رضا، زمينه ازدواج فراهم كرد. آقا 
رضا هم شرط گذاشت كه »آقا تختي بايد براي عروسي بياد«. آقاي دكتر هم 
ترتيبات رو فراهم كرد. تختي هم اومد با يک دسته گل بزرگ. تختي پهلوون 
دست پر بود. با اومدن تختي، عروسي، عروسي ش��د و آقا رضا هم سرمست و 

شنگول.
�     ظاهراً رابطه تختي با آقاي دكتر صديقي نس��بت به بقيه س��ران جبهه، 

نزديكتر بود.
•  بله، درسته. اتفاقاً آخر عروسي، وقتي تختي مي خواست مجلس رو ترك 
كنه به آقاي دكتر گفت: »آقاي دكتر چه خوبه كه آقايون س��ران جبهه ملي، 
تالش بيشتري بكنن و حركت شون مثمرثمر بشه. تا حاال چندبار زندان رفتن 
و اومدن، ولي بهره اي كه بايد از زندن ببرن، نبردن. بايد بتونن جاي بيشتري 
در جامعه بازكنن. « اتفاقاً دكتر صديقي هم تازه از زندان آزاد ش��ده بود. دكتر 

صديقي با همون بيان خاص خودش، زد پش��ت تختي و گفت: »پهلوون حقاً 
پهلواني، من نمي گم قهرمان، مي گم پهلوان. ش��ما حتم��اً نظرت به رهبران 
بعضي كشورها مثل هنده. گاندي و نهرو را كه مي گرفتن، صبح تاجر و كاسب 
و بازاري همه چهار زانو، پشت در زندان مي نشستن تا اون ها بيرون بيان. چند 

روز، روزه مي گرفتن. اين جا اقبال كمه.«
تختي به سران جبهه احترام مي گذاشت ولي به مصدق هم احترام داشت 

و هم عشق.
�     آمدن تختي به احمدآباد پس از رحلت دكتر مصدق را روايت كنيد:

• نظام و ش��خص ش��اه به هيچ وجه اجازه نمي دادن كه براي دكتر مصدق 
مراس��م برگزار بش��ه. همه چيز در همون احمدآباد انجام ش��د؛ شست وشو، 

تدفين و ياد و چهلم.
جلو در ورودي قلع��ه،از قبل يک پاس��گاه بود، موقع مراس��م، ژاندارم هم 
اضافه كردن و اس��امي افراد رو هم مي نوشتن. شب چهلم بود، سر خاك، صد، 
صد و پنجاه نفرجمع شده بوديم. بيش��تر اجازه نمي دادن. در اين اثنا، پهلواِن 
منحصر به فرد ايران به قلعه وارد ش��د با حاج حس��ين نايب حسيني، محمد 
حس��ين قيصر و يكي دو نفر ديگر. در عين اين كه نيروي نظامي، اطراف قلعه 
رو محاصره كرده و سرهنگ مولوي هم درون قلعه ابراز قدرت مي كرد، تختي 
بسيار وزين و متين با يک دس��ته گل، از پله هاي مقبره باال رفت، طاق شال رو 
كنار زد، سر به قبر نهاد و بوسه زد و فاتحه خواند، تعظيم و تكريم و با رفقا اومد 
پايين. مولوي آن چنان به خواهش افتاده بود كه آق��اي تختي زودتر قلعه رو 

ترك كنين، براي من مشكل پيش مياد.
�     در روز فوت خود پهلوان چه گذشت؟

•  و ام��ا فوت مرح��وم تختي؛ ب��ه اين نحو من مطلع ش��دم ك��ه تو همين 
چلوكبابي ملي، من آمدم از پله هاي چلوكبابي باال، پالتوي طوس��ي داشتم، 
هوا اون روز سرد بود. ديدم يک جوانكي اومد باال تا من را ديد گفت: آقاي شاه 
حسيني تختي را كشتند. گفتم، كجا كشتند؟ گفت تو سردخونه اس. كدوم 
سردخونه؟ سردخونه پزشک قانوني. من همين طور به حاج حسن چلوكبابی 
گفتم من رفتم. ديد من ناراحتم گفت بيا مي رس��ونمت، گفتم نه. رفتم س��ر 
سرچشمه يک تاكسي گرفتم، رسيدم پشت پزشک قانوني. از در پشت پزشک 
قانوني رفتم پايين ديدم دِر سالن تشريح بازه. آقاي كريم آبادي هم اونجاس. 
مهدي تختي هم هست، روح اهلل جيره بندي هم هست، ولي كميليان نيست. 
من رفتم تو ديدم مرحوم تختي رو باالي س��كوي بلندي ق��راردادن و پارچه 

صورتجلسه انتخاب تختي و مرتضي تاجیک در کمیته ورزشكاران جبهه ملي
براي حضور در کنگره جبهه ملي، 1341
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سفيدي روش كشيدن. طبيبان باال سرش هستن و مثل اين كه پشت سرش 
رو دارن جراحي مي كنن يا بند و بس��ت مي كنن. مرح��وم كريم آبادي گفت 
بايد چه كار كنيم؟ گفتم من نمي دونم چي كار كنيم. گفت شاه، گفتم چيه؟ 
گفت االن تمام چلوكبابي ها تعطيل مي ش��ن، چلوكبابي شمشيري تعطيل 
نش��ده، گفت تا زوده بايد يک كاري بكنيم. گفتم چه كار؟ گفت تختي رو، تو 
مقبره شمشيري دفن كنيم. منتهي اجازه مي خواد. تو، همين االن برو پهلوي 
محمود آقا برادر شمشيري، پشت دخل نشسته، پيام من را بده، موافقتش رو 
بگير. او، سواد نداره تو بنويس امضا بگير و بردار بيا. گفتم چشم. ما بدو، آمديم. 
حاال همين طور مردم دسته دس��ته دارن ميان. من بدو رفتم تا سبزه ميدون 
راهي نبود، به حاج محمود آقا گفتم، مرحوم كريم آب��ادي اين را گفته. گفت 
بنويس. من روي كاغذي نوش��تم »بدين وس��يله مرحوم تختي در كنار قبر 
مرحوم شمشيري دفن بشود.« حاج محمود هم امضا كرد. مجوز رو گرفتيم و 
برگشتيم. دم پزشک قانوني از جمعيت سياه شده بود، آمبوالنس اومد. با آقاي 
جيره بندي و كميليان نشس��تيم تو آمبوالنس. من جلو نشستم. به ابن بابويه 
كه رسيديم، كاغذ رو نشون دادم، قبر رو كندن و پهلوون رفت زير خاك. آقائي 
از قوم و خويش هاي آل حس��يني كه قد بلندي داشت و از متدينين خاني آباد 

بود، نماز خوند و ختم ماجرا.

�     42 سال گذشت، جسم رفت، روح ماند، رسم ماند، راه ماند. چرا؟
• هم وجودش، مايه ماندگاري داشت و هم خدا سنت داشت.

�     سنت خدا؟
• ماندگارِي منش و مراِم همه مرام دارا، چه در بودشون و چه در نبودشون. 
اين سنت خداس. تختی نزديک 20 س��ال پهلووني كرد، تا بود. بيشتر از 40 

سال هم پهلووني كرد، در نبود.

اسناد ساواك،
سند احضار تختي به ساواك، آذر 1342

اطالع رساني سعید فاطمي به هیئت نظارت کنگره جبهه ملي،  مبني بر برگزاري انتخابات کمیته ورزشكاران
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يـک و نيـم دهه زيسـت مشـترک با 
تختـي، روح اهلل جيره بندي را بـه برادر 
ديـوار بـه ديـوار او تبديـل كـرده بود. 
همچنان كـه قنـادي آقـا روح اهلل نيز از 
پاتوق هاي اصلي پهلوان بود. گرچه مغازه 
كاظم شـريفي در چهـارراه اسـتانبول 
هـم، از پاتوق هـاي تختي بود، امـا نه در 
حد و اندازه قنادي سـر جمال زاده با نان 

خامه اي هاي بشقابي.
روح اهلل جيره بنـدي نيـز در ورزش با 
تختي آشـنا شـد و در جبهه ملـي به او 

پيوند خورد:

»ابتدا كش��تي كار مي كردم، بعد فوتبال تو 
تيم ش��اهين، بعد واليب��ال؛ در واليبال موندم. 
اون موقع واليبال قهرماني نبود، سر شام و نهار 
مي زديم. ولی س��ال 42-41 از همه ورزش ها 

كناره گرفتم.
كش��تي رو تو باش��گاه بب��ر مي گرفت��م، تو 
خيابون ري. باشگاه دس��ت آقاي حيدري بود. 
تو همون باشگاه با آقا مهدي تختي آشنا شدم 
و بعد آروم، آروم سال هاي 28 يا 29 بود، كه با 
خود غالمرضا تختي شناس شدم. با خود تختي 
ت��و زورخونه ای كه ت��و قنات آباد ب��ود، جوش 
خورديم. بعد هم كه كشتي هاي پهلواني، آزاد و 

سفرهاي داخلي و خارجي مشترك«.
�     ش��ما در كنار تيم به سفر مي رفتيد، 

نه؟
•  بله ت��و تيم نب��ودم، كنار تي��م راهی 
مي ش��دم. مس��ابقات قهرماني كشور در 
ش��يراز رو رفتيم. تيم ملي كش��تي كه به 
مس��كو رفت، هم من عازم مسكو شدم. در 
شوروي خوب يادمه كه يكي از رقابت ها در 
يک مجتمع ورزشي بزرگ، انجام مي شد. 
تو راهروئي كه منتهي به سالن كشتي بود، 
يک خانم مس��ن روس، جلو اومد. از همه 
مي پرس��يد: »اين تختي كيه؟« تا اين كه 
تختي اومد، همه گفت��ن اينه. اول، خانم با 
زبون بين المللي به تختي گفت: »پسر من 
حريف توس��ت. پاي چپش آسيب ديده، 
از تو خواهش مي كنم پاي چپ پس��رم رو 
نگير.« تختي هم رو تش��ک، اصاًل با سمت 
چپ هيكل حريف كار نداش��ت و از راست 

مي گرفت.
�     غير از ش��وروي در چه سفر خارجي، 

همراهيش مي كرديد؟
•  در تولي��دو 1962 آمري��كا هم بودم. 
كشتي آخر با مدويد، كش��تي قدري بود. 
مدويد يک جوون خوش قد و باال و زورآمد 
بود كه تازه شاخ شده بود. كشتي مساوي 
شده بود. تختي كه از تشک اومد پائين، با 
ما يک كوكا خ��ورد. بالفاصله گفتن، وزن 
كش��يه و هر دو كش��تي گير چون مساوي 

بهانـه اصلـي

تختـي بـا تیـم کشـتي در شـوروي
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ك��ردن بايد بيان وزن كش��ي. تختي 200 
گرم وزنش نس��بت به مدويد بيشتر بود و 

مدويد طال گرفت.
�     ب��ه هزين��ه ش��خصي ب��ه س��فرها 

مي رفتيد؟
•  بله، همه رو با هزينه خودم مي رفتم.

�     چرا طي مسافت مي كرديد؟
•  چون خاطرخواش بودم.

�     خاطرخواه چه؟
•  خاطرخواه مايه گذاري��ش تو رفاقت. 
تختی مرد اول بود، ت��و رفاقت كم نياورد. 

فقط شب آخر، حرف ما رو گوش نكرد.
�     توضيح مي فرمائيد؟

•  از يكي دو روز قب��ل از قضيه، رفته بود 
هتل آتالنتيک. ش��بي كه واقع��ه رخ داد، 
عصرش به من س��رزد. قرار بود بريم خونه 
ما، نيومد. گفت »دلم ب��راي بابي )بابک( 
تنگ ش��ده، مي خوام برم«. ولي رفته بود 

هتل.
�     بعد؟

•  صبح من ساعت 7/5 تو شركت تعاوني 
صنف بودم، دم مغازه. ديدم حسين عرب و 
جوادزاده اوم��دن تو. ق��دري رنگ پريده 
بودن. فهميدم اتفاقي افتاده. چون همون 
صبح بنا بود تختي بي��اد پيش من، چون 
دو تا اميره��ا )امير بهش��تي پور يا كالج بار 
و امي��ر خواجه ن��وري( اختالف داش��تن، 
تخت��ي مي خواس��ت براي ح��ل اختالف 
بياد. ع��رب و ج��وادزاده گفت��ن از تختي 

خبري نيست. زنگ زدم به شهال خانم كه 
تختي كجاست؟ گفت من نمي دونم، شب 

نيومده.
همون عص��ر، كه به من س��ر زد، رفتيم 
ساندويچ فروش��ي احد شكري، بعد رفتيم 
فرودگاه، كار داش��ت، اصرار ك��ردم بريم 

خونه، گفت دلم واسه بابي تنگ شده.
خالصه چن��د ت��ا تلف��ن زدم، اتفاق رو 
فهميدم. رفتي��م باال س��رش، ديديم كار 
تمومه. بعد از تشريح در پزشک قانوني، با 
آقاي شاه حسيني سوار آمبوالنس شديم، 
ش��وفر آمبوالنس آقاي رمضان خاني نامي 
بود. آقاي شاه حس��يني با ح��اج محمود 
شمشيري برادر مرحوم شمشيري بزرگ 
صحب��ت كرد و ح��اج محمود ه��م گفت: 
»همون بغل رو بدي��ن بكنن.« باالخره يل 

رفت تو خاك.
�     مراسم چطور برگزار شد؟

•  ابتدا اجازه برگزاري مراسم نمي دادن. 
خصوص��اً ت��و ابن بابوي��ه. توس��ط رفيقي 
كه اس��مش رو نمي ش��ه گفت، از رئيس 
كالنتري ش��هرري و س��رهنگ طاهري، 
موافقت گرفته شد. اون رفيق ضمانت داده 

بود كه در مراسم برخورد سياسي نشه.
شب هفت از همه شهرس��تان ها اومده 
بودن. برنامه دس��ت خرم،  شاه حس��يني 
و من بود. مس��عود حج��ازي صحبت كرد 
و داري��وش فروه��ر. مداح ه��ا خصوص��اً 

شهرستاني ها هم به نوبت، مي خوندن.

جمعيت كي��پ كيپ ب��ود. م��ردم، رو 
شيرووني خونه هاي اطراف هم رفته بودن، 

همه شيرووني ها اومد پايين.
�     بع��د از فوت، روابط ش��ما با خانواده 

تختي چطور بود؟
•  ارتب��اط برق��رار ب��ود. ب��ه س��فر هم 

برديمشون.
*  در اين بخش از گفتگو، همس��ر آقاي 
جيره بندي رشته كالم را بدست مي گيرد:

»بله، چند دفعه اي با حاج آقا ديدنشون 
رفتيم. دو س��فر هم به اصفهان و ش��يراز 
برديمشون. شهال خانم به منزل اقوام هم 

سرزد. در آخرين سفر، بابک 9 ماهه بود.
�     خان��م جيره بن��دي ارتباطات تا كي 

ادامه داشت؟
•  رفته رفته كم شد.

�     چرا؟
•  چ��ون بهانـه اصلـي ديگ��ه وجود 

نداشت. اصل قضيه نبود.
�     بهانه اصلي چه بود؟

•  آقاي تختي.
�     خانم جيره بندي،

•  فاميل خودم پورصادق هست.
�     بله، خيلي ممن��ون، بفرمائيد ديدار 

آغازين شما با »بهانه اصلي« كي بود؟
•  هفت � هشت س��ال پس از ازدواج ما، 

حدوِد سال 40.
�     لطفاً روايت كنيد:

•  ب��ا آق��اي جيره بندي اوم��دن منزل؛ 

جيره بندي
روح اهلل
1306

تهرانـ  مولوي، 
اسماعيل بزاز

پهلوان در میدان کشتي
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خيل��ي آرام، ك��م رو، خجالت��ي، مودب و 
دوست داش��تني. بعدها س��فر هم رفتيم؛ 
طالق��ان و اصفه��ان. تيپ خاص��ي بودن، 
با خانم ه��ا قاطي نمي ش��دن. برعكس به 
بچه  ها خيلي عالقه داش��تن. پس��ر من رو 
خيلي باال و پايين مي ك��ردن. حاج آقا هم 
ميگن، پسر من كه انگار دست تختي بهش 

خورده، چهارشونه و قويه.
تو سفرها، مردم به سمت تختي هجوم 
مي آوردن. يادمه در س��فر اصفهان رفتيم 
رستوران غذا بخوريم، يک عده ريختن دور 
و برش، باهاش عك��س بگيرن. ولي تختي 
از جمع ف��رار مي كرد. همه مي خواس��تن 

عكس و امضاء بگيرن.
تختی مرِد اصل ب��ود؛ نمازخون، با حيا. 
اگه با خانمي صحبت مي كرد، تو چشماش 
ذل نمي زد. رفت��ارش با م��ادرش هم كه 

نمونه بود.
�     آق��اي جيره بن��دي برخورده��اي 
جدي تر ش��ما با تختي، بي��رون از ورزش، 

كجا بود؟
•  به طور جدي تر، تو حوزه سياسي. اون 
موقع تمام افراد تو جبهه ملي، هر كدوم به 
شغل و كار خودشون تعريف مي شدن؛ اول 
رفتيم تو كميته ورزش��كاران، بعد اومدم 
تو كميته محالت. در كنگره هم ش��ركت 

داشتم، با آقاي تختي ورفقاي اون دوران.
�     در كنگره جبه��ه ملي در منزل حاج 

حسن قاسميه، نقش اجرائي هم داشتيد؟
•  آقاي خرمشاهي، آقاي شاه حسيني و 
من، اداره كنندگان اجرائي كنگره بوديم. 

�     حمايت تخت��ي از جبهه ملي در چه 
سطح بود؟

•  علن��ي از جبهه حماي��ت مي كرد. هيچ 
ترس��ي نداش��ت. همه گرفتاري هاش هم از 
همين بود؛ قط��ع حقوق، گرفت��ن بازوبند، 
فشارها، گرفتن پرچم تو توكيو. به هر حال پاي 

مصدق وايساده بود. وايسادن، هزينه داره.
�     ب��اور تختي به دكت��ر مصدق چقدر 

عميق بود؟
•  بس��يار. نيگا ك��ن! بع��د از 28 مرداد، 
تيم كش��تي رفت ژاپن. تختی از ژاپن كه 
برگشت، 5 تا بشفاب آورد كه رو بشقاب ها، 
عكس مصدق چاپ شده بود، يكي اش رو 
هم داد به م��ن. ببين، همين ه��ا تو تاريخ 
مي مونه. به تختي گفتم: »اگه مي گرفتن 
چ��ه كار مي ك��ردي؟ گف��ت: »خ��وب 
مي گرفتن. طوري نيست«. تختي شيفته 

مصدق بود، مردم هم شيفته تختي.
�     رابطه خاني آبادي ها با تختي را شاهد 

بوديد؟
•  تو خاني آباد، سيد ممد كوچيكه )آل 
حس��يني(، فدائيش بود. سيد ممد بزرگه 
)كباب��ي( ه��م همين طور. پس��رعموها و 
پس��رعمه هاش، همه دور و ب��رش بودن. 
تختي تو خاني آباد، نگين انگش��تري بود، 

دور و اطراف داش��ت. رابط��ه، يک طرفه 
نبود؛ خودش، ه��م احت��رام بزرگترها رو 

داشت و هم كوچكترها رو.
فكر نكن كه فقط خاني آبادي ها، مشتاق 
تختي بودن. ه��ر جاي اي��ران مي رفتي، 
همين بود. رفتيم مشهد، آقا تو بيمارستان 
اما رضا دعوت كردن؛ چه وضع و اوضاعي 
بود، هم��ه دكترا اومده ب��ودن. چه عزت و 
احترامي. ولي خودش هميشه مي خواست 
از جمعيت َدربِره. ح��اال از دكترا بگذريم، 

حرم رو گوش كن:
يک ش��ب رفتيم حرم امام رض��ا. آقاي 
عباس��يان نامي بود از خدام حرم. تا تختي 
رو ديد گف��ت: »آقا پي��ش از اين كه جارو 
بزنن، تو خلوت��ي برين يک زيارت س��ير 
بكنين«. برنامه رو جور كرد، وقتي خلوٍت 

خلوت شد، حالت قرق، رفتيم تو صحن. 
ببين هم��ه تخت��ي رو مي خواس��تن. 
مغازه من � قنادي � س��ر جمال��زاده بوده، 
وقتي مي اومد و مي نشس��ت، همه سرازير 
مي شدن، به همه هم نون خامه اي تعارف 

مي كرد، اهل بفرما زدن بود.
يک بار، يک مردي اومده بود روبه روي 
مغازه، پاي درخت ايستاده بود و تختي رو، 
يه جور خاصي ن��گاه مي كرد. ديدم تختي 
بلند ش��د، يه خام��ه اي برداش��ت و گفت 
»بفرما«. مرد گفت »ب��راي نون خامه اي 
نيومدم، اومدم شما رو ببينم«. بعد از اون، 

منزل پدر همسر تختي پس از فوت پهلوان،
از راست: بهشتي پور، مهندس حسیبي، جیره بندي و مسعود بهنود
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مي اومد پ��اي همون درخت مي ايس��تاد 
تماش��اي تختي. اس��مش علي بود، بچه 

شمرون. اونم خاطرخواه بود.
�     آخرين س��فر مش��ترك، ك��ي بود و 

كجا؟
•  س��فر ش��مال بود، بيس��ت روز نشد 
ك��ه اون فاجعه بوج��ود اوم��د. رفتيم باغ 
چالوس، از چالوس به س��مت شهس��وار و 
بعد هم رشت. از رش��ت كه برمي گشتيم، 

گير كرديم. برف بس��يار س��نگيني اومده 
بود، مردم هم مثل ما موندن پش��ت برف. 
با هليكوپتر برامون نون، خرما و كش��مش 
مينداختن. س��فر پر خاطره و پر ماجرائي 
بود، ولي بيست روز بعد، همه چي آب شد.

�     نشست و برخاست شما زياد بود، در 
مسير ازدواج او هم بوديد؟

•  روز عروس��ي ش��هال خان��م رو من به 
آرايش��گاه ب��ردم، آرايش��گاه ت��و ميدون 

فردوس��ي بود. 5 بعدازظهر ب��ا تختي قرار 
داش��تيم كه عروس رو به آرايشگاه ببريم، 
سر ساعت نيومد. من شهال خانم رو بردم. 
تختي اومد، سوال كردم كجا بودي؟ گفت 
رفت��ه بودم حض��رت عبدالعظي��م، اجازه 

گرفتم. بعد رفتيم عروسي. 
تختي داماد كل ايران بود.

�     ديگر؟
•  بذار با خوشي تموم شه.

آذر 1341، کنگره جبهه ملي ایران، 
تختي دست بر شانه جیره بندي

عروسي داماد کل ایران، 
جیره بندي نشسته، اولي از راست
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توده ای شـدن جبهه ملی ايـران چه در موج 
اول در دوران بنيانگذاری مصدق بزرگ و چه در 
مـوج دوم و اعالم موجوديت دوباره در آسـتانه 
دهه 40، مديون »پشـته اجتماعی« است كه از 
عناصر شـاخص و وزين، صاحب اعتبار و »مردم 

جمع كن«، شكل بسته بود؛
حـاج  كريم آبـادی،  اسـماعيل  حـاج 
محمدحسين راسـخ افشـار، حاج تقی انوری، 
احمـد توانگر، حسـن شمشـيری، لباسـچی، 
وزن دار  از جملـه عناصـر   ... و  دسـتمالچی 

و اعتبارداری انـد كـه در گسـتراندن سـفره 
اجتماعی جبهه ملی در دو موج، نقشی مؤثر ايفا 
كرده اند. حاج حسـين نايب حسينی از اعضای 
شـاخص كميته اصناف در جبهه ملـی دوم نيز 
حلقـه ای از اين زنجيره اسـت. حاج حسـين از 
كسـبه شـاخص تهران و از نزديـكان تختی در 
دهه آخر حيات او، سـال هائی اسـت چند كه از 
ميانـه رفته اسـت و فرصت روايـت از كف داده 
اسـت. اما همسـر، فرزند پسـرـ  عبـاس نايب 
حسينیـ  و فرزند دختر، راوی برخی پيوندهای 

حاج حسين و غالمرضا تختی اند؛
همسـر مرحوم نايب حسـينی، خوش بيان، 
پرصفا و صـاف دل با چادر نماز سـپيد و از سـر 
نماز مغرب برخاسـته، از دور دسـت ترها سخن 

می گويد:
»منزل ما خياب��ان غفاری ب��ود، حياطی 
داشتيم و حوضی. آقای تختی از در، كه وارد 
می شد، سر حوض می-ايس��تاد، آستين باال 
می زد و وضو می گرفت. از پشت شيشه نظاره 
می كردم. صدای پهلوون در گوش��م اس��ت: 
»حاج حسين اول نماز، بعد غذا«. پشت اون 
هم می گفت خان��م نايب باز مزاحم ش��ديم، 

شما ببخشيد.«
به واس��طه نزديكی با نايب، س��فر و دور و 
اطراف هم می رفتيم؛ يه ب��ار رفتيم چالوس، 
بس��اط رو پهن كرديم و نشستيم، همچنين 
كه نشستيم، چند تا دختر از اطراف فهميدن 
تختی اومده، جمع ش��دن دور و بر ما. تختی 
خودش رو جمع كرد و به آقای ما گفت نايب 
مثل اينكه رو پيش��ونی من نوش��تن تختی. 
خالصه شلوغ شد و اوضاع به هم خورد. ما هم 

وسائل رو جمع كرديم و رفتيم جای ديگه.«
�      با مادر تختی هم رفت و آمد داشتيد؟

ما به منزلشان می رفتيم. يک مادر متدينی 
داش��ت كه دائم در حق تختی دعا می كرد و 

زندگی ساده ای داشت.
�      در مراسم عقد و عروسی تختی حضور 

داشتيد؟

خاطره های سفید و قهوه ای

در منزل چهار راه حسـابي، پاي حوض، با آب پاش

خانواده 
نايب حسينی
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عقد پهلوان در منزل پدر همسر؛
داماد، آقاي توکلي پدر شهال خانم، محضردار
 و حاج حسین نایب حسیني

عروس��ی، قاطی ب��ود. من ت��و مهمونی ها 
و عروس��ی های زن و مرد با ه��م، نمی رفتم. 
آقا نايب ب��ا بچه ها رفتن. برای مراس��م عقد، 
آقای م��ا از محل خودمون محض��ردار برد. با 
محضردار و دفتر رفتن منزل آقای توكلی پدر 
همسر آقای تختی. مراسم عقد در خانه دختر 
انجام شد و عروسی هم در باش��گاه دانشگاه 

بود.«
دختر آقای نايب حسينی كه در سال 45، 
يک دختر مدرس��ه ای نُه، ده ساله بوده است، 
خاطراتش تروتازه می-ش��ود و كالمش را به 

كالم مادر، پيوند می زند:
»بچ��ه ب��ودم، وقتی تخت��ی به من��زل ما 
می آمد، بچه های مح��ل می فهميدن و جمع 

می شدن پشت در و شعار می-دادن
غالمرضای تختيه رستم ايران كيه 

موقع عروس��ی، يادمه كه همه كارت ها رو 
آورد خونه ما، با پدرم نشس��تن و كارت ها رو 

نوشتن.«
در ذهن فرزندان خانواده نايب حس��ينی، 
دو رخداد، تم��ام و كمال ثبت و ضبط ش��ده 
است؛ يكی عروسی و كارت نويسی و يكی هم 
خبردار شدن پدر از فوت تختی. رخداد سپيد 
رنگ را دختر خانواده به زب��ان آورد و رخداد 

قهوه ای را پسر به تصوير می كشد:
»قديم تو خونه ها تلفن كم بود، تو منطقه 
ما اكثر خونه ها تلفن نداش��تن. ما جزو خيلی 

كمياب ه��ا بوديم ك��ه تلفن داش��تيم. صبح 
بود، تازه از خ��واب بيدار ش��ده بوديم، تلفن 
زنگ خورد، حاجی گوش��ی رو برداشت. من 
ديدم حاجی يه هو با زانو نشس��ت. از روزنامه 
اطالعات جهت اط��الع زن��گ زده بودن كه 
»آقای نايب حسينی تختی خودكشی كرد.«

حاجی لباس پوشيد و از خود بی خود، رفت 
پزشک قانونی. من هم پشت سرش رفتم دم 
پارك شهر. شلوغ بود، ش��لوغ، جنازه رو هم 
نم��ی دادن. حاجی رفت باالی يک س��كو. از 
رو بلندی فرياد كش��يد »مردم شلوغ نكنيد، 
جنازه را نمی دهند. آروم باشين تا جنازه بياد 

بيرون«.
عباس نايب حسينی، درست يكسال قبل 
از كودتا بدني��ا آمده؛ 28 م��رداد 1331، در 
بخش 10 در خيابان غفاری. او جدا از خاطره 
قهوه ای دی ماه 46، خاطرات خوش و رنگی 

نيز، از ذهن به زبان منتقل می كند:
»يه بار آقا جون و آقا تختی می خواس��تن 
برن رش��ت. آقا جون حاضر ش��د 100 تومن 
به من بده كه من همراهشون راه نيفتم. 100 
تومن می شد 30 پرس چلوكباب، پولی بود. 
قبول نكردم و هر طور بود خودمو تو ماش��ين 

جا كردم؛
آقاجون، آقای جيره بندی، محمدحسين 
قيص��ر، نيكو س��ليمی، آقا تختی و م��ِن ده � 
دوازده ساله. رفتيم س��مت رشت. تو رودبار � 

منجيل كه پياده ش��ديم، ملت سريع تختی 
رو شناختن، جمع ش��دن و گل به سر و روش 
ريختن. رسيديم رشت، تو ميدون شهرداری 
باز ملت جم��ع ش��دن، جمعيت م��ا رو برد 
باالخون��ه چلوكبابی حقيقت. نهار اساس��ی 
آوردن. هر ج��ا می رفتيم تخت��ی مثل نگين 

انگشتری بود.
مرحوم تختی يه تكه زمين داشت تو متل 
قو. خودش يه چادر از خ��ارج آورده بود؛ يک 
روش توری بود، ي��ک روش برزنت. چادر رو 
برپا كردن، شب مونديم تو چادر. يه روز اونجا 
بوديم. باوركن صيادها با فرقون ماهی سفيد 

می آوردن.«
�     كيف��ی می كردي��د در نوجوان��ی، 

برخوردهاش با شما چه طور بود؟
وقت��ی م��ن رو می دي��د، گ��وش م��ن رو 
می كش��يد. منم ش��يطون ب��ودم. يه ب��ار به 
آقاجون گف��ت »حس��ين، اگه اي��ن عباس 
5 دقيقه رو صندلی آروم بش��ينه، يه بستنی 
مخل��وط جاي��زه م��ی دم. م��ن دو دقيقه ام 

نتونستم رو صندلی بند بشم.
�     در عال��م كودكی � نوجوان��ی، در مورد 

تختی در چه افكاری سير می كرديد؟
»با خودم می گفتم كافيه يه چراغ سبز به 
حكومت نش��ون بده، دولت احياش می كنه. 
ولی تختی كسـی نبود كه بـرای زندگی 
زيبا و چراغانی دار، تالش بكنه، همين.«
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آن كه در نشانی دادن محل تولد و زيست خود 
نيز آهنگين صحبت می كند، بانوی ويژه ای است 
كه مستقل از همسر نام آشـنايش مرحوم حسن 
خرمشـاهی، خود صاحب اسم، رسـم و تشخص 

است؛
سركار خانم فرشيد افشار كه به همسر از دست 
رفته اش، هم مهر می ورزد و هـم از او نيک ياد می 
كند، شخصيتی است هم فرهنگی، هم اجتماعی 

و هم سياسی:
صاحب چند دفتر شـعر از جمله "زاينده رود" و 
"البرز و فصـل اقاقی"، تحصيلكرده رشـته حقوق 
ودارای دفتـر وكالت، محقق ميدانی حـوزه آبخور 
زاينـده رود و پيـش برنـده مطالعات اقتصـادی – 
اجتماعی زنجان، از وزانت خاص خود برخوردار است.

مرحوم حسن خّرمشـاهی متولد سال 1307 و 
متوفی در سـال 1385، به عنوان يكـی از فعاالن 
اصلـی جبهـه ملـی دوم از ارتباطـات وسـيعی 

برخوردار بود و دفتر كار وی نيـز محل رفت و آمد 
فعاالن سياسـی و اجتماعی. مرحوم خرمشاهی 
دارای مناسـباتی نزديک و تنگاتنگ با غالمرضا 
تختی بود. خانم افشار راوی صادقی است از دوست 

نزديک همسر خود در دو سال آخر حيات او:
�     نام تختی از چه زمانی در صفحه آشنايی ذهن 

شما جا گرفت؟
در دبيرستان با نام تختی آشنا ش��دم، در اواخر 
دهه 30. به دبيرس��تان فروهر در پاچنار می رفتم، 
در قنات آباد در همسايگی خانی آباد. و من از همون 
موقع افتخار می كردم كه تختی در محله ای است 
كه جنب محله ماس��ت. از او تصور ديانت، صداقت، 

حجب و حيا و مردونگی رو در ذهنم جا داده بودم.
با خانواده، مباهات می كرديم كه تختی در حوالی 
محل ماست. محله ما هم پر بود از اهالِی مردمی مثل 
حاج آقای كيهانی، حاج آقای راس��خ افشار، حاجی 
رفعت، اخ��وان، بيدآب��ادی، ملكوتی، خاموش��ی، 

مشتاقی و كسروی ها )خاندان مادری ام( و... همه 
اهالی قنات آباد از جمله شاخص هايی كه نام بردم، 

همين احساس رو داشتن.
وقتی با آقای خرمش��اهی ازدواج كردم، متوجه 
ش��دم تختی دوس��ت صميمی خرمشاهی ست. 
بسيار به وجد آمدم، برايم غيرمنتظره بود. تختی رو 
در يكی از مهمونی های بعد از ازدواج ديدم. به دفتر 
خرمشاهی هم زياد سر می زدو او را خرم خرم صدا 

می كرد. بار اول كه ديدمش، انگار ذوق زده شدم. 
�     واكنش تختی چه بود؟

گفت: "خرم، به تبريک می گ��م، خوب خانمی 
نصيبت ش��ده". محجوب بود و م��ودب. اين جنبه 
تختی برايم با ارزش بود. خود ما ه��م از خانواده ای 
مذهبی و فرهنگی بوديم؛ پدرم قاضی دادگستری 
و عالقمند به ورزش و مادرم مدير دبيرس��تان. اين 
ها رو به حس��اب تعريف از خ��ود نگذاريد. فرهنگ 
خاص مذهبی داشتيم. تختی هم، در فضای ما بود. 
از خرمشاهی هم می شنيدم كه با دين و ايمانه.می 
توانم با قاطعيت به ش��ما بگم كه تختی، درس��ت و 

كامل يک خانم را نگاه نمی كرد.
�     با تصورات پيش��ينی كه از تختی داشتيد، در 

مواجهه اول چطور با او روبرو شديد؟
بگذاريد راحت تر صحب��ت كنم؛ من خودم يک 
تيپ اجتماعی ب��ودم، با آدم های ش��اخص زيادی 
برخورد داش��تم. در موسس��ه تحقيقات اقتصادی 
دانشگاه تهران كار می كردم، دكتر سنجابی مدير 
گروه ما ب��ود. با چهره های سرش��ناس ديگری هم 
آشنا بودم، اما به هر حال ديدار آقای تختی برای من 

شگفت انگيز بود.
�     در ادامه معاش��رت خانوادگی شما با تختی، 
صحبت های فيمابين، چه زمانی از گفتگوهای رايج 

به سمت مسائل جدی تر تبديل شد؟
صحبت های جدی تر به م��رور و در خالل زمان 
پيش می آمد. صحبت های مختلفی مطرح می شد؛ 
بحث سياسی، بحث جبهه ملی و مصدق. همينطور، 

پهلوانِ  در دسترس

افشار)خرمشاهی(، فرشید؛ تهران- قنات آباد،
خانم  افشار و مرحوم خرمشاهي، انتهاي دهه 40
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وضع و اوضاع م��ردم. ما با هم راح��ت صحبت می 
كرديم. در م��ورد حاكميت م��ردم، و آزادی ها هم 
بحث می ش��د. بعضی وقت ها می گفت"كو، تا ما به 

اونجا برسيم؟"
به مصدق عالقه مند بود و ذكرخيرش رو داشت. 
تختی بيشتر شنونده بود تا گوينده. بخصوص زمانی 

كه با خرم بود مسائل رو به دقت می شنيد.
�     شرايط و احوال تختی را در ماه های قبل از فوت 

چگونه می ديديد؟
آقای تختی اواخر، گرفته به نظر می رسيد، اواخر 
برای اينكه روحي��ه اش عوض ش��ود و از گرفتگی 
بيرون بياد، سعی می كرديم زيادتر به دور و اطراف 
برويم. يک جمعه درميون، غذا درست می كرديم 
می رفتيم باغچه گلندوك. اميرخان )بهشتی پور( 
بود، آقا روح اله جيره بندی بود و آقای نايب حسينی، 

همه با خانواده می اومدن. 
شبی كه فرداش به هتل رفته بود، غروب هنگامی 
به دفتر خرمشاهی آمد، گرفته بود. خرمشاهی گفت 
تختی جان برو عقب شهال خانم، شام بياين خونه ما. 
تختی حرف عجيبی زد، گفت" خرم، بذار مرغ سياهه 
رو سر ببرم، بعداً ميام." نفهميدم منظورش چی بود. 
رفت و ما پس فردای آن شب فهميديم چی شده است.

�     با فوت تختی چگونه روبه رو شديد؟
ای وای از فوت، تلخ بود و هول انگيز.

خواهرانه به شما بگويم، من هنگام شنيدن خبر 
فوت آقای تختی، پسرم فرزاد را باردار بودم. 

از مرگ تختی، آنقدر تأثر پيدا كردم كه می توانم 
بگم بسيار وضعم وخيم بود. غروب هنگامی بود كه 
از راديو خبر رو ش��نيدم.  با خودم می گفتم كه بچه 
من، زنده بدنيا نمياد. با ش��رايط خاصی كه داشتم 
به تشييع جنازه نرفتم ولی در مراسم ديگر شركت 

كردم.
�     بعد از ف��وت هم با خانواده تخت��ی رفت و آمد 

داشتيد؟
تا مدتی حدود يكس��ال می رفتي��م و می آمديم، 

بعدها روابط كم شد. پس از پيروزی انقالب كه آقای 
خرمشاهی جايگاه قبلی دبيرس��تان ايران زمين را 
به عنوان باش��گاه جبهه ملی تدارك ديد، در س��ال 
58 در شب 17 دی، س��الگرد فوت آقای تختی را به 
كمک دوستان برگزار كرد. مراسم شايسته ای انجام 
ش��د. ش��هال خانم و بابک هم اوم��دن. بابک حدود 
12سال داش��ت. در سراس��ر برنامه آن ش��ب كه از 
شادروان غالمرضا تختی با تجليل ياد می شد، مراسم 
ازدواجش را كه در باشگاه دانشگاه تهران برگزار شده 
بود، به ياد می آوردم و اشک از چشمان من سرازير بود.

�     ب��ه عنوان يک خانم، تصور می كنيد همس��ر 
تختی پس از فوت پهلوان با چه شرايطی روبرو بود؟

فكر می كن��م آن واقع��ه، ضربه ای ب��ود كه كه 
موجب " بار آمدن" او شد. بعد از واقعه بسيار تحول 
پيدا كرده و بس��يار مطالعه می ك��رد. خانم خيلی 
فهميده ای بود، حتی تحليل هم می كرد. سال ها در 
آزمايشگاه دانشگاه تهران كار می كرد. در ديدارها، 
احس��اس می كردم جهش��ی جدی داشته. خيلی 
عميق تر شده بود، نمی دونستم چه مطالعاتی داره، 

فكور شده بود، ديد اجتماعی هم پيدا كرده بود.
مقابل فشارها صبور بود و مستحكم. هيچ وقت 

هم از خودش دفاع نكرد.
�     انتظار شما از بابک چه بود؟

بابک در كودكی پدر از دست داد و هرگز او را نديد. 
عظمت��ش را درك نكرده بود و تعريف��ی از روابط با 
دوستانش و جامعه نداشت ولی سعی می كرد با آنها 
به عنوان بزرگتر يا دوست، نزديک شود. در بعضی 
مناس��بت ها هم می ديدمش. از او انتظار تأسيس 
يک بنياد و جمع كردن دوس��تان و طرفداران پدر، 

راه انداختن حركتی حول محور ش��خصيت آقای 
تختی، بعيد نمی نمود ولی باب��ک اين كار را نكرد يا 
نشد و يا نتوانس��ت. بايد بگويم همت او در پيشبرد 
هدف نشر ارزشمند بود. نشر قصه را اداره می كرد و 

آثار ارزشمندی هم منتشركرد.
�     شما ابتدا از تختی ذهنيتی داشتيد، سپس او 
در مناسبات، برای ش��ما عينيتی پيدا كرد، بعد هم 
ناپديد شد و رفت. چه ترسيمی از او داريد؟ از تختی 

در اين مسير، چه در ذهن شما رسوب كرد؟
بگويم ش��هاب گونه ب��ود، قدری مبالغه اس��ت. 
اول از او تصوراتی داش��تم مبتنی ب��ر دوران جوانی 
و عالقمندی ب��ه ورزش، عالقمندی ب��ه پيرامون 
زندگی و توجه به مردی با خصوصيات مردمی. بعد 
درك وجودی از او پيدا كردم تا حدودی مش��خص 
تر، نافذت��ر و با ابعادی موثر و توجهش به نارس��ايی 
های اجتماعی در مورد مردم، او برای من بزرگ بود.  
مرگش برايم س��نگين بود. انگار مثل يک كوه فرو 
ريخت. اميدی بود كه بر باد رفت. بعد از مرگ او، من 
در واقع به گذران بيهوده زندگی و بی اعتباری جهان 

بيشتر انديشيدم.
طرف مقاب��ل در ارتباط با تخت��ی، از او تأثير می 
پذيرفت. آقای تختی در فرد مقابل، به آرامی 
حلول می كرد و اثرگذار بود. ديانت، يک حالت 
خاص و تأثيرگذارنده  ای به فرد م��ی دهد. او بدون 

تظاهر و صادقانه با مردم بود. 
�     به عنوان يک خانم، به نظر شما حضور مردان 

اينچنينی چقدر برای جامعه ضروری است؟
اگر اين مردان نباشند كه همه سرگرم وضع فردی 
خود هس��تند. كم حرف بود اما، با س��لوكش حرف  

پهلوان ملي با بچه هاي ملي؛
نفر اول از سمت چپ، دکتر خنجي
نفر دوم از چپ، خرمشاهي



ويـژه  نامه جهان پهلوان تختـي، جاي خالي، جاي سبز94

می زد. مهم است كه كم حرف، بتوانی اثر بگذاری. 
من در محله مان، يک تلقی ه��ای اوليه از منش 
تختی داش��تم. درك كردم كه تخت��ی هم از خّطه 

محلی  خودماست؛ 
انسانی آزاده، اهل خدا، با احوال و سلوك. مردان 

اينچنينی استوانه های يک جامعه اند.
�     يک عنصر تختی، در جذب مردم موثر بود، آن 

عنصر چه بود؟
ايماِن ويژه تختی. و اينكه تختی در دسترس بود. 
دسترس مردم بود. خدا هم، همه جا هست. بندگان 
ملموس خدا هم، مثل خدا در دس��ترس اند، اما بال 

تشبيه. خدا هم گفته "بشر را خليفه خلق كرده ام. "
تختی مثل برخی كه از اسم و شهرت خود بهره 
برده اند، از عنوان خود هم بهره نگرفت. خاص بود. 
ورزش را عامل كسب و تجارت نكرد. اهل سخنرانی 

و نصيحت نبود. ولی گويا بود.
�     فكر می كني��د، منش در اين ش��رايط، قابل 

بازتوليد است؟
بله؛ زمين خالی از حجت نيس��ت. هنوز خانواده 
هايی هس��تند كه فرهنگ و ش��خصيتی در درون 
دارند كه، اين ظهور و ب��روز را ممكن می كند و اين 

امكان هست كه افراد شاخِص صاحب منش متولد 
ش��وند. ممكنه مثل تختی نباش��ند، اما به هر حال 

كسی هستند. من خوشبينم.
ورزشكارهای كنونی با تختی فاصله دارند. اما از 
درون جامعه و به ط��ور خودجوش، صاحبان منش 

بيرون می آيند. 
�     ماجرای ناگفته ای، خاطره بيان نشده ای؟

بحث خواستگاری از يک خانم عاليقدر پيش آمده 
بود. تختی به خرمش��اهی گفته بود بايد با خانوم تو 
برم خواستگاری. خرم گفته بود باشه ولی من نباشم 
بهتره. خرم نيامد ولی من و آقای تخت��ی را تا منزل 
دختر خانم رس��اند و خود در بيرون منزل منتظر ما 
ماند. برای من هم افتخاری بود كه با چنين شخصيتی 
به خواستگاری برم. برای من يک پوئن حساسی بود. 

پوئن كلمه خوبی نيست، نكته مثبتی بود. 
به داخل من��زل رفتيم. در حياِط باز و روش��ن و 
باصفايی از ما پذيرايی ش��د. پدر دخت��ر خانم آمد 
خيلی متشخص بود و شناخته شده. دختر خانم هم 

تشريف آوردن.
�     با چايی؟

نه مستخدم داش��تن. صحنه خيلی برام دقيقه. 

غرورانگيز بود كه با تختی به خواستگاری رفته ام. پدر 
به دليل آنكه، خواستگار تختی است بسيار محترمانه 
و مودبانه برخ��ورد می كرد. دختر هم ف��وق العاده با 
شخصيت بود. صحبت های مختلفی شد. من صحبت 

اصلی رو پيش كشيدم. قرارشد بعداً جواب بدن.
دختر خان��م خيلی مفتخ��ر بود ك��ه تختی به 
خواستگاری او آمده. خرم هم به دليل آشنايی قبلی 
با پدر دختر، پس از خواس��تگاری با او صحبت كرد. 

ولی پاسخ مثبت نبود. برای آنها جای نگرانی بود.
�     تختی هم صحبت می كرد؟

كوتاه صحبت می كرد و در مورد مسائل كلی و نه 
خود موضوع.

�     اين ماجرا را برای كسی هم تعريف كرديد؟
به هيچ كس نگفتم. به خواهرانم نيز كه معموال 
ناگفته ای با هم نداشتيم هم نگفتم. فقط به عنوان 

خاطره ای برای خود نوشتم.
�     چرا اينجا گفتيد؟

نمی دانم چرا. ماجرا را به عنوان خاطره ای كه به 
آن مفتخرم نقل كردم.

�     نقل ديگری؟
گفته ها، گفته شد.

خرمشاهي ، با داماد چهارشانه
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عضوي ديگر از كميته ورزشـكاران جبهه ملي، به مانند آقاي جيره بندي 
از فوتبال و واليبال شروع كرد و به كشـتي رسيد. شجاع نوربخش از اعضاي 
اصلي و شـاخص اين كميته كه هم سـن تختي اسـت و در يكي از محله هاي 
»آباد« تهران، به هستي سالم گفته، مسير خود را تا رسيدن و پيوند خوردن 
به تختي توضيح مي دهد. او از مرداني اسـت كه بيرون از »قرارگاه« باشـگاه 

پوالد، به مرد موضوع اين مجموعه، برخورده است:
فوتبال رو از رده خردس��االن با تيم هاي َس��لم و تور در زيرمجموعه باشگاه 
تاج شروع كردم. با كوزه كناني، بياتي ها و عارف قلي زاده همبازي بودم و مربي  
ما، مرحوم علي دانائي فرد. روي تور واليبال هم زياد باال و پائين پريدم. باالخره 
رفتم تو كش��تي، تو همون باش��گاه تاج به مربي گري مرحوم محمودپور كه از 

تركيه اومده بود.
يک دوره، تمرينات ما در مدرسه دارالفنون برگزار مي شد. من، تو وزن سوم 
كشتي مي گرفتم تحت نظارت آقا بلور و صائيم بَک ترك. با تختي تو دارالفنون 
آشنا شدم، اون زمان كه از خاني آباد به سرچشمه اومده بود. با تختي، پاي من هم 

به سرچشمه باز شد.
�     پس تَرِك موتور آقاي شمشادي هم نشسته بوديد.

•  تا دلت بخواد. حسين شمش��ادي به خاطر همون موتورش معروف بود به 
»حس��يِن موتورآقا«. مغازه خواروبار فروش��ي پدر مرحوم شمشادي، كه خود 
ايشون با عبا و عصا، بيرون مي اومد، پاتوق بود. با حسين و تختي با همون موتور به 

ونک و ازگل و اطراف مي رفتيم.
�     سفر ورزشي مشترك هم داشتيد؟

•  به تركيه رفتيم. تو استانبول بوديم كه شهر شلوغ شد و به هم ريخت. عليه 
جالل بايار كودتا شده بود. كشتي هم انجام نشد. مونديم تو هتل. بنا بود با تختي، 

همكار بشيم ولي اوضاع جور نشد و وصلت نداد. 
�     چرا؟

•  نامه ای داده بودن تا تختي، حسين عرب و من تو راه آهن استخدام بشيم. 
منصور رحيمي ها كه خودش كش��تي گير بود، رئيس ورزش راه آهن بود. از ما 
س��ه نفر، تو كارگاه امتحان گرفتن؛ قطعات آهن رو دادن تا تغيير شكل بديم. 
تختي چون تو نجاري كار كرده بود، سوهان كش��تي بلد بود و تميز انجام داد. 
من بلد نبودم و به تختي اصرار مي كردم، قطعات من روهم، درست كنه. تختی 
گفت ش��جاع، بذار كارخودمو تموم كنم، االن ميان باالسرمون، بعد كار تو رو 
هم انجام مي دم. خالصه كار من رو هم كرد و همه قبول شديم. اما كار من، تو 
كارگزيني متوقف ش��د، ظاهراً آقاي رحيمي ها تمايل نداشت من به راه آهن 
برم. بعدها من مدير سينما آتالنتيک شدم و رحيمي ها رو كه مدتي بيكار شده 

بود، گذاشتم به عنوان مدير سينما امپاير.
�     آقاي نوربخش، زمينه شكل گيري كميته ورزشكاران جبهه ملي چه بود؟

•  ماجرا از اين جا شروع ش��د كه، توده اي ها، اتحاديه كشتي گيران رو سازمان 
داده بودن. چندتا از كش��تي گيرها رو هم جذب كردن. ماها، از اون طرف چند نفر 
بوديم كه هم مذهبي بوديم و هم ٍعرق ملي داشتيم و مصدقي. من خودم با آقاي 
نريمان وزير دارائي دكتر مصدق آشنا بودم، خيلي به ايشون اعتقاد داشتم. با اين كه 
وزير مصدق بود، تو سلسبيل مي نشست و بدون مال و منال هم از دنيا رفت؛ كيسه 
ندوخت. به ياد آقاي نريمان، اسم پسرم رو نريمان گذاشتم. نريمان شرف داشت، 

چهان پهلوان کنار تشک تمرین

تـکِ  رفاقــت

نوربخش
شجاع
1309

تهرانـ  حسن آباد
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مثل مصدق. ما با منوچهر حقيقي كه از كشتي گيرهاي مصدقي بود، با علي زندي، 
مسعود نوربخش و... صحبت كرديم، بقيه رو هم خبر كرديم و بيش از 30 نفر، تو 
سرچشمه جمع شديم براي صحبت و تصميم گيری و اينكه ما ملی ها، يک جريان 
درست كنيم، تختی هم بود. يكي از بچه ها گفت، "صبر كنيم تا آقا بيايد". گفتيم 
آقا كيه؟ گفت فلسفي. تختي گفت فلسفي واسه چي. همه پا شديم و رفتيم. بعدها 
كه نيرو سومي ها از بقائي جدا شدن، با زمينه قبلي، كميته ورزشكاران جبهه ملي 
شكل گرفت. جلسات كميته دور مي گشت، مواردي هم خونه تختي تشكيل می 
شد. يكي از جلسات تو خونه تختي، زير كرسي برگزار شد. يادم نِميره كه علي زندي 
زير همون كرس��ي گفت: »بچه ها ما بايد مثل لومومبا باشيم«. تو جلسات، آقاي 

خرمشاهي و دكتر سعيد فاطمي هم در مواردي مي اومدن.

�     مسير شما با تختي به كجا رسيد؟
•  به كجا مي خواستي برس��ه؟ به پَريدنش، به از ميون رفتنش. يكي دور روز 
قبل از قضيه هتل، قرار داشتيم كه با هم بريم ختم مادر آقاي دري. قرار با بچه ها، 
باالي سرچشمه، تو دروازه شمرون بود. باشگاه تاج رو همونجا تازه درست كرده 
بودن. تختي نيومد. فردا صبح، پسرعمه من تو بانک ملي كار مي كرد، خبر داد 
كه تختي تو هتل آتالنتيک ف��وت كرده. با علي غفاري رفتي��م هتل. مالفه رو 

عقب زدم، تختي رو ديدم.
�     مگر اجازه مي دادند؟

•  تو هتل آشنا داشتيم، رفتيم تو. ديدار آخرمون تو هتل آتالنتيک بود. تختي 
رفت ولی، تِک رفاقت بود. تكرار هم نشد.

بچه هاي کمیته ورزشكاران جبهه ملي

پهلوان و بابک خردسال
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پهلواِن رواقـی

کدخدازاده، اسـماعیل،1317؛تهرانـ  شـهباز

كدخدازاده ها، خانواده اي شاخص و خوشنام 
در ورزش ايـران  اند. كاظـم كدخـدازاده، معلم 
ورزش بسيار قديمي، مربي شنا و نجات غريق در 
استخر سـرباز امجديه كه در دهه ها 20، 30 و 40 
بي اغراق هزاران نفر را شنا آموخته و صدها نفر را 
نجات غريق كرده اسـت. فريدون نيز از »اهالي« 

ورزش و نام آشنا.
 اسماعيل كدخدازاده در ميان كدخدازاده ها، 

چند »اهليتي« است؛
اهل ورزش، اهل سياست و اهل قلم.

اغلـب بچه هاي حـول و حـوش »ورزشـگاه 
نمره 3« يـا زمين شـهباز، پا بـه تـوپ بوده اند. 
اسـماعيل كدخدازاده نيز توپ زن دهـه 30 در 

منطقه ورزشـكارخيز شـهباز اسـت. او از ميانه 
دهه 30، اهـل مطبوعات شـد و قلم زن سـتون 
روزنامه هاي آن دوران. هم او، در آغاز دهه 40 در 
شرايط نوين سياسـي  اجتماعي ايران، در كميته 
ورزشـكاران جبهه ملي دوم به عشـق و احترام 
مصدق، فعال شـد. از او جدا از سلسله نوشتار ها 
در مجله كيهان ورزشي، متعدد تاليف و پژوهش 
در ويترين تاليفات ورزشـي كشـور، قرار گرفته 
است. بيان او به ساِن قلمش روان است. خود بدون 

مقدمه چينی، به رواني روايت مي كند:
به ورزش خيل��ي عالقه مند ب��ودم. از بچگي با 
بچه هاي محل پشت ورزشگاه شماره 3، تو خيابون 
ش��هباز در زمين خاكي فوتبال بازي مي كرديم، با 

دوس��تان آقاي نوريان، آقاي حاج نصرا...، مرحوم 
ناصر س��لطاني، فريدون كدخدازاده، ناصر نوآموز 
و... بچه هايي كه بعداً تو تي��م تهران جوان و دارايي 
فوتبال ب��ازي مي كردند و من ه��م خدمت آن ها 
شاگردي مي كردم. بعد از اين كه مدتي فوتبال بازي 
مي كردم تصادفي به وزنه برداري كشيده شدم و در 
اين زمينه موفقيت هاي كمي به دست آوردم. بعد 
از اين كه به انگليس رفتم در آن جا داور بين المللي 
وزنه برداري شدم، داوري فوتبال هم امتحان دادم و 

موفق بودم و داور فوتبال هم شدم.
كار مطبوعات��ي رو از س��ال 35 ش��روع كردم، 
16-17 س��الم بود، با روزنامه بامشاد شروع كردم 
و همينطور روزنامه هاي مختلف آن روز. با مرحوم 
اس��تاد فكري و آقاي بهمنش تقريباً هم سو 
و هم فكر بودي��م. مخصوص��اً بهمنش وقتي 
در اميد ايران، ي��ک صفحه گرف��ت و كار رو 
شروع كرد، گه گاهي هم من در صفحه او قلم 

مي زدم.
قبل از اين كه به انگلي��س برم، در روزنامه 
اطالعات بودم ولي ورزش��ي نمي نوش��تم و 
در س��رويس پارلمان��ي و سياس��ي روزنامه 
فعاليت داشتم. يک سال با مرحوم مسعودي 
و مهن��دس كردبچه كه س��ردبير ب��ود كار 
ك��ردم. كارم بد نبود. چون از اول به مس��ائل 
پارلمان��ي عالقه مند بودم و ب��ه همراه پدرم 
زياد به مجل��س مي رفتم. قانون اساس��ي را 
خونده بودم، نظام هاي داخلي مجلس را هم 

مي دونستم.
�     به تختي كجا برخورديد؟

• خيلي تصادف��ي و خيلي عجيب. خيلي 
تصادف عجيبي بود. من روز 28 مرداد، س��ر 
كوچه مون پائين ميدون ژاله، دِم ورزش��گاه 
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ش��ماره 3 ايس��تاده بودم. كاميون ها، كارگرها رو 
س��وار كرده بودند و همه چوب به دست »زنده باد 
ش��اه« مي گفتن. من هم متعجب ب��ه اين منظره 
نگاه مي كردم كه چ��ه طوري در ع��رض 3 روز از 
)25 تا 28 مرداد( اين حوادث اتفاق افتاده؟ مردم 
كجا هستند؟ 600 تا افسر سازمان افسري حزب 
توده داريم، اين ها چرا رفتن تو خونه؟ باألخره اآلن 
بايد خودي نشون بدن. چه تباني ای شده؟ اين ها 
را در همان ذهن فعال بچگي خودم كه سرپرشور 
سياسي هم داشتم، مرور مي كردم. همراه پدرم دو 
بار رفته بودم خدمت مرحوم دكتر مصدق، يک بار 
در مجلس، ي��ک بار هم در خانه ش��ان در خيابون 
كاخ اون روز. خيلي ناراحت و مضطرب همين طور 
نگاه مي كردم، مي خواستم گريه كنم كه چرا داره 
اينجوري مي شه! آقاي تختي رو ديدم اونور خيابون 
داره از ميدون ژاله مي ره به سمت پايين. دويدم به 
س��متش، چون مي دونس��تم تختي از طرفداران 
دكتر مصدق و جبهه مليه. هنوز اون موقع، تختي 
تو جبه��ه ملي نبود ولي س��مپاتي داش��ت. رفتم 
طرفش س��الم كردم، خوب او دفع��ه اول بود من 
رو مي دي��د ولي من تختي رو خيلي تو مس��ابقات 
ديده بودم. خ��ودم رو معرفي ك��ردم، مي فهميد 
كه با او هم عقيده ام. بعد با ه��م راه افتاديم، گفتم 
آقاي تختي كجا تش��ريف مي بري��د؟ گفت: "من 
مي رم دروازه دوالب پيش بچه ه��ا"، منظورش از 
بچه ها رحمت ا... غفوريان، مرحوم عزيزي، مرحوم 
مرتضي تاجيک و مهندس ج��وادزاده بود، اين ها 
ش��اگردهاي آقاي غفوريان بودن كه بيشترشون 
تو باشگاه ش��هباز متعلق به مرحوم غالم ايران نژاد 

كه بهش مي گفتند "غالم نقلي" تمرين مي كردن. 
آقاي تختي تو باش��گاه پوالد تمري��ن مي كردن و 
صبح هاي جمعه مي آمدن زورخونه غالم نقلي. ما 
هم با اون بچه ها آشنا بوديم، چون هم باشگاهي و 
هم محلي بوديم. با آقای تختی رفتيم پيش بچه ها 
و ديدم بچه ها همه ايس��تادن. همه ناراحت بودن، 
همه تا تختي رو ديدن به نوع��ي اظهار ناراحتي و 
همدردي كردن. كارگرها و كارگرهاي ساختماني 
رو سوار كاميون كرده بودن و ش��عار زنده باد شاه 
بهشون ياد مي دادن. ما هم نظاره گر اين صحنه ها 
بوديم. بچه ها گفتن چه كار كنيم، تختي هم گفت: 
چ��ه كار بايد بكنيم؟ چ��ه كار مي توني��م بكنيم؟ 
مرتضي عزيزي رو ديدم كه گريه مي كنه و سرش 
رو به ديوار مي كوبه. مرتضي از سمپات هاي جبهه 

ملي بود.
�  بعد از تصادف چه؟

• هان! بعد از تصادف؛ باش��گاه دارايي پش��ت 
مسجد سپهساالر سابق، تاسيس شد. آقاي محب 
يک قسمتي از ملک مجلس رو اجاره كرد و باشگاه 
رو تو اون ملک تاس��يس كرد. باشگاه تهران جوان 
تو يک زيرزميِن ماست بندي بود، تو خيابون ايران 
)عين الدوله س��ابق(، م��ا اونجا عض��و بوديم و من 
وزنه برداري مي كردم. با آقاي صنعت كاران و بهرام 
موقر كه همكالس��ي هاي ما ب��ودن، اونجا تمرين 
مي كرديم. صنعت كاران هم اول ب��ا وزنه برداري 
شروع كرد ولي بدن الغري داشت، محمد صالحي 
هم كه داور فوتبال بود تو باشگاه تهرانجوان تمرين 
مي كرد. با اين ها، ت��و يک تيم بودي��م بعد رفتيم 
باش��گاه دارايي. آقاي فكري و آقاي محب ائتالف 

كردن، باشگاه آقاي محب خيلي مرتب بود. محب 
تيم فوتبال و واليبال و بسكتبال و وزنه برداري اش 
رو داد و آقا فكري كاره��ا رو راه انداخت. محب هم 
در كنار فكري نيازه��ا رو تامي��ن مي كرد. محب 
رابطه خوب��ي با تربيت بدني داش��ت. فكري چون 
چپي بود و عضو س��ازمان توده، بعض��ي وقت ها او 
رو تحويل نمي گرفتن. ولي محب آدم ميانه رويي 
بود. منزل آقاي تختي هم پشت مسجد سپهساالر 
انتهاي كوچ��ه نظم الدوله ب��ود، ت��ازه اومده بود 
اونجا. آقاي تختي براي تمرين مي آمدن باش��گاه 
دارايي به چن��د دليل؛ هم ب��ه خاطر آش��نائي با 
آقاي غفوريان و س��ايرين و هم اين كه در باش��گاه 
دارايي 5-6 تا س��نگين وزن داشتيم، اين سنگين  
وزن ها حري��ف تمريني خوبي ب��راي آقاي تختي 
بودن. مثاًل مرتضي عزيزي و جوادزاده وزن هفتم 
بودند، رضا ملكان وزن هفتم � هش��تم بود، آقاي 
باقري كه كفاشي داش��ت و كفاش خوبي بود، هم 
سنگين وزن بود. اين ها همه، با آقاي تختي تمرين 
مي كردن. آقاي تختي هم مي آمد و تو دفتر باشگاه 
پيش آقاي محب مي نشست. محب خواهرزاده اي 
داش��ت به نام محمد نمازي فر كه مسئول داخلي 
باش��گاه بود. من هم بعضي وقت ها در اداره باشگاه 
به محمد كم��ک مي كردم. گاهي ه��م مي رفتيم 
چلوكبابي آقاي كمال كه روبروي در بزرگ مسجد 
سپهساالر بود، آقاي كمال سمپاتي زيادي به آقاي 
تختي داش��ت. و به باش��گاه دارايي هم عالقمند 
بود. وقتي م��ا مي رفتيم چلوكباب��ي، تحويلمون 
مي گرف��ت، آقاي تخت��ي هم گاه��ي مي آمد و به 

تدريج آشنايي ما با ايشون جدي تر شد.
�  اول تصادف، بعد باشگاه، بعد؟

•تعقيبمون مي كني؟ اوائل دهه 40 بود، س��ال 
41، جبهه مل��ي دوم كارش رو ش��روع كرده بود و 

توفیق، تختي، بلور، فردین و زندي
یک سال پس از کودتاي ضد ملي



99 زمستان 1388

كميته هاي تشكيالتي ش��كل گرفته بودن. من و 
چند تا از بچه ه��اي هم باش��گاهي  هم محله اي به 
عضويت كميته ورزش��كاران جبهه دراومديم. در 
جلس��ات كميته ورزش��كاران جدا از آقاي تختي، 
آقاي��ون مرتضي تاجي��ک، رحم��ت اهلل غفوريان، 
برادران نوربخش ك��ه هر دو، داور كش��تي بودن، 
رس��ته پور كارمند وزارت دارائي كه پرورش اندام 
كار می ك��رد، عل��ي زندي ك��ه هنرمند ه��م بود، 
اردوخاني كه برادرش كوهنورد بود ولي خودش در 
الله زار خياط بود ولباس ه��اي آقاي تختي را هم او 
مي دوخت، آقاي حس��ين عرب و... حضور داشتن. 
آقاي شاه حسيني هم كه عضو شاخص جبهه ملي 
بودن، در مواردي در جلسات حضور پيدا مي كردن. 
من هم منشي جلسات بودم و ميرزا بنويس. چون 
زبانم كمي خوب بود، اون زم��ان به عنوان مترجم 
در ارتش اس��تخدام ش��ده بودم. قراردادي بودم، 
از س��اعت 7 صبح تا 4 بعدازظهر. جلسات كميته 
هفته اي يک بار و در ساعت 3 تشكيل مي شد و من 

عموماً دير مي رسيدم.
در جلس��ات كميته آقاي دكتر يوس��ف جاللي 
موسوي براي ارائه تحليل مسائل روز جهان، حضور 
مي يافت. ايشون استاديار دانشكده پزشكي و داماد 
مرحوم بديع الزمان فروزانفر بود. پدر ايش��ون هم 
آيت اهلل جاللي موس��وي وكيل دوره 17 مجلس از 
دماوند و عضو جبهه ملي. آيت اهلل ها ميالني، حاج 
سيد جوادي، مغاني، جاللي موسوي و انگجي همه 
يا عضو يا حامي جبهه مل��ي و دكتر مصدق بودن. 
دكتر جاللي تحليل گري قوي و به تختي هم خيلي 

عالقمند.
�  در صندوق خانه ذهن تان، از جلس��ات كميته 

ورزشكاران، چه مانده؟ 
•يک داستاني داش��تيم: يک روز گفتند جلسه 

كميته، منزل آقاي پالسيد تشكيل مي شه. ايشون 
عضو جديدي بودن كه تازه به ما پيوس��ته بودن، 
پدر ايش��ون تيمسار س��رتيپ پالس��يد فرمانده 
نظامی بود. منزلش��ان روبه روي دفتر مش��ترك 
فعلي، امجدي��ه جنوبي و از س��اختمان هاي بلند 
بود. قرار جلسه س��اعت 30: 3 بود، من هم خودم 
رو رس��وندم ولي مثل معمول، كمي ديرتر. ديدم 
اقاي پالسيد باالي پشت بام ايستاده و به هر كسي 
كه مي خواد وارد شه اش��اره مي كند كه وارد نشو. 
كنار من يک آقايي حركت مي كرد و به من گفت: 
"آقا ش��ما مي خواهيد به اين خانه برويد؟" گفتم 
بله قراِر برم. گفت "نرو آق��ا"، گفتم براي چي نرم؟ 
گفت "مگر ش��ما در ارتش كار نمي كنيد." گفتم 
بله، گفت "پس س��ر و كارت با ركن دوم مي افته." 
متوجه شدم از اعضاي س��اواكه. همين طور كه به 
حرفاي اين آقاگوش مي كردم، ديدم همه آقايون 
رو آوردن پائين. تختي جلو و غفوريان و س��ايرين 
هم از عقب. همه رو س��وار كاميوني كه جلو در بود 
كردن و بردن. آن مرد به من گفت: "آقا ش��ما هم 
برو، دنبال كار خودت، حاال كه س��وار نشدي برو." 
من هم از اونج��ا راه افتادم و در اي��ن فكر بودم كه 
با كي تماس بگيرم. س��اعت 4 ش��د، 5 شد، گفتم 
برم پاتوق آقاي تختي، سر چهارراه پهلوي سابق، 
گل فروشي رز. حدود س��اعت 30: 6 بود كه ديدم 
همه بچه ها اومدن اونجا. گفتم چي شد آقا؟ بچه ها 
گفتن: ماش��ين، خيابون ملک الش��عرا رو دور زد 
و جلو س��فارت آمريكا ما رو پياده ك��ردن و گفتن 
فقط آقاي تختي باشن با ايش��ون كار داريم. آقاي 
تختي قضيه رو نقل كرد و گفت: اون س��رهنگ به 

من گفت كه از باال دس��تور دادن با ش��ما صحبت 
كنيم تا ش��هرداري تهران را قب��ول كنيد. بچه ها 
گفتند: ش��ما چي گفتي؟ آق��اي تختي گفت: من 
گفتم ك��ه عضو س��ازمان )جبهه ملي( هس��تم و 
سازمان بايد تصويب كنه. بچه ها پرسيدن: خوب 
االن چه كار بايد بكنيم؟ آق��اي تختي گفت: بريم 
سراغ دكتر جاللي موس��وي. آقايان س��وار فورد 
تانوس آقاي تختي ش��دند و به طرف ميدان فوزيه 
س��ابق رفتن. جريان را براي آقاي جاللي موسوي 
تعريف مي كنن، ايشون هم مي گه پس من شانس 
آوردم كه نيامدم. آقاي تختي مي پرس��ه: حاال چه 
كار بايد كنيم؟ آقاي جاللي هم جواب ميده: آقاي 
تختي من كه براي ش��ما تعيين تكليف نمي كنم، 
اين مس��ئله خيلي باالتر از اين حرف هاست كه ما 
بخواهيم راجع ب��ه اون حرف بزنيم، خود ش��ما و 
ساير افرادي كه در باالي جبهه هستن بايد تصميم 
بگيرين. بعد از اونج��ا تصميم مي گيرن برن منزل 
دكتر صديقي. دكتر صديقي بعد از شنيدن ماجرا 
مي گن: "كه ما مي دونيم چنين نيتي در مورد شما 
هست و ش��ايد از اين باالتر هم باشد. اگر فقط شما 
بگوييد عضو جبهه ملي نيستيد، هر چه بخواهيد 
به شما مي دهند حتي شما را وزير هم مي كنند. اما 
آقاي تختي، ما چند روز پيش مذاكراتي را با آقاي 
علم )نخست وزير( داشتيم، كه 4-5 تا پست وزارت 
درجه ي��ک )وزارت ام��ور خارجه، دادگس��تري، 
كشور( را به جبهه پيشنهاد دادند و خواستار دولت 
ائتالفي شدند ولي ما قبول نكرديم.« پاسخ تختي 
از قبل معلوم بود. منتهي با تصريحات آقاي دكتر 

صديقي روشن تر شد.

فهرست اعضاي کمیته ورزشكاران جبهه ملي
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بعد از آن كه براي گرفتن پاسخ، با تختي تماس 
مي گيرن او مي گويد كه من تابع س��ازمان هستم 
و س��ازمان هم قبول نكرد. بعد از اي��ن ماجرا دكتر 
ضياء شادمان كه بسكتباليس��ت تيم ملي بود و در 
سال 1948 به المپيک رفته بود، -برادر فخرالدين 
ش��ادمان كه سال هانايب التوليه اس��تان خراسان 
بود- رو ش��هردار تهران كردن. در مجموع تمايل 

داشتن يک ورزشي شهردار تهران باشه.
�  از جريان انتخ��اب تختي به عن��وان نماينده 
كميته ورزشكاران در ش��وراي مركزي جبهه ملي 

روايت كنيد.
•ي��ادم مي��اد ك��ه روزي گفتن قراره ش��وراي 
مركزي جبهه ملي تش��كيل بش��ه. هر سازماني 
چند نفر انتخاب مي كنه و بعد از اون، ش��ورا از بين 
نمايندگان كميته ها و سازمان ها تشكيل می شه. 
قرار شد سازمان ورزش هم 2 نفر نماينده پيشنهاد 
بده. روزي كه براي راي گي��ري رفتيم، ديديم كه 
دكتر س��عيد فاطمي ب��رادرزاده دكتر حس��ين 
فاطمي كه اون زمان اس��تاد زبان فرانسه دانشگاه 
تهران ب��ود و زماني كه روزنامه »باخت��ر امروز« را 
دكتر حسين فاطمي در مي آورد، ايشون سردبير 
روزنامه باختر امروز بود، اومدن. موقع راي گرفتن 
گفتن كه آقاي سعيد فاطمي هم كانديدا هستن. 
من اعتراض كردم، بچه ها خيلي ناراحت شدن. من 
گفتم: »خيلي عذر مي خوام، آقاي سعيد فاطمي 
از خيلي مراكز ديگر هم مي تونن وارد شورا بشن، 
چرا از ورزش؟ نماينده سازمان ورزش بايد ورزشي 
باشه.« دكتر س��عيد فاطمي ناراحت و دلخور شد. 
همون طور كه من حرف مي زدم، آقاي تختي هم 

مدام دست من را فشار مي داد.
خالصه در نتيجه اين اعتراض، تختي و مرتضي 

تاجيک انتخاب شدن و هر دو هم ورزشي بودن.
�  دوره اي ك��ه ش��ما در كيه��ان ورزش��ي قلم 
مي زديد انتخاب مرد سال در س��ال 42، صدا كرد. 

تعريف مي كنيد؟
•زماني كه انگلي��س بودم چون قب��اًل هم كار 
مطبوعاتي كرده بودم و عالقه من��د به مطبوعات 
بودم و نش��ريات ورزش��ی رو تعقي��ب می كردم. 
نش��ريه World Sport، ك��ه خ��ودم بعدها در 
تهران نماينده اش ش��دم و خبرنگارش بودم، يک 
برنامه جالبي داشت و هر س��ال مرد ورزش رو در 
رش��ته هاي مختلف با نظرخواهي از مفس��ران و 
كارشناس��ان، انتخاب مي ك��رد. در اين جا من به 
آقاي دري پيش��نهاد دادم كه ما هم مرد سال را با 
اين روش برگزار كنيم. آق��اي دري گفت: خودت 
راه بيانداز. صفحه وس��ط كيهان ورزش��ي را براي 
اي��ن كار انتخ��اب كردي��م و مط��رح كرديم كه 
"نظرتان را در مورد ورزشكار سال بنويسيد." پس 
از چند ماه، 700-800 راي و نظر از ورزش��ی ها و 
كارشناس��ان جمع  ش��د. يک روز جمعه قرار شد 
كه راي ها رو بش��ماريم. اون روز دكتر مصباح زاده 
و 2 تا پس��رهاش كه بعده��ا رئيس فدراس��يون 
بسكتبال و واليبال ش��دن، اومدن. درست بعد از 
مس��ابقات جهاني توليدو در س��ال 1962 بود كه 
تختي دوم ش��ده بود. تختي در اين نظرخواهي با 
اختالف فاحش��ي اول ش��د. بعد از اين كه راي ها 
رو ش��مارش كردي��م آق��اي مصب��اح زاده گفت: 
»چرا اين قدر كم راي دادن؟ ظلم بالس��ويه عدله 

و عدل بالس��ويه هم عدله، هم��ه راي ها رو ضربدر 
10 بكنيم.« مثاًل شيرزادگان به جاي 143 تا راي 
شد 1430 تا، حبيبي 2500 تا و تختي هم 8700 
تا و تختي مرد سال ش��د. بعد از اعالم مرد سال زير 
س��وال رفتيم كه جريان مرد س��ال چيه؟ و... اين 
قضايا توجه دس��تگاه هاي امنيتي رو خيلي جلب 
مي كرد خصوصاً اونكه روي تختي هم حساسيت 
خيلي باال ب��ود. اون زمان مي خواس��تن »كنگره 
آزادمردان و آزادزنان« تشكيل بدن و نماينده هاي 
ورزشكاران رو هم وارد مجلس كنن. خوب، تختي 
كه به مجلس ش��اه نمي رفت. به ج��اي او، حبيبي 
و مجيد بختيار، س��اگينيان كه در باشگاه آرارات 
بود و رهنوردي رو، ب��ه مجلس بردن. به دنبال اين 

ماجراها، مرد سال خيلي صدا كرد.
�  در دهه 40 تختي خواسته هاي كشتي گيران 
را در مواجهه با مديريت وقت فدراسيون پيگيري 
مي كرد، ش��ما تا چه حد در جريان اي��ن روند قرار 

داشتيد؟
•آقاي بلور رئيس فدراسيون شد. وقتی كه بلور 
رئيس فدراسيون ش��د، دو تيم ژاپن و بلغارستان 
براي مس��ابقات به ايران اومده بودن و مس��ابقات 
در دانشگاه تهران برگزار مي ش��د. آقاي تختي به 
من گفت: »منوچهر قره گزل��و كژ رفتاري مي كنه 
و بچه ها نمي خوانش. ما و بچه ها تصميم گرفتيم 
بلور را بياوريم«، من هم در كيهان ورزش��ي بودم. 
آقاي تختي به من گف��ت: »از تو مي خواهم از حاال 
كار امور بين الملل فدراسيون رو برعهده بگيري«. 
من كه اين فعاليت رو در فدراس��يون مشت زني با 
عب��ده و در وزنه برداري با بختي��ار و در فوتبال هم 
با مبشر انجام مي دادم، قبول كردم. تيم را تحويل 
گرفتيم و مسابقات را برگزار كرديم و حتي گوينده 
صحنه هم، خودم بودم. يادم مي آيد كه ساساهارا 

مرد  سال شسته رفته  ورزش ایران
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با تيم ژاپن آمده بود. آق��اي تختي كار بين المللي 
را به من س��پرد و بلور هم رئيس فدراس��يون شد. 
اما بلور گافي داد و گفت: »من را مطبوعات رئيس 
فدراسيون كردند«. ش��اه هم از همون جا دستور 

داد كه دخلش را بياورند. 
آقاي تخت��ي آن زمان هم��ه كاره ب��ود. در آن 
دوران ما ب��ا تختي به مدت خيل��ي كوتاه در داخل 
فدراسيون همكاری داشتيم. تا اين كه قرار شد بلور 
به مس��ابقات توليدو برود، به من هم گفتند با بلور 
برو، بلور مي خواد اونجا نطق كنه. من قبول نكردم 
و به جاي من آقاي س��عيد نويدي كه آمريكا بود و 
آقاي ادب خواه او رو به س��ازمان ورزش معرفي اش 

كرده بود، به عنوان همراه تيم معرفی شد.
آقاي بل��ور در تولي��دو كمي تند م��ي رود و به 
روژه كلن رئي��س فدراس��يون بين المللي حمله 
مي كنه و مي گه كه "تو اصاًل كش��تي گير نبودي، 
حق تو نيست اين جا باش��ي و حق من است." بلور 
خيلي تند رفت و آن ها هم تا جايي كه مي تونستن 
در داوري ها و عليه بچه ها اعم��ال نظر كردن. و از 
اون جا ك��ه مي دونس��تن تختي دنبال بل��وره، به 
مقامات ايران هم اش��اره كردن كه بلور اين كارها 
را كرده و چ��ون قره گزلو را هم برداش��ته بودند، او 
مترصد اين بود كه ببينه بل��ور چه مي كنه و بره به 
عرض شاه برسونه، تا اين كه بلور رو هم برداشتن. 
متاسفانه بلور نتونست كمكي به تختي بكنه، زيرا 
تختي در حدي بود كه بعد از اين كه از صحنه كنار 
رفت حداقل بايد مربي يا سرپرست تيم ملي باشه. 

چون عشقش رو هم داشت.
� قب��ل از المپيک توكي��و و در جريان س��فر و 
رقابت هاي توكيو، فشاري ويژه به تختي وارد شد، 
فكر مي كنيد كاپيتن تيم ملي كش��تي و پرچمدار 

واقعي كاروان، تحت چه شرايطي قرار داشت؟
•داخل فدراسيون تحريكات برعليه تختي زياد 
بود، اين ها بيشتر تختي رو رنج مي داد، او از آدم هاي 
غريبه انتظار نداشت مثل مامور س��اواك يا بازجو 
و... زيرا از نظر او، اين ه��ا مامور و معذور بودن ولي از 

افرادي كه در فدراسيون بودن، انتظار داشت.
مثاًل نگاه كنيد وقت��ي 1964 به المپيک توكيو 
ميرن، مهدي زاده از فشارها به او، چه ها نقل مي كنه 

و چه طور پرچم را از دست تختي مي گيرن.
بعد از انقالب سرلش��كر ايزدپناه، آهس��ته در 
خيابان هاي اطراف امجديه ق��دم می زد. يک روز 
بعد از مدت ها من ايش��ان را ديدم. به ايشان گفتم: 
تيمسار من دارم يک س��ري مقاالت و مطالبي را 
از خاطرات جمع آوري مي كن��م. گفت: تو رو خدا 
ديگه بعد از اي��ن ماجراها... ما رو ره��ا كن. گفتم: 
خاطرتون جمع باش��ه چيزي رو كه ش��ما بگين، 
من ثبت مي كنم و شايد 30 سال بعد منتشر كنم. 
گفتم: عده اي علناً و با كمال بي شرمي در مجالس 
مي گويند كه وقتي پرچم رو از دست تختي گرفتن 
اولين كسي كه رفت اعتراض كرد »من« بودم. اون 
زمان ما فرص��ت نكرديم از آقاي تختي بپرس��يم 
كه وقتي پرچم رو از تو گرفتن آيا كس��ي اعتراض 
كرد يا نه؟ از شما مي پرس��م: آيا وقتي پرچم رو از 
آقاي تختي گرفتن، كس��ی اومد به شما اعتراض 
كرد؟ گفت "كاش 4 نفر اعتراض كرده بودن. فقط 
فكري كمي اعتراض كرد. كس��ي جرات نمي كرد 
بياد اعتراض كنه. اگر 4 تا مثل فكري اومده بودن 
و مي گفتن م��ا رژه نمي ريم، پرچم يا بايد دس��ت 

تختي باشه يا ما رژه نمي ريم، وضع فرق مي كرد."

يا فرض كن 4-3 نفر افسر ژاندارمري در توكيو 
كنار تشک بودن، 3 نفر ديگر هم كنار تشک عليه 
تختي ش��عار مي دادن.  اجازه نمي دن مهدي زاده 
در ات��اق تختي بخوابه. س��يد علي اكبر حيدري را 
مي برن تو اتاق تختي بخواب��ه. همه اين ها روحيه 
تختي رو خ��راب مي كنه و گرنه م��ن فكر مي كنم 
تختي در توكيو هم، مي تونست مدال بياره. شما با 
چه روحيه  اي مي خواهي مدال بياري وقتي پرچم 
رو از دستت مي گيرن؟ وقتي پاي تشک بر عليه ات 
شعار مي دن. ش��هرباني به مهدي زاده دستور داد 
با تختي عكس نگيره. او مخصوصاً ت��و فرودگاه با 
تختي عكس مي گيره. خودش عنوان مي كنه كه 
»من مخصوصاً رفتم تو فرودگاه دس��ت انداختم 
گردن تختي باهاش عكس گرفتم«. يه شرحي من 
زير عكس مهدي زاده نوشتم كه »مهدي زاده بين 
رفاقت و تمرد ه��ر دو را انتخاب كرد.« هم با تختي 
رفاقت كرد و هم دس��تور رئيس شهرباني رو تمرد 
كرد. اين هاس��ت كه باعث  شده س��رخوردگي ها، 

ياس و نااميدي در وجود تختي ديده بشه.
�  روي جل��د كيهان ورزش��ي به هن��گام فوت 
پهلوان، با تصويري از مزار و با تيتر »دل شير خون 
ش��ده بود«، تاريخي و ماندگار شد. طرح روي جلد 

ايده چه كسي بود؟
•روي جل��د را دري انتخاب كرد، دري تختي رو 
خيلي دوست داشت. به طور كلي در كيهان ورزشي 
گروه خاصي مشغول به كار بودن. آقاي صدرالدين 
الهي ، پس��رخواهر دكت��ر مصباح زاده ب��ود كه در 

سياست گذاري كيهان ورزشي تاثيرگذار بود.
چند نفري هم بودن ك��ه دري خودش انتخاب 

یک سند تاریخي 
مربوط به انتخابات کمیته ورزشكاران جبهه ملي
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كرده بود و از بچه هاي دانشگاه بودن: دكتر حسين 
ولي زاده كه بعدها دكتراي ادبيات فارسي گرفت، 
دكتر جمالي��ان كه روان پژوه اس��ت و ش��طرنج 
مي نوش��ت، من وزنه برداري و فوتبال مي نوشتم، 
آقاي تمرز ه��م بعدها آمد. آقاي بي��ژن روئين پور 
كشتي مي نوش��ت. باقرخان زرافش��ان و برادرش 
اسماعيل هم بودن كه عكس می گرفتن، حسين 
دس��تگاه خبرنگار مدارس و دانش��گاه بود و دكتر 
آقايي هم بود كه اكنون دندانپزشكه. اين ها عموماً 
ملي � چپي بودند و به تختي عالقه خاصي داشتن.

رابطه تختي هم با كيهان ورزش��ي خيلي خوب 
بود. بخش��ي از پول هايي را كه م��ردم براي كمک 
به زلزل��ه زدگان بوئين زهرا به تخت��ي دادن، براي 

خانه سازي در اختيار كيهان قرار داد.
�  از ديدار اول تصادفي تا مرگ پهلوان، چهارده 
سال فاصله بود، شناخت و تلقي شما در اين مدت 

از او چه بود؟
•تخت��ي ب��دون اين ك��ه خ��ودش بدونه يک 
رواقي ب��ود. رواقي ها خيلي حساس��ن. خيلي هم 
خيرخواهن. از خودشون مي گذرن به خاطر مردم، 
جسم براشون هيچي نيس��ت. ولي در مقابل، روح 

اونها بسيار بزرگه. روح هميش��ه مي خواد از جسم 
بزنه بيرون. كار به جائي مي رس��ه كه همين كار رو 
هم انجام مي ده. ارنست همينگوي هم همينطور 
بود. من راحت بهت مي گم، تختي رو كسي جرات 
نداشت بكشه. كس��ي جرات تختي كشي نداشت. 

شاه هم مجبور بود رعايتش كنه.
رواقي، مال و منال نمي خواد؛ تي��م كه از خارج 
برمي گ��رده، پاداش مي��دن، همه رو مي��ون بقيه 
تقس��يم مي كنه. دس��ت خودش به پول، چسب 

نمي خوره.
در ضم��ن اهل حقيق��ت هم هس��ت؛ چرا حق 
مص��دق رو خوردين؟ چ��را كودتا كردي��ن؟ چرا 
حكومت ملي رو از بين بردين؟ قهرمان هاي ديگه، 
جرأت اين حرف ها رو داش��تن؟ جرات داشتن تو 

جبهه ملي برن؟
بي عدالتي هم برنمي تابه ولی از حق خودش، نه 
حق مردم، راحت مي گذره. تو فنالند بايد قهرمان 
اول المپيک مي شد، حقش��و خوردن، صداش در 
نيومد. تو رم حقشو خوردن صداش در نيومد. دوم 

كه مي شه حرف عجيبي مي زنه:
»طال تو دستم بود، از دسـتم افتاد، ورش 

داشـت، مفت چنگـش، نوش جونـش.« به 
ش��يخ ابوس��عيد ابوالخير خيلی عالق��ه دارم. در 
احواالتش مطالعه كردم. از ش��يخ مي پرسن، شيخ 
از كجا به اين مقامات معنوي رس��يدي؟ مي گه از: 
شـب زنده داري، بي دريغـي مال،بي داوري 
سـينه. آق��ا اي��ن »ب��ي داوري س��ينه« از همه 
سخت تره. تختي »بي داوري سينه« بود، حسد 
و بخل نداشت. بي دريغي مال هم داشت؛ آسايش 
بهش پاداش مي داد، نمي گرفت و مي گفت: »مگه 
پش��ت من بيل خ��ورده؟« خرج هم��ه رو مي داد، 
حقوقش رو مي داد به دانشجو، مي داد به پاسبون. 

هر چي گيرش مي اومد، با همه مي خورد.
دقت كن! نه اهل فحشه، نه اهل شوخي ركيک 
و زننده. تو گوشش هم كه ميزنن، تالفي نمي كنه 
و صلوات مي فرس��ته. آلبول رو كه شكست مي ده، 
مي ره پي��ش خان��واده اش عذرخواه��ي مي كنه. 
نه اهل دزدي��ه، نه پدرس��وخته بازي. تـو زمونه 
ابوسـعيد نيسـت، ولي حال و احوال داِر اين 

دوره اس. تختي هم از رواقيون بود. وقتي مي گن:
»تختي عموي همه بچه ها بود«

يعني همين. يعني همين.

اینجا، »جهان پهلوان«
برادر شما و عموي بچه هایتان آرمیده است
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با آن كه مدت ها در آمريـكا زندگي و تحصيل كرده اسـت، اما ُخلق و 
خوي او در باالي 75 سال، به سان بچه هاي آن زمان خيابان شاپور است. 
هم چنان كه ادبياتش نيز، آن گونه اسـت. آقاي منزه، چون هم در ورزش 
بوده اسـت و هم در سياسـت، ادبياتش، ادبياتي مركب و بهره مند هم از 
ـ  خاني آباد،  فرهنگ ورزشي و هم از فرهنگ سياسي است. وي در شاپور
با تختي آشناشده، در كميته ورزشـكاران جبهه ملي با پهلوان، جوش 

خورده و در آمريكا ميزبانش بوده است:
از بچگي ورزش مي كردم. باشگاه آهن مي رفتم. باشگاه آهن تو خيابان 
شاپور، دس��ت آقا بلور بود. تختي پوالد مي رفت، پيش حسين رضي خان. 
با عباس زن��دي هم دوش بود، تخت��ي اوائل كار بود ولي زندي، َقَدر ش��ده 
بود. وقتي مي خواستن برن باشگاه، از س��ر كوچه ما رد مي شدن، از مسير 
خاني  آباد به گمرك. س��الم و عليِک از دور مي كرديم، آش��نايي نداشتيم. 

يواش يواش تو ورزش آشنا شديم. 
�  مسيرآشنائي، محدود به محله و كشتي ماند، يا عريض تر شد؟

•  تختي اومد س��مت جبهه ملي. مرحوم پدر من مصدق��ي بود و فعال. 
فضاي منزل ما هم فض��اي جبهه ملي بود. تو خونه تش��كيالت مي داديم؛ 
بعضي جلسات در منزل ما تشكيل مي ش��د، دكتر خنجي هم گرداننده و 

گوينده بود. آقاي حجازي هم بود. جلسات كميته ورزشكاران كه تشكيل 
مي شد، آقاي سكاكي بود-حسين- دو تا نوربخش ها بودن، سعيد فاطمي 
مي اومد، خرمشاهي بود، غضنفري بود. تختي هم شركت مي كرد. تو اين 

بستر، آشنا و رفيق شديم.
تختي ش��يفته مصدق بود، همه جا ه��م بي محابا صحب��ت مي كرد. در 

چارچوب جلسات، زياد با هم بوديم، تا اين كه من از ايران رفتم.
�  كجا؟

•  1960 رفتم آمريكا، زمان دكت��ر اميني بود، براي تحصيل رفتم. تختي 
به آمريكا اومد براي مسابقات جهاني 1962 توليدو. مسابقات كه تمام شد، 
موند تو آمريكا و اومد منزل ما. امير كالج بار هم باهاش بود. مالقاس��مي هم 
بود، من هم تمام وقت در اختيارش��ون بودم، جاهاي مختلف مي بردمشون. 
من در ترم اول بودم، اگه قبول نمي شدم، از دانشگاه اخراج مي شدم، از طرفي 
هم بايد هواي مهمون رو داشته باشم. واشنگتن رفتيم، تو نيويورك به محله 
هارلم رفتيم. تختي مي خواست محله سياه ها رو ببينه. كنجكاوي هاي ذهني 

خاصي داشت. تو سفر، نمي خواست چرخ بزنه و وقت پخش كنه.
اما خوب تو آمريكا، يک مشكل هم براي سالمتي تختي پيش اومده بود؛ به 
نوعي بيماري مبتال شده بود و خودش تصور مي كرد كه به سرطان بيضه گرفتار 

پهلوان در کنار تشک، درحال استراحت

آقا ســـالم

منزه
حميد
1312

تهرانـ  شاپور
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شده. به بيمارستانی رفتيم در نيويورك و بستري شد. بلور هم با ما بود و نگران 
هم بود. تختي عمل كرد و نگراني خودش و اطرافيان در مورد سرطان رفع شد.

�  در آمريكا با تختي كجاها رفتيد؟ چه كساني رو ديديد؟
•  در واشنگتن قطب زاده رو هم ديديم. 

اس��تقبال ايروني هاي ملي از تختي عجيب بود. بچه ه��اي ملي چند گروه 
بودن؛ طيف نخشب بود، طيف دكتر يزدي بود و فاطمي ها هم بودن. تختي 
با نخشب هم مالقاتي داشت. نخشب كارمند سازمان ملل بود. تو سازمان 
ملل با نخشب نهار خورديم. نخشب ملي بود. با او از ايران صحبت زياد شد. 
منزل آقاي شايگان هم رفتيم. بسيار از ديدن تختي خوشحال شد و به وجد 
اومد. متاس��فانه حافظه ام خيلي پاك ش��ده، قدري دير به سراغم اومدي. 

آهان، آبشار نياگارا هم بردمشون.
�  چه تفاوتي بين تختي و بقيه مهمانان خود در آمريكا قائل هستيد؟

•  همه تو آمريكا چمدون پ��ر مي كردن. تختي، پر ك��ه نمي كرد هيچ، 
چمدونش رو ه��م در اختيار بقيه مي گذاش��ت تا بار بزنن. تو تيم كش��تي 
هم، بقيه پرو پيمون به تهرون مي رفتن، ولی تختي س��بک مثل وجودش؛ 

وجودش هم سبک بود.
�  مردم با، وجودهاي سبک، زود پيوند مي خورند، سريع مي جوشند.

•  ربط مردم با تختي ويژه بود، م��ردم وِل ُكنش نبودن. باور كن تو تهرون، 
سرهنگا براش مي زدن باال. چند مورد بود كه تو ماشين بوديم، سرهنگ جلو 

مي اومد و سالم نظامي مي داد؛ آقاي تختي سالم، پهلوان سالم.
آقا تختي س��الم، تكه كالم مردم در مواجهه با تختي ب��ود. اين جمله، با 
حال و احوال ادا مي ش��د. نوع ادا خيلي مهمه. تختی خوش ذات بود، مردم 
هم باهاش خوش ذات بودن. آقا گوش كن! تو آمريكا تو دانشگاه ما، دو تا آدم 
اومدن كه دانشجوها عجيب تحويلش��ون گرفتن؛ يكي برادر كندي و يكي 

تختي. آمريكايي ها هم جذبش مي شدن. جذاب بود.
يه بار تختي شكس��ت خورده بود. اون موقع خونه ما تو چهارراه باستان 
بود. من ديدم يک دختري تو خيابون داره روزنامه می خونه و گريه مي كنه. 
خوب، او خانم بود. اما من، ِحق ِحق مردها رو هم برا تختي، زياد ديدم. تختی 

تو وجود مردمان، جا باز كرده بود.

گزارش ساواك از اقامت تختي در آمریكا پس از رقابت هاي تولیدو

دوسـتداران پهلـوان در تولیـدو  آمریـكا
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در دوران كميابي وفا، خسرو سيف از وفاداران به عنصر مصدقي و حزب 
ملت ايران اسـت و نيز وفادار به شـهيد داريوش فروهر چه در زيست و چه 
در غيبت اوسـت. بيش از نيم سده كوشـيده و فعاالن بسـياري را در كادر 
نيروهاي جبهـه ملي تجربه كرده. تختـي را ابتدا، دورا دور مي شـناخته و 

سپس از نزديک لمس كرده:
تختي رو همه مي شناختن، من هم ابتدا از دورا دور. اين دوري، رفته رفته 
با حضور او در نشست ها، مهماني ها و مجالس مش��ترك ملي و اجتماعي، به 
نوعي نزديكي تبديل ش��د. رفت و آمد آقاي تختي به قنادي آقاي جيره بندي 

در ميدان مجسمه، تختي رو در دسترس قرار مي داد.
تختي با آق��ا روح اهلل، آقاي خرمش��اهي و چندتني از دوستانش��ون، با گروه 
خنجي در ارتباط بودن و در رديف گروه هاي ملي � مصدقي. پيوس��تن تختي 
به جبهه ملی، افتخاري براي جبهه محسوب مي ش��د. به ويژه اونكه، تختي به 
عنوان يک پهلوان ملي و قهرمان جهاني، آش��كارا از دكتر مصدق و آرمان هاي 
جبهه ملي حمايت مي كرد؛ سال 40 كه از ژاپن برگشت، چند تا بشقاب آورده 
بود كه روش عكس آقاي دكتر مصدق بود. من مسئول باشگاه جبهه ملي بودم تو 
خيابون دمشق. يه روز يكي از بشقاب ها رو آورد باشگاه، هديه كرد. هيچ هراسي 

هم نداشت. چه كسي جز تختي جسارت اين كار رو داشت؟
�  رفته رفته، مربوط تر شديد؟

•  بله، جاذبه خاصي داش��ت. ش��خصيتش هم دو وجهي بود، هم ورزشي و 
هم اجتماعي. هم تو ورزش ش��اخص بود و هم تو جامعه، وزن داشت. دوست 
مشتركي داشتيم به نام آقاي علي زندي، كشتي گير بود و از بچه هاي جبهه. 
يه روز آقاي زندي اومد پي��ش من و گفت بريم تخت��ي رو ببينيم. راه افتاديم 
سمت دانشكده افسري. براي آمادگي تيم كشتي در يكي از مسابقات جهاني، 

در دانشكده افسري اردو زده بودن. تختي رو در اردو، مالقات كرديم.
دو سه روز قبل من در روزنامه ها خونده بودم كه امامعلي حبيبي، عليه تختي 
صحبت كرده. به آقاي تختي گفتم، حبيبي چنين حرف هائي زده، شما پاسخش 
رو بدين. تختي گفت: »نه آقاي س��يف، حبيبي، بچه خوبيه، اي��ن حرف ها رو، 
روزنامه ها نوشتن«. افتاده بود و بي كينه. همين خصلت ها، آدم رو جذب مي كرد. 
در متن جامعه هم كه باهاش بودي، اين جاذبه رو در مردم هم مشاهده مي كردي.

�  كجا مشاهده مي كرديد؟
همه جا، حتي تو كوه. مواقع��ي با هم كوه مي رفتيم. گاه��ي براي وزن كم 
كردن به پس قلعه مي اومد و هميش��ه هم زير آبش��ار دوقلو، سرو صورتش رو 
مي شس��ت. مردم كه مي ديدنش، مثل يک زنجيره، س��الم سالم مي گفتن. 
او هم با همون حجب و س��ربه زيري، ب��ه همه جواب م��ي داد. قهرمان به اين 
افتادگي نديده بودم. خ��وب ديگران رو هم مي ديديم. ن��كات ريز و باريكي از 

تختي مي ديدي كه از طريق اونها به وجودش پي مي بردي.
�  چه نكاتي؟

•  تيم از شوروي برگشته بود. با دوس��تان رفتيم راه آهن، استقبال عجيبی 
بود و جمعيت ت��و راه آهن، موج مي زد. همه ورزش��كارها از قطار بيرون اومده 
بودن، جز تختي. من با آقاي علي زندي، به زحم��ت خودمون رو داخل قطار 
رسونديم، ديديم تختي رو صندلي اش نشسته. گفتيم آقا چرا بيرون نمياي؟ 
گفت خيلي شلوغه، خلوت تر ش��ه بهتره. نكته رو مي بيني؟ نكته ديگه اي هم 

گفت كه اونهم جلوه ديگري از وجودش بود.
�  چه گفت؟

•  گفت »بيرون هم بيام، با شما نمي تونم از ايس��تگاه برم بيرون. بچه هاي 
خاني آباد اومدن، منتظرن، م��ن با اون ها مي رم.« اما با ما هم براي ش��ب قرار 

گذاشت. تختي خاص بود؛ اول ادای حق بچه های محل و بعد هم قرار با ما.
�  خاص بودنش را باز هم تجربه كرديد؟

•  در همون س��ال 40، آقاي مهندس ضياءالدين تقوي كه از اعضاي گروه 
خنجي بود، در دفتر جبهه ملي در خيابون ژاله مهموني داد. سران همه بودن؛ 
دكتر صديقي، دكتر سنجابي، دكتر س��عيد فاطمي، مسعود حجازي، دكتر 
خنجي، آقاي فروهر و ديگران. آقاي تختي هم دعوت شده بود. ظهر موقع نهار 
كه شد، ديدم تختي غايبه. پرس و جو كردم، گفتن آقا شما كاري نداشته باش. 
من باز پي گير شدم كه تختي كجاس؟ آقاي مهندس تقوي من رو سمت اتاقي 
برد، در اتاق كه باز شد ديدم س��فره پهن كردن و تختي و چند تا از بچه ها سر 
سفره نشستن. من گفتم آقا اين طور كه نمي ش��ه، ما يه روز اومديم با هم نهار 
بخوريم. تختي گفت: »ببين اگه مي خواي با ما نهار بخوري بيا بشين همينجا. 
اگر هم كه مي خواهي من نتونم غذا بخورم، من ميام سر ميز.« تختي خودش 

سیف، خسرو، 1314
تهران - مخصوص

وجود ویژه
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بود، با وجود خودش. 
�  خوش خاطره ايد آقای سيف.

•  يک شب با دوس��تان بوديم، دوستانی چون دكتر س��عيد فاطمي، علي 
زندي، تختي و ديگران. پيشنهاد شد به شكوفه نو بريم. آقاي تختي گفت من 
نميام. با اصرار دوستان با تختي راهي ش��ديم. وقتي رسيديم از ماشين پياده 
نشد. گفتيم آقا چرا پياده نمي ش��ي؟ گفت من كه گفتم نميام. خالصه همه 

سوار ماشين شديم و برگشتيم.
تختي فقط ورزشكار نبود، مجموعه اي از اعتقادات و روش و منش بود.

مهندس حسيبي انس��ان دنيا ديده اي بود، به من گفت من در طول عمرم 
جمعيتي به اندازه مردمي كه شب هفت تختي از ميدون شوش تا ابن بابويه رو 

پر كرده بودن، نديده بودم. 

�  ش��ما فعاليت هاي اجرائي � تشكيالتي داش��تيد، تختي در فعاليت هاي 
اجرائي جبهه ملي هم مشاركت مي كرد؟

•  در تدارك بر برگزاری ميتينگ جالليه در ارديبهش��ت 40، براي نظم و 
سازمان ميتينگ، نيرو فراخوان داديم. همه گروه هاي درون جبهه ملي، افراد 
معرفي مي كردن. تختي تعدادي از ورزش��كارها رو آورد. همه بايد با بازوبند، 

نظم ميتينگ رو به عهده مي گرفتن.
جدا از اون، در خانه معروف به خانه 143 در فخرآباد، كار اجباري داش��تيم 
و عالوه ب��ر اون براي ضد حمله علي��ه حمالت باند ش��عبون و رمضون يخي، 
آمادگي هائي كسب مي كرديم، � حوالي س��ال 41-40 � تختي در اين موارد 
هم نيرو مي فرس��تاد. تختی وجود داش��ت، وج��ود. تختي رو اگ��ر بخواهيم 

خالصه اش كنيم، مي تونيم بگيم وجودي ويژه بود.

کنگره جبهه ملي، آذر 41، سخنراني کشاورز صدر
گوش فراداري تختي

گزارش ساواك از حضور حسیبي،سـیف و...، در مراسـم ختم تختي در مسجد قندي
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يک مهندس باالي هفتاد ساِل بس پركار. اهل فكر و تحليل هست، اما 
اهل »روشنفكري« نيسـت. از اهالي »كار« است، از اهالي »بار« و از اهالي 
»تحقق«، نه »تجسم«. شاخص آن كه هم در كار سياست است، هم در كار 

اجتماع و هم در ساخت و ساز و مهندسي.
مهنـدس، از پنجاهـه اخيـر تصويـر رخدادهائـي بسـيار را در پس 
پيشـاني اش، ذخيره دارد، كه از بيان برخي، به شوق مي آيد. شوق هم كه 
ظاهر شـود، خنده اي از ته دل، برگونه مي دود. مهنـدس از بيان ماجراي 
يک »عروسي«، بس مسرور مي شود. مجلسي كه تختي در ميانه اش از در 

داخل مي شود، مجلس عروسي خوِد مهندس هاشم صباغيان است:
�  در پي آشنائي قبلي، تختي را به جشن ازدواج دعوت كرديد؟

• بله، از قبل زمينه آشنائي و ارتباط وجود داشت.
�  عروسي در چه سالي بود؟

• سال 44، درست 44 سال پيش.
� آشنايي و رابطه به چه زماني برمي گشت؟

• حدود پانزده سال قبل از اون.
�  كجا؟

• باشگاه پوالد. من به مدرسه اميركبير مي رفتم، فوتبال بازي مي كردم. 
ناظم ما هم آقاي فكري بود.

� آقا فكري؟
• بله. فكري ب��زرگ. آقاي فكري در كن��ار ديگر كاره��اش، تيم فوتبال 
پوالد رو هم تمرين مي داد. من هم به طور طبيعي به باشگاه پوالد مي رفتم. 
غالمرضا تختي هم اونجا تمرين مي كرد. همونجا، س��الم و عليک و آشنائي 
شروع شد. خوب، از ما هم چند س��ال بزرگتر بود و ما هم رعايت مي كرديم. 

اين قضيه مربوط به آخر دهه بيسته. 
�  تختي اول دهه سي اسم دركرد.

• بله، ما هم س��ال 35 وارد دانشكده فني دانش��گاه تهران شديم. در اين 
فاصله من ب��ه علت عالقه خاص به كش��تي، رقابت ه��ا رو از نزديک تعقيب 

مي كردم.
�  پس هم ورزشكار بوديد و هم ورزشكارها رو دوست داشتيد؟

�  بله، هر دو با هم بود. هم مس��ابقات رس��مي و هم انتخابي رو از نزديک 
تماشا مي كردم. به عنوان يک جوون برام خيلي مهم بود كه تختي هر وقت 
به ورزشگاه وارد مي شد، رو به مردم داش��ت. خوب معموالً در جايگاه هم يا 
يک واالحضرت و يا يک مقام رسمي حاضر بود، اما تختي به هنگام ورود، رو 
به جايگاه سالم نمي كرد؛ پشـت به جايگاه و رو به مردم، خم مي شد و 
سالم مي داد. همين مسئله، رژيم رو خيلي حساس مي كرد. مصدقي هم 
كه بود و مردم دار، حساسيت ها بيشتر مي ش��د. خوب، محروميت هم براي 
او ايجاد مي كردن. به ي��ادم مياد كه در يكي از مس��ابقات داخلي، تختي رو 
محروم كرده بودن. مسابقات در همون سالن محمدرضا شاه برگزار مي شد. 

حبيب بلور كه وارد ورزشگاه شد، مردم يک باره و يک صدا شعار دادن.
بلور، تختي رو چه كردي؟

• جمعيت بسيار هيجان زده بود و من هم اشک در چشمهام جمع شد و 
صورتم خيس.

�  پس از ورود به دانشگاه هم، ديدار و رابطه ادامه داشت؟

عروسی، یادِ ماندگار

صباغیان، هاشـم، 1316؛تهرانـ  پاچنار، کوچه فراش باشي
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• خوب، من در دانش��كده فنی فعال بودم، تختي هم كه در نيمه دهه 30 
به عنوان يک مصدقي، شهره بود. تختي پاتوقي داشت؛ پاتوق، قنادی آقاي 
جيره بندي در ميدان مجسمه سابق � انقالب فعلي � بود. من و دوستان هم 

به قنادي سر مي زديم.
�  براي »نون خامه اي«؟

• )با خنده( آره. بيش��تر براي ديدن تختي. اونجا ه��م ارتباط و گفتگو و 
بحث بود و رابطه ادامه داشت. تا اين كه در كنگره جبهه ملي دوم در سال 41 
در منزل حاج حسن قاس��ميه، تختي به عنوان نماينده ورزشكارها، حضور 
شاخصي داش��ت. من هم به عنوان نماينده دانش��جويان دانشگاه تهران در 
كنگره ش��ركت داش��تم. در اون كنگره به هم نزديک بوديم و بحث و تبادل 

نظر داشتيم.
�  اما عروسي.

• ام��ا عروسي؛جش��ن عجيبي ب��ود؛ دو عاقد بس ش��اخص و اس��مي و 
همين طور مهمون هاي اس��م و رس��م دار. عقد ما، دو عاقد داشت: مرحوم 
طالقاني و مرحوم حاج س��يد رضا زنجاني. مهمون هاي اسم و رسم دار هم، 
يكي يكي مي اومدن: دكتر س��نجابي، دكتر آذر و ديگران. سال 44 هم اوج 
اختناق بود و دو س��ال بعد از 15 خرداد، اين عروسي به يک جلسه سياسي 
تبديل ش��ده بود. پدر خانم من، آق��اي توحيدي قدري به فك��ر فرو رفت و 

نگران بود.
�   عروسي كجا بود؟

• عروس��ي در منزل آقاي توحيدي تو چهارراه س��په، منزل بزرگي بود و 
همه جا رو چراغان كرده بودن. مهمون هم زياد بود. من به خاطر عالقه ويژه 
به دكتر مصدق، يک كارت دعوت هم براي ايش��ون به احمدآباد فرستادم. 
دكتر مصدق با هم��ون ادب و آداب خ��اص خود، جواب دع��وت رو به طور 

كتبي براي من فرستاد:
ضمن عرض تبري��ک، مي دانيد كه من در حبس هس��تم و نمي توانم در 

مجلس حضور يابم، عاقبت خوشي براي شما آرزو مي كنم. 
محمد مصدق

� پس حسابي سرخوش بوديد؟
• حس��ابي. حاال گوش كن: مدتي از جشن گذش��ته بود كه دكتر متين 
دفتري نوه دكتر مصدق با يک دسته گِل ِگرِد خيلي قشنگ به مجلس وارد 
شد و دسته گل رو از طرف دكتر مصدق به ما هديه داد. مجلس به هم ريخت 

و همه ابراز احساسات مي كردن. بهت گفتم كه مجلس عجيبي بود.
�  تختي كي آمد؟

• نصف مجلس گذشته بود كه تختي وارد شد. جلسه به هم ريخت و همه 

بلند شدن. 
�  داماد فراموش شد؟

• آره داماد فراموش شد. همه مي خواستن با تختي عكس بگيرن. در اون 
خفقان، عكس انداختن با تخت��ي، غنيمتي بود. تختي هم با همون حجب و 
حياي خاص خودش. دعوت همه رو قبول مي كرد و اين گوشه و اون گوشه 
مجلس با حضار عكس مي گرفت. برخي نگران بودن كه مشكلي پيش نياد. 
اما حاج آقاي س��راجي دائي عروس، خيلي خوش��حال بود و به كساني كه 

نگران بودن مي گفت:
اين مهمه، حضور تختي مهمه، نه عروسي.

� پس فضاي عروسي كاماًل سياسي و پرهيجان بود.
• وضعيت جوري بود كه آخر كار، مردم با تظاهرات مي خواس��تن پشت 
س��ر تختی، برن بيرون. من مالحظه حاج آقا � آقاي توحي��دي � رو كردم. 
به حاج مانيان ندا دادم كه تختي پيش از پايان عروس��ي، آهس��ته مجلس 
رو ترك كنه بهتره، تا بيرون سروصدا نش��ه. حاج مانيان هم ندا رو داد و آقا 

تختي بدون اين كه مردم باهاش خارج شن، از مجلس رفت.
� عروسي از اين پرخاطره تر، نشنيده بودم.

• اون عروسي مثل يک ميتينگ پر هيجان بود.
�  عكس هاي عروسي هست؟
• نه آقا. عكس ها رو بردن آقا.

�  خاطره رو كه نمي تونن ببرن.
• خاطره سرجاشه. ولي عكس ها، خاطره رو زنده مي كنه.

دلخوشي مردم دهه 40



ويـژه  نامه جهان پهلوان تختـي، جاي خالي، جاي سبز110

از دوران نوجوانـی به عرصه سياسـی 
– اجتماعی گام نهـادن، فرازهای متعدد 
تحـوالت تاريخـی را از سـرگذراندن و با 
روندهـای چند دهه همراه بودن، انسـان 
را صاحـب »خيـل«ی از تجربـه مواجهه 
می كنـد. دكتـر حبيـب اهلل پيمـان نام و 
چهره آشـنای نيم قرن اخير عرصه فكر و 
سياست، كه از دوران دبيرستان به جرگه 
پيوست، در بيست و هفت سالگی فرصتی 
يافت تا با حضور در كنگره جبهه ملی دوم 
در آذر ماه 41، با طيف گسترده ای از فعاالن 
فكری، سياسـی و اجتماعی مواجه شود. 
حضور در كنگره فرصت ديـدار و گفتار با 
غالمرضا تختی را نيـز فراهم آورد. روايت 
آن ديد و گفت، نگرش تختی به مناسبات 

ميان نيروها را به ما منتقل می كند:  
***

نخس��تين بار بود كه ب��ا غالمرضا تختی 
پهلوان ن��ام آور ايران از نزديک آش��نا و هم 
صحبت می ش��دم. جلس��ات كنگره جبهه 
ملی ايران در منزل مرحوم شمش��يری در 
حوالی سرچشمه تش��كيل می شد. تختی 
نيز در جلس��ات كنگره ش��ركت می كرد. 
بيشتر گوش می داد و نظاره گر بود و كمتر 

س��خن می گفت. اگر اش��تباه نكنم يک بار 
مطالبی ايراد كرده ب��ود. كنگره جبهه ملی 
آغاز و پايانش با تنش و مشاجره ميان برخی 
ش��خصيت ها و گروه های ش��ركت كننده 
همراه بود. ب��ه رغم تالش های دلس��وزان 
نتوانس��ا بر اختالف��ات موج��ود فائق آمده 
دس��تاوردهايی راه گش��ا به نيروهايی كه 
چشم اميد به آن دوخته بودند ارائه نمايدو 
جَو غالب بر كنگره مشاجره و يا اعالم موضع 
بود تا گفتگوی مستدل و مستند بر واقعيت 
ها برای وصول به توافق و خرد جمعی. دكتر 
غالمحسين صديقی روح حاكم بر جلسات 
را، با خط شعری كه در آغاز سخنرانی خود 

خواند  بيان نمود:
داليل قوی بايد و معنوی   

نه رگهای گردن به حجت قوی
تختی نير مانند بس��ياری از اعضاء جوان 
تر كنگره از سير رويدادها راضی به نظر نمی 
رسيد. در تنفسی كه در ميانه جلسات داده 
شد از وی درخواست كردم چند دقيقه ای 
با تعدادی از دوستان جوان بيرون از كنگره 
كه مش��تاق ديدار وی هس��تند به گفتگو 
بنشيند. تختی بيش از آن صميمی و فروتن 
ب��ود و ش��خصيتی زالل و مردمی داش��ت 

كه مقام قهرمانی و ش��هرت و محبوبيت او 
مانع از نزديک ش��دن و نشست و برخاست 
افراد ب��ا او گردد. ب��ا روی ب��از پذيرفت، در 
گوش��ه خلوتی دور او حلقه زديم و نظرش 
را در مورد مشاجرات و مداكرات جاری در 
كنگره جويا ش��ديم. ابتدا از انگيزه شركت 
در كنگره گفت اينكه او هم مانند هر ايرانی 
وطن دوست نمی تواند نسبت به سرنوشت 
ميهن خ��ود و مردم��ی كه اس��ير چنگال 
ستم و اس��تبداد هس��تند بی اعتنا باشد و 
نجات كش��ور و ملت را در ادامه راه نهضت 
ملی دكتر مص��دق می داند. مس��ئوليتی 
كه بر دوش فرد ف��رد افراد آگاه و باش��رف 
س��نگينی می كند ج��ز در س��ايه اتحاد و 
همبستگی كليه نيروهای ملی و آزاديخواه 
به انجام نمی رسد. او نارضامندی خود را از 
روند گفت و گوها و مس��ائل ميان نيروها و 
شخصيت ها در جبهه ملی دوم و به ويژه در 
جريان برگزاری كنگره اب��راز نمود. و چون 
دوستان از علل نارضايتی وی جويا شدند، 
بی آنك��ه وارد ريز قضاي��ا ش��ود و از فرد يا 
گروهی نام ببرد اين يا آن شخصيت حزب را 
مقصر بشناسد، بر اهميت خلوص و صداقت 
و رعايت اخالق در سياست و عرصه مبارزه 

کنگره جبهه ملي ایران؛
 تختي  قهرمان پشت سر دکتر پیمان

نگاه پهلوانی به سیاست

پيمان
حبيب اهلل

1314
شيراز
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تاكيد نمود. و برای آنكه منظور خود را بهتر 
بيان كند به دنيای ورزش و پهلوانی اش��اره 
كرد و نكاتی را  بدين مضمون يادآور ش��د: 
در مس��ابقات ورزش��ی تا بازنده ای نباشد، 
برنده ای هم وجود ندارد و در هر رشته فقط 
يک نفر قهرمان می شود و بقيه از اين عنوان 
بی نصيب می مانند. اين وضعيت می تواند 
رقابت در دس��تيابی ب��ه مق��ام قهرمانی را 
با بی اخالق��ی و رفتار خصمان��ه ميان رفقا 
آلوده س��ازد. آگاهی از يک چنين آسيبی 
سبب شده اس��ت كه از قديم االيام ورزش 
و پهلوانی با خصايل اخالق��ی پيوند بخورد 
و كس��انيكه از اين فضيلت راستی و شرف و 
جوانمردی و آزادگی محروم اند اجازه ورود 
به زورخانه و بازی در گود را بدست نياورند.  
لذا م��ی بينيم ك��ه قهرمانان ورزش��ی و 
پهلوانان، ش��هرت و محبوبيتشان، بيشتر 
از اينكه مربوط به ت��وان ومهارت عضالنی 
باش��د؛ مربوط ب��ه خصلت های انس��انی و 
اخالقی است. و همين وسواس در حفظ اين 
پيوند با عث شده اس��ت كه مناسبات ميان 
داوطلبان قهرمانی در عرصه های ورزشی 
به ندرت با خصومت و كين��ه توزی يا دروغ 
و بی-انصافی آلوده گردد. تا وقتی پايبندی 

به اخالق برای ورزش��كاران به صورت يک 
امر وجدانی و تعهد درونی و الينفک حرفه 
ورزش��كاری اس��ت، روابط ميان بازيگران 
و قهرمانان ورزش��ی فارغ از برد و باخت، با 

دوستی و جوانمردی همراه خواهد بود.
او س��پس به عرص��ه سياس��ت و مبارزه 
اجتماعی بازگش��ت و به حساسيت بيشتر 
و خطير بودن اين عرصه در مقايسه با عالم 
ورزش پرداخت. و گفت: زبان ضعف اخالق 
و جوانم��ردی و انصاف خواه��ی در داوری 
و مي��دان مب��ارزه اجتماعی دام��ن همه 
آزاديخواهان و حتی يک مليت و كش��ور را 
می گيرد. آنگاه ضمن اشاره به كسانيكه در 
كنگره گردآمده اند گفت آنها همگی برای 
هدف مش��تركی در اينجا جمع ش��ده اند 
همه از ستم و استبداد آس��يب ديده و رنج 
برده اند و در اين راه سرنوش��ت مشتركی 
دارند، قرار نيس��ت برخی برن��ده و برخی 
ديگر بازنده شوند. اگر در اين مبارزه پيروز 
ش��وند، همگی از نعمت آزادی و استقالل 
و ترقی كشور و س��ربلندی ملت بهره مند 
می شوند. و اگر شكس��ت بخورند همگان 
طعم محرومي��ت از آزادی و عدالت را می 
چشند. به عالوه شرط پيروزی و دستيابی 

به هدف، اتح��اد و همبس��تگی ميان همه 
آنهاس��ت و اخت��الف و ن��زاع و خصومت و 
بی اعتمادی جز شكست و ناكامی حاصلی 
به بار نمی آورد. دست كم تا وقتی استبداد 
حاكم است و بر همه يكسان فشار می آورد 
دليلی ب��رای رقابت ميان خ��ود ندارند. در 
اين عرص��ه برخالف مي��دان ورزش، برد و 
باخت معنا ن��دارد و يا همه برن��ده اند و يا 
همه بازن��ده و زمانی پيروز می ش��وند كه 
ميان آنه��ا اتحاد و صميمي��ت و صداقت و 

يكرنگی برقرار است.
وقتی اين مضامين را بر سر زبان می آورد، 
در كالمش تلخی و در نگاهش اندوه و رنجی 
عميق بود و از خالل آن اين بيت را می شد 

به گوش هوش شنيد:
ما زياران چشم ياری داشتيم   

نی غلط بود هرچه می پنداشتيم
ب��ا اين وج��ود جه��ان پهلوان دوس��ت 
داشتنی ما فراموش نكرد كه جوانان را اميد 
امروز و فردای ميهن بش��مارد و به پايداری 
در ص��ورت حفظ همبس��تگی و صداقت و 
صميميت و جوانمردی كه اخالق پهلوانان 
حقيقی است سفارش نمايد. روحش شاد و 

ياد و خاطره اش جاودانه باد.

جمعي از شرکت کنندگان در کنگره تاریخي؛
تختي ، از باال پنجمین نفر از ردیف دوم
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آن طور كه نزديـكان بيان مي كننـد، تختي 
به يک نفـر احترام ويژه مي گذاشـته و به دو نفر 
احترام و عالقـه اي ويژه داشـته؛ دكتر خنجي 
مورد احتـرام و دكتـر مصدق و آقـاي طالقاني، 
مورد احترام و عالقـه. محمد مهـدي جعفري، 
هم در مسجد با "آقا" بوده اسـت، هم در زندان 

و هم در مسـير پرتوي از قرآن. بدين سبب 
بخشي از محفوظاتش، در حوزه مشترک با 
»معلم اول« است. دكتر هم، صاحب پرتو را 

»آقا«  مي خواند:
مرحوم تختي از مس��ابقات كشتي توكيو 
كه بازگش��ت، آمد زندان پيش آقا. به زندان 
قصر آمد، پشت ميله ها، با همان چهره آرام، 
متبسم و متواضع. با آقا س��الم و عليک كرد 
و آقا هم با او خوش و بش. از آقا ش��نيدم كه 
در دوران زن��دان، آق��اي تختي ب��ه منزل و 

بچه هاي ايشان سر مي زده.
� مالقات زندان قصر را ش��ما هم ش��اهد 

بوديد؟
• بله، من بودم، آق��اي ابوالفضل حكيمي 
بود، آقاي مهندس س��حابي بود و دوستان 

ديگر هم بودند.
�  با او برخورد مستقيم هم داشتيد؟

• ن��ه برخورد مس��تقيم نداش��تم. ما، در 

زندان بوديم، شب دوم خرداد 42 بود كه اعضاي 
كميته تهران جبهه ملي دستگير شدند و به قصر 
آمدند. آقاي مهندس نراق��ي كه از اعضاي همين 

كميته بود به من گفت:
»تختي هم عضو همين كميته بود، ولي امشب 
نيامده بود و خوشبختانه او را نگرفتند. جلسه در 

منزل يكي از اعضاء بود، اگ��ر تختي آمده بود، او را 
هم مي گرفتند.

*  مهندس عزت اهلل سحابي چنين نقل مي كند 
كه تختي چندبار به قصر آمد و با »آقا« و مهندس 
بازرگان مالقات كرد. ما را نمي شناخت، اما سالم 

و عليک مي كرد.

مالقاتـی آقـا

حاشـیه ي کنگره جبهه ملي؛ تختـي در کنـار طالقاني

جعفري، محمد مهدي، 1318؛برازجان
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متن مقاله منسوب به شـهيد پروانه اسكندری )فروهر( است كه در 
دی ماه سـال 1373 به بهانه بيست و هفتمين سـال رحلت پهلوان به 

تحرير درآمده است:
هفدهم دي ماه يادآور خاطرة تلخ و جان��كاه پرواز ابدي جهان پهلوان 
تختي در سال 1346 شمس��ي مي باش��د. قهرماني كه رفت تا بر كرسي 
ابدي پهلواني عصر ما تكيه زند و با افس��انه و اس��اطير هم آغوش شده، به 

ابديت بپيوندد.
جهان پهل��وان تختي در س��ال 1309 خورش��يدي در خاني آباد يكي از 
قديمي ترين محالت جنوبي تهران چشم به جهان گشود، پدرش ارباب رجب 
تختي يخچال دار بود و اوقات فراغت را در زورخانه كنار پهلوانان مي گذراند. 
تاثير پدر و حضور در زورخانه هاي متعدد، وي را به س��وي اين محراب مهر و 
جوانمردي كشيد. نخستين تجربه هاي ورزش كشتي را در سال 1324 در 
باشگاه فوالد واقع در خيابان شاهپور سابق به مديريت مرحوم حاج حسين 
رضي زاده كسب كرد و خيلي زود به يمن روح بلند و اعتقاد ديني و بازوان توانا، 

حريفان كهنه را از ميدان بدر كرد و در جايگاه قهرماني كشور نشست.
در خاطرات وي مي خوانيم: »من كه هميشه از تصوير »پالم« سوئدي 
مي ترسيدم برآن شدم تا تصويرهاي سفيد و سياه او را در پوششي از طال 
جا داده و هميشه مقابل ديدگانم قرار دهم، من با آن پوست هاي مختلف 
و چشم هاي رنگارنگ خو گرفتم. من مي دانستم كه بايد شمايل آن ها را 
مد نظر قرار داد و دندان بر روي جگر گذارد و براي پيروزي بر آن ها تالش 

كرد. من چنين كردم، هر چند به موفقيت نهايي خود نرسيدم.«
و از زبان دوستانش مي شنويم: »انگار ديروز بود، بعد از آن كه »آناتولي 
آلبول« اميد تيم شوروي توس��ط غالمرضا تختي ضربة فني مي شود، او 

قبل از آن كه لباس به ت��ن كند، نزد زن و دو فرزن��د »آلبول« رفت، از زن 
معذرت خواس��ت و آن دو طفل را كه انگشت حس��رت شكست پدر را به 
دهان داشتند نوازش كرد، او حريف نبود، فرشته يي بود كه خداوند براي 
نوازش آفريده بود. درخشش جهان پهلوان تختي در سال 1330 فزوني 
گرفت، يعني مقارن با شكوفايي زمامداري روانشاد مرحوم دكتر محمد 
مصدق و اوج نهضت ملي ش��دن صنعت نفت. او در مس��ابقات كش��تي 
هلسينكي مقام دوم قهرماني جهان را كسب كرد و بدين گونه پهلوان 20 
س��الة ما با چهرة نجيب و مهربان با نگاه شرم آلود، يكباره توجه همگان را 

به سوي خود جلب نمود.«
تختي در كنار بدنسازي و پهلواني با ش��ناخت نهضت ملي به رهبري 
دكتر محمد مصدق به پ��رورش روان پرداخت و خيلي س��ريع در جرگة 
مصدقي هاي با ايمان قرار گرف��ت. اين خبر بر دش��منان مصدق، كه در 
راس آن ها درباري��ان بودند گران آم��د و حيله و تزوير ب��راي دور كردن 
پهلوان از صحنة سياس��ت اوج گرفت ول��ي نه زور و نه تزوي��ر هيچ كدام 
در روح بلن��د و طب��ع واالي او كارگر نيافت��اد و تا پايان همچنان بر س��ر 
آرمان خود ايس��تادگي كرد. بارها پرچم س��ه رنگ ايران ب��ه همت او در 
ميدان هاي بزرگ جهاني به اهتزاز درآمد ولي آن چه از تختي حماسه اي 
از ياد نرفتني س��اخت، نه تنها قدرت پهلواني و پيروزي هاي درخش��ان 
او، كه جوه��ر بلند و واالئيده اش ب��ود، بلكه در زمانة فضيلت س��وزي كه 
پايداري ياران راه را، جز در لحظه هاي گلوله باران نمي شد تصديق نمود، 
تختي به گونه اي س��مبل اس��تقامت و پايداري در تالش براي رهايي از 
سلطة اهريمنانة استبداد و فس��اد حكومت و حاميان قدرتمند خارجي 
آن گرديد. شركت آش��كار و صميمانة تختي در كوشش هاي سياسي به 

پروانه اسكندری )فروهر(

پیـک پرشـور
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ويژه برگزيده شدن او به عضويت شوراي مركزي جبهة ملي ايران، چنان 
دستگاه اس��تبداد را به خش��م آورد كه از ورود او به باش��گاه هاي ورزش 
كه خانة دومش ب��ود جلوگيري به عم��ل آورد. وقتي تختي در كش��تي 
نباشد يعني هيچ. وقتي كشتي نمي گرفت و براي تماشا به سالن مي آمد 
مسابقات را تحت الش��عاع قرار مي داد و تختي � تختي شعاري بود كه پير 
و جوان مي گفتند و او را مي خواستند، او به همين راضي بود، ولي تكليف 
كرده بودند كه به س��الن هم نيايد و خيلي سخت اس��ت پهلواني كه همه 
چيزش كشتي است حتي براي تماشاي كش��تي هم به سالن نيايد، ولي 
تختي با ايماني شكس��ت ناپذير از راه ملت دور نگشته و سنگر جبهة ملي 

ايران را ترك نگفت.
كس��اني كه با او س��روكار داش��تند به خوب��ي مي دانس��تند كه روح 
ناسيوناليس��تي او به قدري قوي بود ك��ه تنها چيزي كه امكان داش��ت 
اش��ک از ديدگان او س��رازير س��ازد پيروزي ها و شكس��ت هايي بود كه 
نصيب كش��ورش مي گرديد. در مواقع پيروزي، اشک ش��ادي و در وقت 
شكس��ت اش��ک غم و اندوه. جنبة اي��ن پيروزي ها از هي��چ جهت فرقي 
نمي كرد، يعني براي او سياس��ت، اقتصاد، ورزش وقتي با ناس��يوناليزم 
آميخته شود علي السويه اس��ت. به دنبال همين انگيزه بود كه در جريان 
زلزله بوئين زهرا، با تالش��ي خالصانه به كار جمع آوري هديه هاي نقدي 
و جنس��ي مردم پرداخت و با توجه به عالق��ه و اعتقادي كه م��ردم به او 
داشتند، كارواني عظيم ترتيب داد كه بيش از پيش بر حيثيت رژيم لطمه 
وارد آورد. اي��ن حركت خيرخواهانه او كه از عمق احس��اس صادقانه اش 
نسبت به مردم سرزمينش سرچش��مه گرفته بود تاثيري شديد بر همة 
افراد ملت، به وي��ژه جوانان گ��ذارد. تختي را بايد از قهرماناني به ش��مار 
آورد كه در تاريخ حيات يک ملت ماندني مي شوند، چنان كه پورياي ولي 

ماندني گشت.
تختي در زمان خود تا ژرفاي روح و جان جوانان ايران تاثير گذاش��ت. 
بسيار بودند قهرماناني كه بر كرس��ي قهرماني جهان ايستادند ولي هيچ 
يک گس��تردگي نفوذش��ان بر جامعه و جوانان چون تختي نبود. تختي 
براي جوانان ايران نشانة مردانگي و جوانمردي، صداقت و خدمتگزاري، 
پاكي و دور بودن از آلودگي و باالخره سرش��ار از عشق به ميهن و آزادگي 
و س��ربلندي ملت ايران بود. جوانان ايران تختي را تنه��ا به اعتبار قدرت 
بازوانش نمي ستودند و او را براي خود الگو نساخته بودند، بلكه عزم راسخ 
جهان پهلوان در حمايت از نهضت ملي و راه مصدق و خدمت به مردم، او 

را تا بدان درجه از محبوبيت و اعتبار رسانده بود.
امروز جوانان اين مرز و بوم با گرامي داش��ت جه��ان پهلوان تختي، به 
اعتباري به تمامي خصلت ها و باورهاي آن هميشه بزرگ و آن يل دوران 
اداي احترام مي كنند و برآنند تا با تمام نيرو مس��ئوليت هاي بزرگي را كه 
در زمينة پاسداري از آزادي ملت، استقالل ميهن و ساختن ايراني آباد و 

جامعه اي نيكبخت برعهده دارند، پذيرا شوند.
غالمرضا تختي، رستم دوران، برافرازندة درفش افتخار، كارمند سادة 
راه آهن بود و با حقوق ان��دك، بار زندگي خود و خان��واده اش را به دوش 

مي كشيد.
تختي، آن پيک پرشور پيروزي، آن هميش��ه قهرمان، بيست و هفت 
س��ال پيش در هفدهم دي ماه به سراي باقي ش��تافت و در ابن بابويه در 
آرامگاه مرحوم شمش��يري به خاك س��پرده ش��د. او تا پايان زندگي و تا 
پاي مرگ، روي از آرمان بزرگ خويش برنتافت و گوش��ة چشمي هم به 

حاكمان ستمكار نشان نداد.
ياد آن مصدقي مبارز پيوسته گرامي باد.

  قهرمان  بر روي دوش دوستداران 



115 زمستان 1388

مهنـدس موفقي كـه يک شـركت بـزرگ را 
مديريت مي كند، چهل و دو سـال پيش در شـور 
و شـر جواني و دوران آرماني، سـازمانده و صحنه 
گردان تجمع دانشجويان پلي تكنيک در مراسم 
يادبود جهان پهلوان بوده است. بهروز قاضي زاده 
ورودي سال 41 به پلي تكنيک در رشته مهندسي 
نسـاجي و رنگرزي، مهندس عطاءاهلل محمدي از 
هم دوره اي ها را نيز به گفت وگـو دعوت كرده بود 
تا »نكته اي از قلم نيفتد...« . مهندس لب به روايت 
مي گشايد، صميمانه، مسئوالنه و شمرده، شمرده:

همون س��ال اول كه به دانش��كده وارد شديم، 
متوجه ش��ديم كه هر كالس يک نماين��ده داره و 
جلس��اتي با حض��ور 23 نماين��ده از 23 كالس در 
ات��اق C كالج عمومي، تش��كيل مي ش��ه. برامون 
مشخص شد كه اين نمايندگان، »سازمان صنفي 
دانشجوئي« رو تشكيل ميدن و از بين اون ها، 5 نفر 
به عنوان هيئت مديره براي پيشبرد مسائل صنفي 

دانشجويان، انتخاب مي شن.
�  نماينده كالس شما؟

• بچه ه��اي كالس، من رو به عن��وان نماينده 
انتخاب كردن. من هر 5 س��ال دوران تحصيل، به 
عنوان نماينده در س��ازمان صنفي حضور داشتم 
و از اعضاي هيئت مدي��ره هم ب��ودم. تعدادي از 
بچه هاي س��ازمان صنفي در مبارزه با رژيم شاه، 
شهيد شدن مثل مرحوم حسن پور، مرحوم صامع 

و مرحوم لنگرودي. اون بچه ها، اغلب از بچه هاي 
سياهكل بودن.

�  حوزه فعاليت سازمان صنفي چه بود؟
پيگيري مشكالت تحصيلي دانشجويان با توجه 
به سخت گيري هاي خاصي كه در پلي تكنيک وجود 
داشت.  و يا انتخاب اساتيد درجه يک براي حضور در 
كالس ها مثل دكتر مجتهدي، دكتر انواري و دكتر 

رياضي. و همين طور بقيه مسائل صنفي. 
�  مي��زان توفيق س��ازمان صنفي در پيش��برد 

مطالبات چقدر بود؟
•  معموالً موفق بوديم. چون خواسته ها منطقي 
بود. اون زم��ان خط رژي��م ه��م، دادن امكانات به 
دانشگاه ها بود تا سروصدائي با زمينه صنفي به پا نشه.

بچه ها هم بس��يار يكدس��ت و هماهنگ بودن. 
آن چن��ان ك��ه هيئ��ت مدي��ره س��ازمان صنفي 
مي تونس��ت ظرف 10 دقيقه كالس ها رو تعطيل 
كنه؛ هيئت مديره سريع تش��كيل جلسه مي داد و 

تصميم مي گرفت و بچه ها هم حمايت مي كردن.
�  س��ازمان صنفي به حوزه مسائل سياسي هم 

وارد مي شد؟
•  اصاًل، ح��وزه ما صنفي بود و ق��رار نبود ورود به 

مسائل سياسي داشته باشيم.
�  تحت چه شرايطي در سال 46 سازمان صنفي 

در مراسم يادبود تختي فعال شد؟
•  تختي محبوب القلوب ب��ود و مورد عالقه همه 

مردم ايران. دانشجو هم كه مي دونين همواره داغه 
و احساساتش از بقيه بيشتره. ما به طور خودجوش 
تصميم گرفتيم در مراس��م هفت تختي ش��ركت 
كنيم. براي روز هفتم، دانش��گاه رو تعطيل كرديم. 
مديريت دانش��گاه به ش��دت مخالفت مي كرد. ما 
خواستيم تا اتوبوس هاي دانش��گاه رو براي انتقال 
بچه ها به ابن بابويه در اختيار ما بگذارن، ولي قبول 
نكردن. ما از بچه هائي كه رانندگي ماشين سنگين 
رو بلد بودن، خواستيم كه پش��ت فرمان بنشينن. 
بچه ها سيم زير فرمان رو كشيدن و ماشين ها روشن 

شد و بچه ها ريختن تو اتوبوس. 
�  اعالميه هم منتشر كرديد؟

• كارهاي چاپي سازمان صنفي رو از طريق يک 
چاپخونه در خيابون خيام انجام مي داديم. چاپخونه 
در كوچ��ه اي بود كه ب��ه بازار منتهي مي ش��د. اين 
چاپخونه متعلق به عموي آقاي دكتر سيد اصفهاني 
بود كه از طريق ايش��ون به چاپخونه معرفي ش��ده 
بوديم. من به چاپخونه می رفتم و متن اطالعيه ها رو 
برای ما چاپ می كردن. برای مراسم هم اطالعيه ای 

چاپ كرديم.
�  استنسيل روغني نداشتيد؟

•  س��ازمان صنف��ي استنس��يل نداش��ت. يا با 
مس��تخدم توافق مي كرديم و كليد اتاق استنسيل 
رو مي گرفتيم و يا شب ها از پنجره به اتاق مي رفتيم 
و تا صبح كارها رو انجام مي داديم. نگهباني جلو در 

مشارکت عشق آلوده

قاضي زاده،  بهـروز، 1323؛تهران
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ورودي مس��تقر بود و به همه جا سر نمي كشيد. ما 
هم فرصت پيدا مي كرديم كه از پنجره به داخل اتاق 

بريم و شبانه كارهاي چاپي رو انجام بديم. 
�  پالكارد هم تهيه كرده بوديد؟
•  تصور می كنم پالكارد داشتيم.

� در بدو ورود به اب��ن بابويه با چه وضعيتی روبرو 
شديد؟

• عالوه بر اتوب��وس، بچه هايی هم كه ماش��ين 
داشتن، ماش��ين آورده بودن؛ ماشين ها هم پر بود. 
قبل از ابن بابويه بسيار شلوغ و پرازدحام بود. ما هم 

به خيل مردم پيوستيم.
� دانشجويان دانش��گاه های ديگر هم در مراسم 

شركت داشتند؟
• بله از دانشگاه های ديگر هم اومده بودن.

�  فرصت شما برای تدارك كافی بود؟
• نه زمان بس��يار محدود بود و م��ا در حد امكان 
تدارك دي��ده بوديم. اما برای ش��ب چهلم، به طور 
وس��يع تدارك دي��ده بودي��م. برای ش��ب چهلم 
برنامه ريزی ها گس��ترده تر و جدی ت��ر بود و حتی 
با بچه های دانش��كده فنی هم، هماهنگی كرديم. 
ضمن تداركات و هماهنگی ه��ا، به من اطالع دادن 
كه بچه های دانش��كده فنی برای تهي��ه پالكارد و 
چاپ و نشر، پول كافی ندارن. سازمان صنفی چون 
به طور ماهانه از همه بچه ها پول می گرفت، صندوق 

موجودی داش��ت. فكر  می كنم موجودی صندوق 
سازمان 1750 تومن بود. من از هيئت مديره اجازه 
گرفتم و قرار ش��د به بچه های فنی كمک كنيم. به 
من گفتن يكی از بچه های فنی مياد جلو كتابخانه 

جردن تا پول رو بگيره.
�  ساختمان جردن دانشگاه تهران؟

•  نه كتابخان��ه پلی تكنيک به ن��ام جردن ثبت 
شده بود. قرارمون زير مجس��مه جردن بود. يكی از 
بچه های فنی آمد سر قرار و من پول رو تحويل دادم. 

همون قرار باعث دستگيری من شد. 
� قرار چطور لو رفته بود؟

• ظاهراً گارد دانش��گاه گزارش داده بود. من هم 
از دادن پول، تصور كار غيرقانونی نداش��تم و كار رو 
مخفی و محرمانه تلقی نمی كردم. فردا صبح ساعت 
6 زنگ زدند به منزل ما، از ساواك زنگ زدن. گفته 
شد به ساختمانی در خيابون تخت جمشيد، نبش 

ايرانشهر بيائيد.
� شما چه كرديد؟

• من به يك��ی از اعضای هيئت مديره س��ازمان 
صنفی، آقای ممتحن زنگ زدم و گفتم يوس��ف، از 

ساواك من رو خواستن.
ممتحن گفت تو كه دو س��ه بار احضار ش��دی، 
س��واالتی می كنن و رهات می كنن. من به آدرس 
مراجعه كردم و داخل س��اختمون ش��دم. به اتاقی 

هدايت شدم كه خانمی هم در اون اتاق نشسته بود. 
اون خانم داش��ت گريه می-ك��رد، گفتم چرا گريه 
می كنين؟ گفت پس��رم رو گرفتن. گفتم پسر شما 
كيه؟ اسم گفت ولی من نشناختم. پسر اون خانم از  
بچه های دانشكده فنی بود. من گفتم نگران نباشين 
من عضو هيئت مديره سازمان صنفی پلی تكنيک 
هستم، از اينجا كه رفتم، اعتصاب راه می اندازيم تا 
پسر شما آزاد شه. تا آزادش نكنن دست از اعتصاب 
برنمی-داريم. شما بيخود ناراحت نباشين. بعدها 
فهميديم ك��ه اون خانم، مادر فرخ نگه��داره و فرخ 
نگهدار هم، همون دانشجوی دانشكده فنی بود كه 

زير مجسمه جردن از من پول تحويل گرفت.
� بعد چه شد؟

• من رو، صدا زدن و به اتاقی شبيه يک آشپزخانه 
كوچ��ک ب��ردن. گفت��ن كمربن��دت رو ب��از كن، 
جيب هامو خالی كردن. بعد دو تا مأمور من رو سوار 
كردن و بردن قزل قلعه. در ق��زل قلعه بازجويی ها 

شروع شد.
� بازجوئی ها پيرامون كم��ک مالی به بچه های 

فنی بود؟
• جدا از اون مس��ئله، روی رابطه ه��ا هم دقيق 
ش��دن. در مورد برنامه های مراسم تختی كنجكاو 

بودن و همينطور در مورد محل چاپ اعالميه ها.
� با دس��تگيری شما، ش��ركت در مراسم چهلم 

تختی منتفی شد؟
• نه. بچه ها در مراسم مشاركت داشتن.

� چه مدت بازداشت بوديد؟
• دو روز انفرادی و دو ماه و پانزده روز عمومی؛ مدتی 
در قزل قلعه و مدتی در زندان موقت شهربانی كه بعدها 

تبديل به كميته مشترك ضد خرابكاری شد.
� محاكمه هم شديد؟

• من رو به دادرسی ارتش بردن و محاكمه كردن 
و مشمول ماده 2 ُمقدمين شدم. دادستان می گفت 
اي��ن فعاليت های موض��وع اين ماده، منش��أ كليه 

اعتصاب های دانشگاه های ايرانه.
� وكيل هم داشتيد؟

• وكيل تسخيری بود، من وكيل اختيار نكردم، 
خودش��ون وكيل تس��خيری ق��رار دادن كه يک 
سرهنگ بود. من رو به 2 ماه و 10 روز زندان محكوم 

كردن، چون بيشتر كشيده بودم، آزاد شدم.
� بچه ها از شما چه طور استقبال كردند؟

• بچه ها اس��تقبال خاطره انگيزی ترتيب داده 

دانشـجویان در آسـتانه ورود بـه ابـن بابویـه
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بودن. اومدم بيرون فهميدم كه بچه ه��ا هر روز در 
غياب من، به طور جمعی، دور دانشكده می گشتن 

و شعار می دادن "قاضی زاده آزاد شه".
* آقای مهندس محمدی به بحث وارد ش��ده و 
فض��ای پلی تكنيک پس از دس��تگيری را توصيف 

می كند:
فضای دانشكده، فضای ملتهبی بود. بچه ها به هر 

طريق ممكن تالش می كردن تا مهندس آزاد شه.
� بچه ها در مراسم چهلم تختی شركت كردند؟

• بله مراس��م چهلم انجام ش��د و دانشجويان از 
جمله بچه های پلی تكنيک مشاركت جدی داشتن.

� آقای قاضی زاده، چه ح��س و تلقی ای در مورد 
تختی داشتيد؟

• ما همه واقعاً عاشق تختی بوديم. می ديديم كه 
به اين شكل از طبقه محروم ايران دفاع می كنه، برای 
زلزله زده ها گلريزان ترتيب می ده، و اهل ايستادگی 
است، شوق و شعف ما نس��بت به او باال می گرفت. 
خ��وب در ورزش هم كه تختی قهرم��ان  قهرمانان 
بود. چهره معصوم و منش و خضوع و خشوعش هم 

لذت بخش بود. همه كارهايی كه در جريان تدارك 
مراسم، انجام می داديم، عشق آلوده بود. 

موقع جم��ع كردن اعان��ه برای بوئي��ن زهرا، تو 
خيابون پهلوی س��ابق ديده بودم��ش، خودم هم 
جلو رفتم و پول دادم. كل وجودش جذبه داش��ت. 
خصوصاً در وانفسای سال های پس از كودتا و پس از 

قضايای سال 42.
در ابن بابويه بچه ها بلندگوی دس��تی داش��تن. 
پژواك ش��عر بچه ه��ا از بلندگ��و، زيبا ب��ود و ذهن 

ماندگار:
هر شب ستاره ای به زمين می كشند و باز 

وين آسمان غمزده غرق ستاره هاست

آخرین قدرداني از خیل بدرقه کنندگان، پاي هواپیما به مقصد تولیدو، 1966

دانشجویان؛ صف به صف در ماتم پهلوان





اهالي پژوهش:
پرويز پيران
بهرام  بيضايي
ابراهيم مختاري

امير طيراني
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آقـای دكتر پرويـز پيران اسـتاد گرانقـدر علـوم اجتماعی و 
پيش برنده پژوهش های مانـدگار ميدانی، متن هايی چند از گفت 
و گوهای صورت گرفته با مدارهای پيرامونی تختی را مطالعه و بر 
آن يادداشت زده اند. يادداشت استاد، حاوی هم نكات فنی و هم 

گزاره های محتوايی پيرامون گفت و گوهاست:
***

اين عاصی در نوش��ته هايی برچن��د نكته تاكيد كرده اس��ت كه با مرور 
مصاحبه های عميق آقای ه��دی صابر با نزديكان مرح��وم جهان پهلوان 

تختی دوباره مطرح ش��دند و چنين به نظر رس��يد كه ش��ايد نقطه شروع 
خوبی برای نوش��تن چند كلمه ای بر كار ارزنده ايش��ان باشد. اولين نكته 
فقدان تاكيد ما ايرانيان بر خاطره نهادی اس��ت. آيا چند نفر پيدا می شوند 
كه صرف نظر از شغلی و مسئوليتی كه داش��ته اند آن هم در حد و منزلتی 
چه كهتر، چه مهتر در ايام پيری و بازنشستگی با حوصله بنشينند و بدون 
حب و بغض های رايج، بدون ش��اخ و ب��رگ اضافه كردن و خودس��تايی و 
بزرگ بينی كه پرده ی پوش��اندن عقده حقارت تاريخی است، سرگذشت 
خويش، محيطی كه نش��و و نما كردن��د، بدو خوبی كه چش��يدند، تجربه 
هايی كه اندوختند، محيط كاری و تشخص تاريخی برخورد "من ها" را بر 
كاغذ نگارند و به آيندگان س��پارند؟ در اين مرز و بوم حتی سياستمدارانی 
كه گاه دلش��ان جعبه اس��رار اين س��رزمين گرانقدر و زجر كشيده است، 
لب فروبس��ته از اين خاكدان در می گذرند و در واپس��ين دقايق حتی گاه 
بدين دم فروبس��تن افتخار نيز می كنند. چنين اس��ت كه از تاريخ زندگی 
مردمان اين سرزمين، از راه و رس��م زندگی، از بود و باش مردمان جز آنچه 
به تحريف، افزودن و كاستن س��ينه به س��ينه، راه دراز قرون را طی كرده 
است، هيچ چيز به درستی نمی دانيم و بر هيچ زمين استواری نمی توانيم 

دمی ايستاده به افق های دورتر بيانديشيم.
موضوع مهم ديگر اش��غال عرصه ها از س��وی عنوان داران، به راستی يا 
ناراس��تی به كف آمده اس��ت. بارها به ض��رورت معلمی، به دانش��جويان 
ارتباطات يادآوری كرده است كه دنيا را فقط از چشم مدرك داران پايتخت 
نشين نبينند. بياد دارد كه روزی روزگاری دوست عزيزی وسيله شد تا در 
اولين روزهای تولد همشهری، روزنامه خوب تهران، در باب مطالب و صفحه 
بندی آن چند نكته ای بيان شود. يكی از آن نكات تاكيدی بود بر به تصوير 
كش��اندن يک روز از زندگی آدم های عادی كوی و برزن، كه از بام تا ش��ام 
زحمت می كشند و هرگز ديده نمی شوند؛ از قضا به چند رپورتاژ ارزشمند 
از سوی خبرنگارانی كه اين روزها صاحب نام شده  اند منجر شد. فقط كافی 
است كه لحظه ای انديشيد و تصور كرد كه اگر فقط 10 درصد افرادی كه در 
حرفه خود حرفی برای گفتن و منزلتی برای كاله از س��ر برداشتن ديگران 
داش��ته اند و يا آدم های معمولی كوچه و بازار كه شاهد واقعه ای، همسايه 
بزرگی، نام آوری، جوانمردی دل داده به اي��ن آب و خاك بوده اند، صندوق 
ذهن می گش��ودند و محتوای آن را به زبان خود بر كاغ��ذ می ريختند چه 
گنجينه ای در هر زمينه تا به امروز فراچنگ آمده بود؟ اين جاست كه ارزش 
كارهای آقای هدی صابر و وقت گذاری آقايان حس��ين شمشادی، حسين 

عرب، كيومرث ابوالملكی و ديگران آشكار می گردد.
اتفاقا اين روزها فنون كيفی گردآوری اطالع��ات كه به غلط روش های 

یادداشت استاد بر گفت و گوها

پیران، پرویز، 1329، همدان
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كيفی خوانده می ش��وند بازاری به حق گرم دارند. فنونی چون مش��اهده؛ 
مش��اهده مش��اركت محور، فنون برون افكن )همان فنی ك��ه پير دير در 
داستان مولوی نازنين، بنام شاه و كنيزك، با گرفتن نبض كنيز به كار می برد 
و در می يابد كه كنيز، دلداده زرگری اس��ت در سمرقند چو قند(. مصاحبه 
عميق، گفت و ش��نود متمركز گروهی و فنون بدون تصديع و مزاحمت، از 
جمله فنون كيفی اند. ارزش اين فنون آن اس��ت كه با صرف وقت و تامل و 
تاكيد بر تعدادی محدود كه سوژه تحقيق نام دارند، به عمق می روند. نكته 
مهم ديگری كه فنون كيفی را جايگاهی رفيع می دهد، برداش��تن تاكيد از 
محقق و يا مصاحبه كننده در پيماي��ش های اجتماعی يا تحقيقات مبتنی 
بر پرسش��نامه به قصد تحليل های آماری و نهادن اي��ن تاكيد بر مصاحبه 
شونده است. بدين دليل فنون كيفی امروزی به فنون مبنا و مشاركت محور 
نزديک ترند. فنون مشاركت محور و مشاركت مبنا از اين پرسش اوليه آغاز 
شدند كه به راستی فقر را كه بايد تعريف كند؟ آيا محقق عجوِل عمدتا عضو 
طبقه ی متوسط كه ممكن اس��ت در عمر خويش حتی يک روز نيم سير به 
شب نرسانده باشد و نيم سير س��ر بر بالين ننهاده باشد، بيشتر حق دارد به 
تعريف فقر دست گش��ايد و يا فقرايی كه با گرس��نگی، محروميت و تحقير 
و درِد نداشتن و دست خالی شب به خانه برگش��تن و چشم های به انتظار 
كودكان گرسنه و همس��ر مضطرب و اندوهگين را نظاره كردن و بر همين 
روال عمر گذراندن و روزی از اين ميهمان خانة ميهمان ُكش رخت بر بستن 

و رفتن، آنچنان كه هرگز نبوده اند؟
جالب توجه آنكه در به كارگيری فنون كيف��ی حتی محقق می تواند از 
شيوه »حرف حرف می آورد« )Snow Balling( استفاده كند. يعنی فقط 
يک پرسش از پيش تدوين شده داشته باشد و بقيه پرسش ها فی البداهه 
از پاسِخ پاسخ گو يا پاسخ گوياِن گفت و شنود متمركِز گروهی به كف آيند 
و پرس��يده ش��وند تا تقش محقق باز هم كمتر و كم رنگ تر شود. در دهه 
1960 ميالدی فنون كيفی را فنون اكتشافی يا به قول ورزشكاران دست 
گرمانه تلقی می كردند و اعتقاد داش��تند كه اين فنون برای ش��روع كار، 
يافتن راه، و آزمون مسير سخت مناسب اند ولی فنون جدی تحقيق برای 
تعميم دهی آن بر اساس س��نجش قبلی و روايی و پايايی نيستند. امروزه 
اين حرف و حديث ه��ا نيز جايگاهی ندارد و فنون كيف��ی به عنوان فنونی 

كامل مورد استفاده قرار می گيرند.
حال كه به دليلی از ورزش و بازی دس��ت گرمانه س��خن ب��ه ميان آمد 
جا دارد كه نگاه��ی نيز به متن مصاحبه ها ش��ود. ترديدی نيس��ت كه در 
جامعة با مشكالت ارزشی رو به رو، در جامعه ای كه به دليل نا امنِی معلول 
عوامل گوناگون يا بدان س��ان كه اين عاصی »در نظريه راهبرد و سياست 

سرزمينی جامعه ايران « عنوان كرده اس��ت، ناامنی ناشی از سر راه تاريخ 
قرار گرفتن و جامعه ای س��ر راهی بودن، انس��ان ها مجبور بوده اند كه به 
تكرار، دروغ گويند، خود را آنكه نيس��تند نش��ان دهند، تقيه كنند، بر سر 
منابع سخت محدود، نامحدود غيبت نمايند، نامسئوالنه اظهار نظر كنند، 
س��ركوب ش��وند و تحقير ش��ده بار آيند و اين همه بازهم به ادعای نظريه 
ياد شده، س��از و كارها يا مكانيس��م های دفاعی جامعه در شرايط نا امن و 
نابسامانی، آن هم بر قرن ها و برای بقا بوده است، قهرمان خواهی و قهرمان 
پروری پادزهری بس مفيد است و اگر كس��ی، اقليتی انگشت شمار بدين 
راه و رس��م ديرين نروند، قهرمانانی س��ترگ می گردند و برای هميشه در 
يادها می مانند. يكی از اين انسان ها تختی است. جهان پهلوان دالوری كه 
زور فراوان در بازو را، نه برای مشت كردن و بر س��ر مظلومی به فرياد آمده 

زدن، بلكه برای دستگيری افتاده ای دردمند می خواست.
ام��ا عجيب آنكه بر اس��اس هم��ان فق��دان خاطره جمع��ی و نهادی، 
همان بی اعتنايی به ثبت زندگ��ی واقعی آدمياِن فرات��ر از تاريخ درباری 
نوشتةجيره خواران زور و زر و تزوير، هنوز جامعه به درستی نمی داند كه 
چه بر س��ر قهرمان قهرمانانش آمد. اين موض��وع در مصاحبه های عميق 
ارزنده آقای هدی صابر نيز ناگفته مانده اس��ت كه ش��ايد اساس��ا هدفی 
اين چنين نداشته اس��ت. خواندن مصاحبه ها س��خت لذت بخش بود و 
می تواند زوايای كمتر شناخته ش��ده زندگی مردی سترگ »كه خاک را 
سبز می خواست« بهتر مشخص می كند. به هر تقدير بايد اين نوع آثار 

را قدرشناخت و ارج نهاد.

به نگاه ها و حالت هاي مردمان و نیز پاسبان، 
به پهلوان توده اي بنگر
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نمايش نامه ای بـه ِكلک يک نـو پديده عرصه 
نگارش و نمايش در سـال 42، مشـحون اسـت از 
استعاره، تداعی و تلنگر به قصد فعال سازی ذهن 
تاريخی و نيـز ذهن آنـروزی ايرانـی و همچنين 

منتهی به يک پيش نگری.
بهرام بيضايی 25 ساله در متن نمايش" پهلوان 
اكبر می ميرد"، در آن سـال خاص، هم به ترسيم و 
فضاسازی های تو در تو دست يازيده و هم از پايان 
يک دوران خبر می دهد. از ابتدا تا انتهای متن را كه 
سير كنی، به مجمل، هم وضعيت پهلوانی را خوانش 
می كنی و هم فرجامش را پيش چشم می بينی. اين 
خوانش و بينش، از ال و لوِی چند َده واژه و فضا، به بَر 

می نشيند:
در آغـاِز پرداخت هـای اين متـن بلنداندازه، 
واژگاِن پيش هـم، فضای پس از سـركوب ابتدای 

دهه 40 را ساخت و ساز می كنند:
" كوچه ای است نيمه پهن – نيمه دراز كه عمق آن 

در تاريكی گم شده. اينجا همه چيز فرسوده و رو به 
انقراض است؛ دِر خانه ها سال هاست كه باز نشده و در 
دكه ها را به نشانه متروک بودن، ميخكوب كرده اند ...

كنار چند در بسـته، سـكوهايی است و جلوی 
صحنه، سمت چپ يک شير سنگی است كه جهت 

نگاهش، متمايل به راسته تماشاگران است.
كوچه روزگاری سقفی داشته، ضربی كه اينک 

جز از يک تكه، بقيه آن فرو ريخته است."
نمايش نامه ای كـه خواننده - و اگر اجرا شـود، 
بيننده – را تا آسـتانه يک هماورد تن به تن، ميان 
پهلوان اكبِر  سـن و سـال دار و حيدِر جوان سال 
می كشـاند، جان كالم هايش را از زبان يک "پير" 
كهنه سوار، "مادر"، "می فروش" و "پهلوان اكبر"، 

پژواک می كند.
پير كهنه سـوار كه ايفاگر نقش تاريخی مرشِد 
واگذارنده ميراث پهلوانی به پهلوان اكبر در فردای 
موعود است، شـب پيش از هماورد، اكبر را چنين 

ُهش می دارد:
"گوش كن اكبر! اين خرقه دسـت به دسـت و 
اون سيصد و شصت فن، سينه به سـينه از سرور 
مردان، پوريای ولی به ما رسيده، خرقه ای كه جز به 
اهل طريقت و فتوت به دوش كسی حمايل نشده. 
استادم وصيت كرد كه دم مرگ، اونو به اهلش بدم. 

به مردترين پهلوون اين ملک بسپارم."
"خرقه"، همان كسوت و ردای حافِظ " محتوا"ی 
پهلوانی است و سيصد و شصت فن، ميراث "فنِی" 
كشـتی ايرانی. اين هر دو، در موعد صبح می بايد 
به دست يک وارث دورانی، سـپرده می شد. سير 
داستان پيش از آنكه به هماورد منتهی شود، با يک 

دشنه، بريده شده و به خون، سرخ  و تَر می شود؛
يک سـياه پوِش پوشـيده صورت به سان همان 
شبحی كه در "رگبار"، يک معلم شريف را، سايه وار 
پی می گيرد و به مانند گرازی كه در "باشو" در تاريكی 
يا گرگ و ميش هوا، به مزرعه می زند، دشنه بر ميان 
دو كتف پهلوان اكبر فرو می كنـد، در تاريكی. اكبر 

برای حيدر، دشنه زن را اين طور توصيف می كند:
"يه مرده - سـياه پوشـيده- صورتش معلوم 
نيسـت. صورتـش رو پوشـونده، من هيـچ وقت 

نشناختمش."
پهوان اكبر كه از صحنه حذف می شود، "مادر" 
رخ ظاهر می كند. مادری كـه "دی" روز، پهلوان را 
نزديک "سـقاخونه" ديده و "ام" روز هم در پی او، 

پرسان پرسان است:
"آقا ديروز، يه مـرد غريب اينجا بـود، از طرف 
سـقاخونه دنبالش می گردم، كسـی هسـت كه 
سـراغی ازش بِده؟ جايی هسـت كه بشه پيداش 

كرد؟"
مرِد "می فروش" در پاسـخ، انتظار مـادر را به 

سرمی آَوَرد:
"نه خواهر، اون تو اين شـهر غريبه بود. فقط از 
اينجا رد می شـد. اون، وعده دوری داشت، بايد از 

اينجا می رفت."

شیِر دل خون

بیضائـی، بهـرام، 1317، تهـران
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كالم می فروش، كالم آخر و صحنه تاريک، پرده 
آخر نمايش است:

"صحنه تاريک می شـود – تاريک تر- هيچ چيز 
نمی بينی به غير از شيرسـنگی كه تنهاست. ناگهان 
شيرسنگی با همه وجودش از قعر زمين نعره می كشد."

پايانه نمايش، دشـنه يک َشَبح اسـت؛ خالی 
شدن عرصه از يک پهلواِن صاحب دوران، و فوران 
فرياِد از ته حلِق شيرسنگی، كه در پرده اول "جهت 
نگاهش متمايل به راسته تماشاگران" بود. فريادی 

از سراَسف، يا اعتراض و يا خبر از يک انقراض.
مهم تـر از "پـرده" پايانِی نمايشـگِر تاريكی، 
شـبح، دشـنه، خون و شـير، يک "گزاره" است؛ 
گزاره، مهمتر از پرده.              گزاره ای خبری و جارگونه:

رفتن پهلوان، از " اين" جا
جامه دان ِكشی پهلوانی از اين ملک

اما، همـزاد گـزاره، يـک " نَِگِره" اسـت، نگره 
نگارنده نمايش نامه؛

پهلوانی با پهلوان، رفته
كسوت، بی صاحب بر جا مانده

چهار سـال پس از آن گزاره و اين نگره، تختی 
پهلوان ملی ايران در دی 46، هـم از دروازه حيات 
عبور كرد و هـم از دِر پهلوانِی مرامـی. اين عبور، 

پهلوانِی مرامی را به "دی" فرستاد؛
سجايا

مرام
منش

به "دی" روز تاريخ رفت. هم پهلوانی ِز در برون 
رفت، هم كسوت، بی قواره ای كه آن را به بَر كند، به 

گنجه شد َزفت؛ به گنجه دربسته.
46 ، نقطه عطفی بود بر داسـتان دراز پيشينه 
پهلوانی ايران؛ عبوِر"پهلوان" و كسوِت "آويزان".

 46 سال پس از سطربندی نمايش نامه "پهلوان 
اكبر می ميرد"، با نويسنده ناقل آن "گزاره" و طرح 
درانداِز وان "نگره"، پرسش هايی چند، پيش روی 

می گذاريم:

�  به هن��گام قل��م زدن نمايش نام��ه در آغازين 
س��ال های دهه 40، آيا در جامعه ايران عالمت ها 
و نشـانه هايی برای پاي��اِن دوران پهلوانی س��راغ 
داشتيد، يا آنكه پايان دوران را احساس می كرديد، 

يا  آنكه  "شم"، كمک كار اين نگرش بود؟
• هر دو س��ه تا، دخيل بودن��د. در س��ال 42 كه 
نمايش نامه نوش��ته می ش��د، ه��م 28 م��رداد را از 
س��رگذرانده بوديم و هم اشخاص و نام هايی به ميان 
آمده بودند كه كباده پهلوانی می كشيدند. قصد عنوان 
دادن به آنها را ندارم ولی پهلوانی ای كه آنها صحبتش 
را می كردن��د و مدعی اش بودند، نف��ی عقل و خرد و 
انديشه بود، در حالی كه بخشی از پهلوانی آرمانی ما 
متكی بر نوعی انديشه، خرد و اخالق است. اين ها در 

جامعه به چشم ديده می شد، من هم می ديدم.
�    با چشم حساس و مسلح؟

•  می خواهم بگويم كه هر كس تجربه مس��تقل 
زندگ��ی خ��ودش را دارد، زندگی من ه��م، مرا به 
رخدادهايی حساس كرده بود، اين ديدن ها و دقت 
كردن ها هم بخشی از همان حساسيت است. تصور 
من اين بود ك��ه پهلوان آرمانی ما وج��ود ندارد. اگر 
در شاهنامه يا متن های مشابه، تصويری از پهلوان 
وجود دارد، اوالً اين تصوير متغير اس��ت و دوم اين 
كه اساس و ساختمانش، روش��ن و شفاف و مبتنی 
بر عناصری مثل نيكی، خوبی، جوانمردی و غيره و 
غيره و غيره. زمانی كه اين ارزش ها زير پا گذاش��ته 
می شود، ش��اهنامه به آنها واكنش نشان می دهد و 
حمله می كند. ما، در برابر عمل پهلوان، بر اس��اس 
همان تعريف آرمانی، حق قض��اوت داريم. در زمان 
نگارش نمايش نامه به نظر من، نشانه های پهلوانی بر 

اساس تعريف آرمانی، بسيار كم و به ندرت ديده می 
شدند. قبل از پهلوان اكبر، سه نمايش نامه عروسكی 
را نوش��ته بودم كه بيانگر س��ه گونه عكس العمل 
پهلوان در برابر وظايفی كه از او خواس��ته می شد، 
بود. وقتی پهلوان اكبر را می نوشتم هم مشاهدات 
و هم احساس، دست اندر كار نگرش و تحليلم بود؛ 
من در ش��هرها، محالت متروكه ای، مش��ابه محله 
توصيف ش��ده در متن را ديده بودم، در قزوين يک 
محله متروك فوق العاده زيبا ديدم كه بعدها زمينه 
نمايش "ديوان بلخ" من هم ش��د. در ديوان بلخ هم 
باز يک پهلوان وج��ود دارد. يا در ش��يراز در جلوی 
شاهچراغ، شيرسنگی را ديده بودم. شيرسنگی را 
در همدان هم ديده بودم. در همدان، شيرس��نگی 
روی مزار پهلوان اس��ت. و شير تمثيل پهلوانيست 
كه در زير مزار خوابيده. شيرسنگی در واقع تمثيل 
يک آيين كهن مهری اس��ت كه پهلوانان به نوعی 
به آن سرس��پرده اند. من در آن زمان شايد سوادش 
را نداشتم، ولی امكان مش��اهده داشتم. مستقل از 
اينها، خوب م��ا " داش آكل" را خوانده بوديم؛ داش 
آكل داستانی ست كه چشم ما با او به اين جهان باز 
ش��ده بود. در تصور من و در قلب من اين باور بود كه 
پهلوانی به شكل آرمانی، ديگر وجود نداره. حاال اگر 
هم پهلوانی وجود داش��ت، مگر در حال حاضر چه 
می توانس��ت انجام بدهد؟ اوباش گ��ری موجود به 
كنار، در برابر اين شبكه  اجتماعی جديد كه اينقدر 
وسيع شده، چه از عهده اش  برمی آمد؟ پيش از اين، 
پهلوان، پهلواِن يک قريه بود، پهلوان يک آبادی بود. 
و يا در ش��اهنامه اگر دو پهلوان با هم می جنگيدند، 
سرنوش��ت دو ملت تعيي��ن می ش��د. االن آن قدر 

تختِي صاحب رَدا
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گستره ملت و شبكه اجتماعی وسيع شده كه ديگر 
پهلوان، جوابگو نيس��ت و هم��اورد دو پهلوان هم، 

سرنوشت ملت را تعيين نمی كند.
اما طرف بعدی مسئله خيلی مهم است؛ اگر پهلوان 
آرمانی هم وجود می داشت، آيا ما تا حال از درون به او 
نگاه  كرده ايم؟ ما همه توقعاتمان را بر اين پهلوان بار 
می كنيم و بر سر او می ريزيم، خود كنار می نشينيم 
و فكر            می كنيم يک پهلوان باي��د ما را نجات دهد. 
خواس��ته ها را بار كس��ی می كنيم كه او در شرايط 
جديد، امكان كشيدن اين بار را ندارد. در اين جامعه 
تغيير يافته، پهلوان نمی تواند كار ويژه ای انجام بدهد، 
توجه می كنی؟ در واقع ما فقط يک بال گردان درست 
می كنيم و يک قربانی. كسی كه از بيرون، پهلوان بنظر 
می آيد، از دورن قربانی است. قربانی ای كه ما هم در 
قربانی كردنش شركت داريم. پهلوان خود از درون می 
داند كه قادر به حمل اين بار و ايفای اين نقش نيست؛ 
تضاد پهلوان اكبر هم با خودش همين است. چون می 
داند كه توقعاتی متوجه اوست، چشم هايی به سوی او 
دوخته شده كه او نمی تواند همه آن انتظارات را برای 
هميشه پاسخ دهد. او به جايی رسيده كه در برابر اين 

توقعات از پا در می آيد.
�  به نظر شما پهلوان اكبر، به فرو رفتن دشنه رضا 

داد؟
• پهلوان اكبر در واقع بدون اينكه خود بداند، به 
نوعی خواهان مرگ اس��ت. فقط پهلوان است كه از 
اين دوگانگ��ی و گرفتاری اخالق��ی نجات پيدا می 
كند. او مطلع اس��ت كه برای هميش��ه پاسخگوی 
توقعات مردم نيست. در يک جايی پهلوان با خودش 

می جنگد. 

پهلوانِی پهلوان اكبر، ضمناً جبران يک شكست 
قبلی اس��ت. ب��رای هر پهل��وان، پهلوان��ی جبران 
شكست قبلی خود و يا شكست های جمعی است. 
قدمی است به سمت جبران زخم های قبلی. برای 
هميشه يک آدم نمی تواند با           زخم هايش و برای 
زخم های قبلی بجنگد و برای هميشه توقعات مردم 
را به دوش بگيرد و پيروز ميدان، بيرون بيايد. روزی 
كه پيروز ميدان بيرون نيايد چه می ش��ود؟ توجه 
می كنی؟ اينجاست كه يک پهلوان شروع می كند 
به نابود كردن خود از درون. "س��ياه پوش" درست 
كه در نمايش، يک نماد بيرونی است ولی در واقع، 
يک بر ساخته درونی هم هست. يعنی مرگ طلبی 
درونی با مخاطره بيرون��ی، در لحظه ای كه پهلوان 
اكبر اجازه می دهد دش��نه فرو رود، يكی می شود. 
اين وضعيتی است كه سال 42 در متن پهلوان اكبر 

نوشته شد.
� بار اجتماعی تختِی اواخر دهه 30 تا نيمه دهه 
40، بسيار بسيار س��نگين تر از بار پهلوان اكبر در 

دوره خودش نبود؟
• پهل��وان اكبر متعلق ب��ه دورانی اس��ت كه نه 
مطبوعات هس��ت و نه تلوزيون هس��ت. حداكثر 
خبررس��انی، آن چيزی اس��ت ك��ه "جارچی ها"  
می گويند و جارچی نيز خبر معينی اعالم می كند. 
و خبررس��انی اجتماعی به صورت پچ پچ و دهان به 
دهان اس��ت. تختی متعلق به دوران مدرن اس��ت؛ 
راديو هست، سينما هست، روزنامه هست. ما بايد 
حجم توقعات س��نتی در يک جامعه بزرگ ش��ده 
و رش��د پيدا ك��رده را در نظر بياوري��م. پهلوان كه 
جسمش بزرگتر نشده، او از نظر جسمانی، اندازه ای 

را دارد كه يک بشر می تواند داشته باشد. ما توقعات 
فوق بشری داريم از كسی كه نهايتاً بشر است. اين 
توقعات است كه هر دوره به شكل خودش، پهلوان را 
نابود می كند. ممكن است كه بسيار پهلوان اكبرها 
از بين رفته اند كه كس نمی داند، بس��يار تختی ها 
از بين رفته اند كه كس آگاه نيس��ت. زمانه ما، زمانه 
انعكاس خبر اس��ت. در نتيجه، بازتاب عمل  تختی 
باقی مانده اس��ت. تختی پهلوان انتق��ال جامعه از 
دوران س��نتی به مدرن اس��ت، برای همين وقايع 
مربوط به تختی ثبت شده است. پهلوان اكبر متعلق 
به دوران غيرثبتی است؛ نمايش نامه پهلوان اكبر به 

نوعی ، آن روايت را ثبت كرده است.
�  در ويژه نامه كيهان ورزش��ی پس از فوت تختی، 
آقای دری س��ردبير مجله، تيترگويا و زيبايی بر روی 
جلد، نقش داده بود: " دل شير خون شده بود." شما 

هم، دل خون شدن اكبر را حس و لمس می كرديد؟
• چه ط��ور نمی ك��ردم؟ مگر ميش��د كه لمس 
نكنم؟ " دل شير خون ش��ده بود"، همان فرياد آخر 

پهلوان اكبر است.
�  و فرياد آخر شير سنگی؟

• بله فرياد ش��ير در پرده آخر نماي��ش نامه، در 
حقيقت همان فرياد پهلوان اكبر است.

�  با اين فضا و نگرش، با مرگ تختی در 46 به چه 
حس و وضعی دچار شديد؟

• برای من مرگ 46 و اتفاقی كه برای تختی رخ 
داد، خيلی حيرت انگيز بود، راستش برای يكی دو 
روزی نمی دانس��تم كه به چه فكر كنم. داشتم فكر 
می ك��ردم كه تختی صحن��ه آخر پهل��وان اكبر را 
بازی كرده، يا اينكه پرده آخر نمايش پهلوان اكبر، 
تصوير پرده آخر زندگی تختی است؟ آنچه در سال 
42 نادانسته و ناخواسته  پيش بينی شده بود، چهار 
سال بعد داشت اتفاق می افتاد و اين اتفاقيست كه 
خوش��بختانه يا بدبختانه در نمايش نامه ها و فيلم 

های ديگر من هم رخ داده.
يكی دور روز عجيبی بود و مسئله هم عجيب.

تصویر بس گویا؛
شوق ، شعف و انتظاِر باریده از چهره ها،  از دیده ها
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يک فيلم سـاز نيز می تواند پژوهنـده ای پی گير و جسـتجوگری جدی 
باشـد، به ويژه آنكه پژوهشِ موضوع تصوير خود را نيز، خـود آغاز كند و به 
انجام رسـاند. ابراهيم مختاری، مستندسـاز مطرح دهه هـای 70 و 60، در 
سال های آغازين دهه 70 دست به كار پژوهشی شد كه به هنگام انتشار اثر، 
»ميراث پهلوانی« نام گرفت. برای او شناسـائی و تحليل سه تيپ در عرصه 

تاريخی پهلوانی ايران، پُرمهم و به دغدغه تبديل شده بود:
پوريا

حاج سيد حسن رزاز
و

غالمرضا تختی
متن حاضر، يافته های تحليلی مختاری از غالمرضا تختی است كه عنوان 

آن از سوی ما و از درون محتوای متن، برگرفته شده است:
در سنت پهلواني رسم است براي كسي كه باَرش افتاده باشد گلريزان كنند. 
در گلريزان، پهلوان يا پيشكسوتي معتبر و زبان آور، پس از مراسم ورزش، طبق 
رس��م دعا مي خواند و چراغ مي خواهد. هر قدر افتاده محترم تر باش��د، پهلوان 
معتبرتري ميان دار گلريزان مي شود و هر چه مياندار معتبرتر باشد ميهمانان 
مهم تري به مراسم مي آيند و پول بيشتري مي دهند. در گلريزان، ميهمانان به 
اعتبار مياندار دس��ت به جيب مي كنند. كمک كننده حتي ممكن است افتاده 
را نشناس��د اما چون مياندار را مي شناسد و مطمئن اس��ت با حضور او، آن چه 
پرداخته است حتماً به افتاده مي رسد و بارش بار مي شود، با خاطري جمع كمک 
مي كند. در اين رسم، از آغاز گلريزان تا زماني كه حاصل كمک ها به افتاده برسد 

مياندار به تن خود حضور دارد.
فلسفه گلريزان كمک به ديگري است. كمک تختي به ديگري را در خاطرة 
تک تک دوروبري هاي او مي توان ديد. پرداخت بدهي ديگري، گلريزان دوستانه 
براي زني تنها و گلريزان براي افتادگان بوئين زهرا همه به خاطر نجات ديگري 

است. تختي نه تنها خود، داراي چنين روحيه اي است، بلكه مردم شهر را هم به 
اين كار ترغيب مي كند و چه بسا اگر امكان داشت مردم كشوري را به اين سودا 
مي كشاند. در گلريزان بوئين زهرا سرايت منش تختي به مردم است كه 

گلريزان را همگاني مي كند.
گلريزان تختي براي نجات درماندگان، مكمـل حضور او در عرصة 
سياسي اسـت. اين دو كار اجزاي يک فكر اسـت كه در نهايت آرزوي 

اجتماعي به سامان و كشوري آباد را دارد.
همان گون كه پيروزي تختي در كشتي باعث افتخار ملي شد، عمل تختي در 
كمک به ديگران هم از محدودة معمول سنتي گذشت و منجر به گلريزان ملي 

شد � كاري كه تا پيش از اين سابقه نداشت.
طبق الگوي كتاب هايي چون رسائل جوانمردان و فتوت نامه  سلطاني، تختي 
پهلواني لوطي مسلک و جوانمرد اس��ت. در عرف و در ميان اهل سنت پهلواني، 
لوطي كسي اس��ت كه ما لخود را خرج ديگران كند، و جوانمرد كسي است كه 

درماندگي ديگران را تاب ندارد.
يک اثر مجهول المؤلف عرب��ي راجع به فتوت مي نويس��د: »... فتوت با تمام 
اعمال و افكار اهل تصوف تطبيق مي كرد به اس��تثناي مقصد و هدف آن، يعني 
مقصد عمل فتيان تمجيد از طرف مردم مي باش��د و مقص��د عمل متصوفين 
تمجيد از ط��رف خدا.« واژة تمجيد م��ا را از موضوع اصل��ي جمله هاي باال دور 
مي كند. موضوع اصلي اين جمله ها رسيدن به حق از دو راه متفاوت است. يک 
راه درگرو سرنوشت ديگران است. راه ديگر از راه عبادت حق و بي حضور ديگران 
اس��ت. تختي از گروه اول است كه رس��يدن به مقصد، بي نجات ديگري گويي 
برايش ممكن نيست. پيش از او پورياي ولي نيز كه پهلواني و زندگي برايش يک 
معني داشت پهلواني را در گرو اجابت نياز ديگران گذاشته بود. تختي از اين بابت 

پيرو بي كم و كاست پورياي ولي و پهلواني كاماًل سنتي است.
توجه به سرنوش��ت ديگران به قيمت درافتادن با قدرت سياسي خودكام در 

مختـاری، ابراهیـم، 1326؛ بابل

پهلوان دو پهلو ،پهلوان ملی
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سنت ما پهلوانانه است. رس��تم نمونه نوعي چنين پهلواني است كه از يک سو 
نگران هجوم دشمن به ايران و ايرانيان است و از سوي ديگر مراقب شاه است كه 
چگونه كشور نگه مي دارد. نقاالن تا همين سي چهل سال پيش، بيشتِر نقلشان 
از رستم بود كه يا در »رستم و سهراب« و »داستان سياوش« جلو بي خردي هاي 
كاووس شاه را مي گرفت و بر خودكامگي او مي شوريد، يا در »رستم و اسفنديار« 
دنيا و عقباي خود را مي باخت، اما دست به بند گشتاسب نمي داد و شاه را فرزند 

كشته و ناكام مي گذاشت.
براي مردم، تختي بس��يار به سلف حماسي خود، رس��تم شبيه بود: »رستم 
ايران كيه؟ غالمرضا تختيه«، »جهان پهلوان ايران كيه؟ غالمرضا تختيه«. اين 
شعار هواخواهان و مردم عالقه مند در ستايش از تختي است. اين را فقط عده اي 
ورزش دوست نمي گويند، مردم كوچه و بازار و بسياري شاعر و نويسنده كه به 
مناس��بتي از تختي ياد كردند، بر زبان رانده اند. اين القاب براي هيچ پهلواني در 
دوره سنتي به كار نرفته است. آخرين پهلوان س��نتي ما حاج سيد حسن رزاز 
كه در ايران بِنداز نداشت، همواره پيش��وند »حاجي« يا فقط »پهلوان« در اول 
نامش مي آمد. لقب پورياي ولي در نوشته ها، »پهلوان« و در ميان اهل زورخانه 
»پهلوان دوران« و »قط��ب زمان« بود؛ اما اكنون پـس از چند قرن، صفت 
»جهان پهلوان« زنده مي شـد و نام و لقب رسـتم به تختي مي رسيد. 
زنده شدن نام رستم و گرفتن جاي پورياي ولي در سنت پهلواني اتفاق 
تازه اي بود كه مي افتاد. سـتايش تختي با عنوان »جهان پهلوان« به 
خاطر مشابهت هاي معنايي با رستم حماسه است و اگر نه بسيار كسان در 

كشتي جهاني و باستاني صاحب مقام شدند اما »رستم دستان« لقب نگرفتند.

هم چون رستم كه در پهلواني دل در گرو راس��ت كردن ايران زمين داشت 
تختي نيز گرچه پهلوان عرصة ورزش بود، چشم به سرنوشت مردم داشت و در 

نقد سياست حاكم، پهلوانانه عمل كرد.
از اين بابت تختي »پهلواني حماسي« و يادآور »رستم دستان« است. تختي 
متعلق به جامعة ورزش و عضو جبهة ملي بود، اما منش پهلواني او داراي معنايي 
است كه از جبهه سياسي، از جامعه ورزشي، از محله خاني آباد و از طبقه اي كه 

تختي از آن برخاسته است، فرا مي گذرد و همه گير مي شود.
به نظر مي رسد در اين دوره، نياز به آزادي خواهي سياسي است كه از تختي 
به عنوان »رستم دستان« كه »بسي ش��اه بيدادگر كشته« است ياد مي كنند و 
كمتر به عنوان »پورياي ولي« كه با جوانمردي فردي در پي نجات ديگران است 

نام مي برند.
انقالب 1357 نش��ان داد كه اين نام گذاري به جا بوده است، چون ارادة ملي 

دخالت در سرنوشت سياسي كشور بود كه منجر به تغيير نظام حكومتي شد.
شگفت آور است كه در دستگاه نوين ورزش ايران كه آرمان آن مقام قهرماني، 
و آروزي همة قهرمانان آن رس��يدن ب��ه مدال هاي طال و نقره اس��ت، قهرمان 
قهرمانان آن، پهلواني است كه از يک سو رستم، پهلوان دوران حماسي را تداعي 

مي كند و از سوي ديگر همانند پورياي ولي، پهلوان عارف دوران سنتي است.
گوئي روحيه دوران حماس��ي با تجدد زنده شد و با استنباط سنتي از پهلواني 
تركيب ش��د و منش تختي ش��كل گرفت. تختي مفاهيم پنهان و آشـكار 
پهلواني دوران حماسي و دوران سـنتي ايران را در خود جمع كرده و به 
كمال رساند، بي آن كه از عصر جديد )نوين( دور باشد. همان گونه كه دوران 
تختي آميزه اي از دوران سنتي و دوران نوين است كه در عين به هم پيوستگي، از 
هم گسسته است. تختي نيز در عرصه گسستگي آينده از گذشته و در عين حال 
محل پيوند گذشته و آينده اس��ت. به عبارت ديگر، او پايانة دوران پورياي ولي و 
طاليه دار پهلواني دوران معاصر است. تختي چون بهره هاي مفيد پهلواني دو 
دورة »حماسي« و »سنتي« )تاريخي( را »در خود« مهربانانه آشتي داد، 
پهلوان نوين ايران اسـت. تختي جوانمردي است سنتي در دنياي ضد 
سنتي، پهلواني است متجدد در دنياي ضد تجدد و شايد به سبب همين 

ويژگي هاست كه كشته زمانه ما و زنده همين زمانه است.
تختي پهلوان ملي ايران است.

لُنگ و میل و گود
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امير طيرانی، پژوهشگر تاريخ و مستندساز رخدادهای تاريخ معاصر و 
راقم تأليفاتی چون "احزاب سياسی ايران" و "اسناد و مدارک حزب توده 
ايران" است: وی با بهره گيری از مستنداتی چند، واكنش های دانشجويی 

به مرگ تختی را پی گرفته و نقطه چين زده است.
***

از زمان تاسيس دانشگاه تهران در سال 1313 تاكنون، دانشگاه به عنوان 
يكي از كانون هاي اصلي مبارزات ملت ايران به شمار مي رفته است.

نگاهي گذرا به تحوالت سياس��ي كش��ور در طول اين 8 ده��ه مويد اين 
ادعاس��ت كه هرگاه حركت و جنبش��ي در راس��تاي منافع ملي و در جهت 
مبارزه با استبداد و اس��تعمار در كشور شكل گرفته اس��ت دانشجويان اگر 
آغازگر آن حركت نبوده اند، يكي از عناصر اصلي و قوام دهنده آن محسوب 
مي ش��ده اند. حركت ضد اس��تبدادي، ضد اس��تعماري مردم ايران در دهه 
1320، مبارزه براي ملي ش��دن صنعت نفت، حماي��ت از دولت ملي دكتر 
مصدق در مقابله با دربار و امپرياليس��م، مبارزه علي��ه حكومت كودتا پس 
از 28 مرداد و تالش براي زنده نگهداش��تن نام و ياد حكوم��ت ملي و دكتر 
مصدق، تالش برای احياي دمكراس��ي در دوران حكومت اميني، قيام 15 
خرداد، مبارزه با رژيم شاه در سال هاي پس از 15 خرداد، انقالب اسالمي و... 

از جمله نمادهاي بارز و آشكار نقش و تالش دانشگاه و دانشجويان است.
و در اين راه دانش��جويان هزينه هاي س��نگيني را نيز تحم��ل كرده اند. 
شهادت آن س��ه تن در 16 آذر 32، غارت و انهدام دانش��گاه تهران و ضرب و 
شتم دانشجويان در اول بهمن 1340، كش��تار دانشجويان و دانش آموزان 
در 13 آبان 57، غارت و انهدام كوي دانش��گاه تهران در 18 تير 78 و خرداد 
1388، تنها سمبل هايي هستند كه در يادها و خاطره ها برجاي مانده اند، و 
گرنه چه بي شمار سرهاي شكس��ته و بدن هاي باتوم خورده دانشجويان كه 
در گذر ايام، ناش��ناخته در اين راه برجاي مانده اس��ت. و چه خيل عظيمي 
از دانش��جويان كه در جريان تظاهرات، بازداش��ت ش��ده و گوشه اي از عمر 

خويش را به جاي نشستن در پشت ميز كالس ها در سلول ها گذرانده اند.
از جمله وقايعي كه نقش دانشجويان در آن پررنگ بود و حضور گسترده و 
فعال ش��ان، رنگ و بوي خاصي بدان بخشيد و رژيم پهلوي را مرعوب ساخت، 
رخدادهائي است كه در پي درگذشت جهان پهلوان در تهران و شهرستان ها 

به وقوع پيوست. خبر درگذشت تختي به س��رعت در ميان مردم منتشر شد. 
تالش ماموران س��اواك براي عدم شركت مردم در تش��ييع جنازه و تدفين 
تختي به ثمر ننشست و عده زيادي در خاك سپاري وي شركت داشتند ولي با 
اين وجود به دليل سرعت عمل ماموران در انتقال جسد به پزشكي قانوني و از 

آن جا به ابن بابويه، گروه هاي كثيري نيز در آن مراسم امكان شركت نيافتند.
با انتشار خبر، در دانشگاه و در ميان دانشجويان لزوم برخورد فعال با اين 
اتفاق مطرح شد. به همين منظور كميته اي بيس��ت نفره در دانشكده علوم 
دانشگاه تهران تش��كيل گرديد. در يک گزارش تش��كيالتي ساواك در اين 
باره چنين آمده است: »از دو روز بعد از مرگ تختي... يک گروه بيست نفري 
مامور تهيه برنامه بوده اند... دانش��جويان علوم از تک روي ساير دانشكده ها 
به شدت جلوگيري كرده و مبتكر تهيه دسته گل به ابعاد 4 در 6 متر بوده اند 
و حتي از توزي��ع اعالميه دانش��كده حقوق جلوگيري به عم��ل آورده اند.« 

 ]گزارش خيلي محرمانه 581، از 312 بخ 322، تاريخ 1046/30[ 
در همين حال از سوي دانش��جويان دانشكده پلي تكنيک در روز 20 دي 
ماه، اطالعيه اي بدين مضمون در تابلو اعالنات نصب ش��د: »دانش��جويان 
دانشگاه هاي پايتخت، مجلس ترحيمي براي قهرمان كشتي ايران غالمرضا 
تختي در مسجد سجاد واقع در خيابان شاه از س��اعت 2 تا 4 بعدازظهر روز 

پنج شنبه 46/10/21 منعقد مي نمايند...«
در آن مراس��م، تنها به قرائت قرآن اكتفا ش��د و در عين حال اطالعيه اي 
مبني بر دعوت دانشجويان و عامه مردم به شركت در مراسم هفتمين شب 

درگذشت تختي كه در »ابن بابويه« برگزار مي شد توزيع گرديد.

طیرانـی، امیـر، 1338؛ تهران

دانشجویان
 و مـرگ تختــی
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عالوه بر آن اطالعي��ه، چندين اطالعيه ديگر نيز با امضاي مش��ترك و يا 
مستقل  از سوي دانشجويان منتشر ش��د و مردم را به حضور در ساعت 30: 
13 روز 23  دي ماه در ميدان شوش جهت حركت به سمت ابن بابويه دعوت 

كرد.
انتشار اين اطالعيه ها سبب شد تا رهبر عمليات اداره ساواك، از ساواك 
تهران خواهان پيش بيني ه��اي الزم جهت مقابله با اقدامات دانش��جويان 

شود.
دانش��جويان با تدارك و تهيه مقدمات، روز 23 دي م��اه پس از تجمع در 
ميدان ش��وش و در حالي كه تعدادي از مردم نيز به آن ها پيوس��ته بودند به 
سمت شهر ري و گورستان ابن بابويه به راه افتادند. آنان عكس هاي كوچكي 
از تختي بر روي س��ينه هاي خود نصب و پالكاردها و تاج گل ها با خود حمل 

مي كردند.
به گزارش ماموران س��اواك، س��ه نفر از دانشجويان س��وار بر اتومبيل، 

عكس هاي تختي و نيز اشعاري را در ميان جمعيت توزيع مي كردند.
بنا به يک گزارش س��اواك تكثير عكس هاي تختي توس��ط دانشجويان 
دانش��كده الهيات صورت گرفته بود و بخش��ي از آن ها در مراسم شب هفت 
توزيع و 1500 قطعه از آن ها به دانش��گاه هاي اصفهان، مشهد، تبريز ارسال 

شده بود. 
از س��وي كميته 20 نفره دانش��گاه ته��ران، 11 نفر به عنوان مس��ئول 
انتظامات تظاهرات برگزيده ش��ده بودند. چند نفر نيز براي حفظ انتظامات 
مزار تختي تعيين شدند. اين حركت منظم و حساب شده و حضور چشم گير 

دانشجويان در آن مراسم از چشم مامورين ساواك نيز مخفي نماند و همين 
امر موجب شد تا در پي شناس��ايي و بازداش��ت عوامل اصلي حركت مزبور 
برآيند. اداره كل سوم س��اواك طي نامه اي با ارس��ال 72 قطعه عكس تهيه 
ش��ده از تظاهرات مزبور، از رياست كل ساواك درخواس��ت شناسايي افراد 
معين را مطرح مي كند.  ]نامه خيلي محرمانه از اداره كل س��وم س��اواك به 
رياست ساواك تهران، ش��ماره 312/70947، تاريخ 46/10/30[ و پي آمد 

شناسايي فوق، تعدادي از دانشجويان در همين رابطه بازداشت شدند.
چهل روز پس از مرگ تختي، مراس��م چهلمين ش��ب درگذشت وي در 
26 بهمن بر سر مزارش برگزار شد. در آن مراس��م نيز دانشجويان بار ديگر 
همچون ساير اقشار جامعه، فعال و پرتحرك ظاهر شدند. در آن روز بار ديگر 
فراخوان هاي دانشجويي موجب گردآمدن دانش��جويان و ساير طيف  های 

مردم در ميدان شوش و حركت به سمت ابن بابويه شد.

اسناد ساواك، صفحه 1
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در گزارش يكي از مامورين س��اواك در اين باره چنين آمده اس��ت: »از 
س��اعت 30: 11 روز 46/11/26 به ترتيب گروه هاي مختلف دانش��جويان 
دانشگاه تهران، دانشگاه ملي، دانشكده پلي تكنيک و دانش آموزان مدارس 
به تدريج در ميدان ش��وش اجتماع نمودند. اين افراد در س��اعت 00: 13 به 
سوي ابن بابويه حركت نمودند. ابتدا دانش��جويان دانشگاه، پالكاردهايي را 
كه همراه داش��تند در جلوي صف هايي كه به طور س��ه نفري تشكيل داده 
بودند قرار و تاج گل هايي ك��ه آورده بودند با الصاق عك��س تختي بر دوش 
دختران دانش��جو حمل مي ش��د... در س��ه راه ورامين افراد، صف زنجيري 
تش��كيل دادند تا از هر حمله يي جلوگيري شود. ش��عارها بدين قرار است: 
زحمت كشان بدانيد تختي شهيد گرديد � تا مرگ ديكتاتورها نهضت ادامه 
دارد. اي تختي آزاده، اي س��مبل ش��رافت... راهت ادامه دارد... در س��ه راه 
ورامين چند دقيقه شعار »دانش��جو پيروز است« داده شد. از عكس برداري 

توسط اشخاصي كه قصد برداشتن عكس داشتند جلوگيري و دانشجويان 
دوربين آن ها را مي گرفتند. در ابن بابويه عده اي كه از ابتدا وارد ش��ده بودند 
به طرف مزار تختي رفتند و نوبت به دانش��جويان كه رس��يد از رفتن به مزار 
تختي خودداري و به طرف آرامگاه ش��هداي 30 تير حركت كردند و بر سر 
قبر دكتر حس��ين فاطمي اجتماع نمودند و در آن مكان وضع، حال ديگري 
به خود گرفت و هر كس براي خود ش��عار مي داد. از جمله شعارهايي كه در 
آن جا داده شد بدين شرح مي باش��د: درود به روان پاك دكتر مصدق، درود 
فراوان به روان تابناك دكتر حس��ين فاطمي شهيد راه آزادي، درود به روان 
دكتر اراني، درود به روان خس��رو روزبه، س��الم بر خميني، خميني پيروز 
اس��ت...« ]گزارش خيلي محرمانه از 20 ه��� 2 به 312 � ش��ماره گزارش 

20/36944 ه� 2 � تاريخ 46/11/29[
به موجب گزارش ديگري از مامورين ساواك، تعداد دانشجويان شركت 

كننده در آن مراسم دو هزار نفر ذكر شده است.
در پايان مراسم آن روز، دانش��جويان به همراه ساير اقشار مردم در حالي 
كه ش��عارهايي نظير س��الم بر خميني، درود بر مصدق مي دادند تا حوالي 
ميدان شوش به راهپيمايي پرداختند اما در آن جا با صف نيروهاي شهرباني 
كه به اس��تقبال آن ها آمده بودند برخوردند و پس از درگيري هاي پراكنده 

متفرق شدند.
اما در شهرس��تان ها: عالوه بر تحركات و اقدامات دانشجويان دانشگاه ها 
و مدارس عالي تهران، در ساير شهرستان ها نيز از سوي دانشجويان مراسم 
و تجمعاتي در داخل دانش��گاه ها و نيز مس��اجد و خيابان هاي شهر برپا شد 

اسناد ساواك، صفحه 2
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اسناد ساواك

كه از جمله مي توان به راهپيمايي و حضور دانش��جويان دانشسراي عالي و 
دانشسراي كشاورزي مامازن ورامين در مراس��م چهلم، نثار تاج گل بر مزار 
تختي و نيز فعاليت هاي دانشجويان دانش��گاه هاي اصفهان و مشهد اشاره 

كرد.
در مشهد دانش��جويان ابتدا در مراسمي كه توسط گروهي از دوستداران 
تختي در مسجدبناها برگزار شد، ش��ركتي فعال داشتند. اما چون سخنران 
مراس��م، مطالبي در مذمت تختي و خودكش��ي وي بيان ك��رد با هجوم به 
س��خنران، قصد مضروب كردن او را داش��تند كه با دخالت مأمورين غائله 
فرو خوابيد. پس از آن دانشجويان، مراسم مستقلي در همان مسجد برگزار 
كردند. دانشجويان براي آن مراسم ابتدا براي سخنراني از استاد محمد تقي 
ش��ريعتي دعوت كردند و در پي عدم قبول ايش��ان، چند تن از دانشجويان 
و يكي از وعاظ كه استاد دانش��گاه مش��هد نيز بود، مطالبي در باره تختي و 

مسائل روز عنوان كردند.
دانش��جويان دانش��گاه عالوه بر آن با تكثير بولتن و نيز اشعاري در رثاي 
تختي و ارسال آن براي دانشجويان ساير دانش��گاه ها، فعاليت هاي تبليغي 
وسيعي را به انجام رس��اندند كه اين فعاليت هانيز از چشم ساواك دور نماند 
و در گزارش��ي كه به همين منظور از سوي اداره س��اواك خراسان تهيه و به 
مركز ارسال ش��د، هدف آن ها از اين اقدامات چنين بيان شده بود: »مقصود 
از تهيه اي��ن بولتن همان طور كه به عرض رس��يد تجليل��ي از تختي بوده و 
دانش��جويان ناراحت در نظر داشته اند تا بدين وس��يله تحركي در دانشگاه 
به وجود آورده و بدين وس��يله زمين��ه را براي فعاليت هاي سياس��ي آينده 

مهيا سازند.« ]گزارش خيلي محرمان از س��اواك خراسان به اداره كل سوم 
)312( � شماره 312/11168 � تاريخ 47/1/17[.

در اصفهان نيز مراسمي از سوي دانشجويان و استادان دانشگاه اصفهان 
در مدرسه سلطاني )چهار باغ( برگزار شد. در آن جلسه كه با حضور نزديک 
به يک ه��زار و پانصد نفر برگزار ش��د، چند تن از دانش��جويان در باره منش 
فردي و خصوصيات برجس��ته جهان پهلوان براي حاضرين سخن گفتند. 
]گزارش خيل��ي محرمان��ه از 310 ب��ه 312. ش��ماره 610/8043، تاريخ 

*]46/10/25
*  اسناد مورد اس��تفاده در اين مقاله از كتاب زندگي و مرگ جهان پهلوان در آينه اسناد 
تاليف س��يد عباس فاطمي برگرفته شده اس��ت. مؤلف در مقدمه كتاب يادآوري مي كند كه 
اسناد را از مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات و موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران 

و نيز مركز اسناد ملي ايران دريافت كرده است.

»یاد«بودي مصور با کالمي آهنگین از دانشجویان علوم پزشكي



چند رابطه دار – دوستدار:
جواد حجار زاده
عبداهلل زارع
احمد عرب

ناصر كالري
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سنگ مزار پهلوان

سخِت سخت است كه رفيق كسي باشـي و سنگ مزارش را بتراشـي و بيندازي. براي جواد حجارزاده كه با 
تختي رفت داشته، آمد داشته، نهار خورده، در دفترش در ميدان شاه و بعدها در خيابان سوم اسفند، پذيرايش 
بوده، كشتي هايش را تعقيب مي كرده، حتي در استانبول تركيه روي سكو به تماشايش نشسته و از تركيه با او 

به آلمان رفته، آماده كردن سنگ مزار، بس سنگين آمده:
»خانواده ما، خانواده معروف سنگ تراشند. از بخت بد، تراش و نصب سنگ مزار تختي به من افتاد. دست به 
كار نمي رفت، اما بايد اين كار انجام مي شد. سنگ مزار مرحوم شمشيري رو هم من دادم. بايد اين كار مي شد، 

بايد اسم رو سنگ مي موند. اسم، اسم عادي نبود.
دوران زيادي با هم بوديم، در باورم نبود كه به قلمـ  چكش حكاِک سـنگ او نظاره كنم و سنگ رو بر مزارش 
نصب كنم. آقاي دري سردبير كيهان ورزشي، دوست مشـترک ما بود، فوتش را به من خبر داد، با دري همه جا 

رفتيم: از پزشكي قانوني تا ابن بابويه. سنگ پهلوان، سنگ آخر بود، بعد از او، ديگر »كس« نيامد؛
مرد آخر، لوطي آخر، سنگ آخر

نداريم آقا، بعد از او نداريم.

سنگ مزاِر »مرد آخر«
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میزبانان مزار درکنار دیگران به گرد حاج عبداهلل زارع

و  »كاِر دل«، سـفته بي واخواسـت 
براِت بي بازگشت است. دل در نوع خود 
»گروگان«ي است رهائي ناطلب. كاري 
كـه »دل« در گـرو آن اسـت، خوش تر 
پيش مي رود و سبک تر. كننده نيز باور 

ندارد كه كار »ِگل« مي كند. 
از زمسـتان سـال 60، چند نفر به هم 
پيوند خوردند تا كار دل، سامان بخشند. 
عبـداهلل زارع، حسـين زاكاني، محمود 
عطاءالهـي، منصـور جهانيـان و احمد 
عرب از 17 دي 60،به اين سـو، به عشق 
تختي، ابن بابويه را آب و جارو مي كنند، 
بر مزار پهلوان، فرش مي گسترانند و نور 

زنبوري ها را مي تابانند.
احمد عـرب كه هـم مسـئول روابط 
عمومي سـتاد مراسم سـالگرد تختي 
و هـم مديـر روابـط عمومـي مجمـع 
پيشكسوتان كشتي است، بس مردمي 

است و به سـادگي مردمان، كالم جاري 
مي كند:

از  يعن��ي   ،60 س��ال  زمس��تون  از   «
چهاردهمين س��الگرد، با دو تا چراغ زنبوري 
و ب��ي زرق و برق و امكان، كارمون رو ش��روع 
كردي��م. تا ام��روز ه��م اومديم. اي��ن چهار 
پنج س��ال اخي��ر، ش��هرداري، فرمانداري و 
كالنتري هم براي نظم و س��امان برنامه، يه 
همكاري هائ��ي مي كنن. تو س��ال هاي اول، 
س��الگردها خلوت تر بود، ولي چند ساله كه 
جدي شده و تيپ هاي مختلف سر مزار ميان.

�  با كي ها شروع كردي؟
• ب��ا حاج حس��ين زاكاني، ح��اج عبداهلل 
زارع، حاج محم��ود عطاءالهي و آقاي منصور 

جهانيان.
�  آقايون، همدوره تختي بودن؟

• من نب��ودم، ول��ي آقايون ب��ودن. حاج 
عبداهلل زارع با آقا تخت��ي ورزش هم كردن. 

آق��اي زارع مرب��ي حميد س��وريان قهرمان 
فرنگي جهان و مربي برگزيده س��ال دو هزار 

و نه.
�   چرا شروع كردين؟

• چ��راش م��ال دِل. نام تختي ك��ه مياد، 
يه پهل��وان واقعي در ذه��ن رژه مي ره. كلمه 
پهلوان با تخت��ي، كامِل كامِل. ب��ا حفظ ياد 
تختي، روح جوانمردي زنده مي مونه. تختي 
روايت ي��ک پهل��وان مردمي��ه. 17 دي ها، 
دلخوشي ماس. زمس��تونه، ولي دل با تختي 

داِغ. چراغ مزار هم روشنه، روشن. 
گرچه احمد آقاي عرب، هم دوره با پهلوان 
پركش��يده نيس��ت، اما آقاي زارع، هم دوره 
اس��ت، همراه است و پنج س��ال هم مسن تر 
از تخت��ي. اگر پهل��وان، عمر ادام��ه مي داد، 
سِر دروازه هش��تاد س��الگي بود، آقاي زارع 
در آستانه هشتاد و پنج س��الگي است. حاج 
عبداهلل زارع متولد و س��اكن شهرري، مربي 

مـیزبـانـان مـزار
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فرنگي كاران و نيز مربي حميد س��وريان كه 
از ش��هر ري برخاس��ته، با چهار نشان زرين 

جهاني بر سينه.
آق��اي زارع از تخت��ي خاط��ره دار و در 
دوره هائي هم ب��ا او هم قط��ار. كتابي هم در 
دس��ت تاليف دارد، با عن��وان: »زندگي نامه 

تختي«.
او نيز راحت و روان سخن مي راند:

�  با او، از كجا؟ چه طور؟
• از دارالفن��ون. در س��الن دارالفنون كه 
بهترين س��الن اول دوره بود با تختي آش��نا 
شدم. من س��بک وزن و اون پائين مائينا، او 
س��نگين وزن و باالباالها. او هم باال بلند بود، 
هم اه��ل باال. ديگ��رون هم بلند ب��اال بودن، 
خوب فرق داره، او بلن��د نظر بود. من پنجاه و 
دو كيلوئي بودم تا سطح كشوري باال اومدم. 

او رفت باالي باال.
�  چي داشت كه در باال جا،داشت؟

• همه چی داش��ت. خدا آورده بودش كه 
كمک كار مردم باشه. خودش در بچگي مزه 
ناكامي چشيده بود، مي خواست ناكامي همه 

رو جبران كنه.
�  چسب جذبش چه بود؟

• تو كتابم نوش��تم، خدا بخ��واد 17 دي 
امسال در مياد. شايدم بعد از سالگرد.

�  به ما هم بگين.
•يک تيكه مي گم:

يه روز صبح رفتم خونه ش��ون تو چهارراه 
حس��ابي، مي دوني چ��ه وقت؟ پنج ش��ش 
ماه قبل از فوتش. س��وار ماش��ينش شديم. 
اول رف��ت اداره آموزش و پرورش ش��مرون، 
معلمي بود كه اخراج شده بود، وساطت كرد 

تا برگرده سركار. بعد رفت سازمان. سازمان 
ورزش پش��ت پارك ش��هر، حق سفره احمد 
وفادار رو قط��ع كرده ب��ودن، رفت وصله ش 
كنه. آخر س��ر هم رفت راه آهن. ميدوني كه 
خودش تو راه آهن كار ك��رده بود. تو راه آهن 
هم ب��راي حل مس��ئله ي��ه نفر قدم وس��ط 
گذاش��ته بود. گفتم كه به دني��ا اومده بود تا، 

مسئله حل كنه، دل خوش كنه.
�  باز هم ميگين؟

• تو كتابه.
�  آقايوِن ديگه هم كه با شما سالگردها رو 

برگزار مي كنن، تو ورزش بودن؟
• بله، حاج حس��ين زاكاني داور كش��تيه. 

آقاي جهانيان هم گوش قطابيه.
�  كم گفتين.

• تو كتابه.

مربي کهنه کار، شاگرد پُر مدال؛ زارع،  سوریان
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آقای ناصر كالری از دوسـتداران تختـی، از سـال 72، "ياد" هر 
هفده دی را در مسجد حسينيه ارشاد، به "بود"    می گذارد و مردم را 
به شركت در مراسم با پوسـترهای معروفش فرا می خواند. متن زير، 

نوشته ای است در توضيح مراسم ساالنه "يادبود":
جهان پهلوان غالمرض��ا تختی از چهر ه��ای ماندگار ملت ب��زرگ ايران 
اس��ت. همانطور كه همه مردم ايران  می-دانن��د خصوصيات او جوانمردی، 
عدالت، حق طلبی و آزادی خواهی بود. او خ��ود را جزئی از مردم ايران زمين 
می دانست و هر افتخاری كسب می كرد، هديه به ملت ايران می نمود. روزی 
كه آن اتفاق ناگ��وار افتاد من در بازار بودم كه يكی از دوس��تان اطالع داد كه 
"تختی" از دنيا رفت، اول متوجه حرف او نش��دم ولی تكرار كرد كه تختی... 
من در آن موقع س��ريع خودم را به پزشكی قانونی رس��اندم. اولين شخصی 
را كه دي��دم مرحوم ابراهي��م كريم آبادی ب��ود كه گريه می ك��رد و اين خبر 
ناگوار را تأييد كرد. از پزش��ک قانونی پيكر جهان پهلوان را تحويل گرفتيم، 
جمعيت بی شماری آمده بودند برای تش��ييع و برادر عزيزمان آقای حسين 
شاه حسينی بی اندازه زحمت كش��يدند و آمبوالنسی از طرف پزشک قانونی 
در اختيار مردم قرار گرفت و پيكر جهان پهلوان تختی را تا نزديک مس��جد 

ارگ تش��ييع نموديم كه تيمس��ار طاهری آمد جلوی آمبوالنس و به مردم 
گفت "راه بازكنيد تا آمبوالن��س بتواند به راه خود ادام��ه دهد"، چون مردم 
آمبوالنس را مانند نگين انگشتر در دستان خودش��ان داشتند ولی مردم از 
صحبت تيمسار طاهری فريب خوردند و راه را باز كردند اما طاهری به راننده 
گفته بود تا راه باز شد آمبوالنس را با سرعت به ابن بابويه برساند و راننده اين 
كار را انجام داد و مردم بدنبال آمبوالنس دويدند ولی موفق نشدند و هر كدام 
با هر وس��يله ای كه تهيه كرده بودند خود را به ابن بابويه رساندند و در مراسم 

خاكسپاری جهان پهلوان تختی شركت كردند.
ولی چرا بنده حدود 16 سال است كه بزرگداش��ت جهان پهلوان تختی را 

برگزار می كنم:
 اوالً وظيفه ملی و اس��المی و دينی خود می دانم و بعد مربوط می شود به 
زحمتی كه تختی در خاكس��پاری برادرم داش��ت و بنده در آن موقع گرفتار 
بودم و دولت اجازه تش��ييع و ترحيم برای ب��رادرم را نداده بود و ش��ادروان 
غالمرضا تختی با محبوبيت فوق العاده ای كه داشت مراسم ترحيم كوچكی 
را در منزل ب��رادرم انجام داد ك��ه وقتی گرفتاری بنده رفع ش��د از ايش��ان 
بی نهايت سپاس��گزاری كردم و برای جبران اين لطف ايشان 17 سال پيش 
پوستر ايشان را بطور وس��يع چاپ نمودم و در سطح شهر تهران و بازار پخش 
كردم و مراس��م بزرگداش��ت را در اولين جلسه در مس��جد قبا برگزار كردم 
كه مردم بی اندازه تجليل كردند و س��ال های بعد در حسينيه ارشاد مراسم 

بزرگداشت را برگزار می كردم .

کالری، ناصر، 1312، تهران ، سیروس

برگزار کننده یادبود





سروده سرايان
سياوش كسرائي
كارو
نعمت ميرزازاده )م. آزرم(
خوشدل
مهدي سهيلي
اديب برومند
موسوي گرمارودي
حبيب چيني
يكي از كاركنان شركت واحد؛ كاظم پزشكی
يک معلم؛حسين ستاری تهرانی

فاطمه پورانفكر
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بـاد تـو  صفـاي  پهلوانـا،  جهـان 
تنـت و  جـان  بـه  نيـرو،  بمانـاد 
آزرمگيـن روي  آن  مرنجـاد 
پايـدار كسـان  بادآفريـن  تـو  بـه 
راســـتي پرســـتنده  روانـــت 
بي شكسـت تنـت  و  پراميـد  دلـت 
دراز سـال  بسـيار  پشـت  از  كـه 
بازآمـدي راه  از  رسـتم  هـال 
گرفـت آييـن  خلـق  را  تـو  ورود 
چو خورشـيد درشـب درخشـيده اي
نبـود اميـدي  هيـچ  و  تـو  نبـودي 
نه سـو سـوي اختر نـه چشـم و چراغ
همـه گريبـان  در  سـر  بـرده  فـرو 
به ياد تـو بـس عـشق مي بـاختـنـد

بـاد تـو  سـراي  مهـرورزان  دل 
گفتنـت سـخن  صافـي  بـاد  رسـا 
غميـن پاكـي  خـوي  آن  ممانـاد 
يـادگار را  تـو  عزيـزان  دعـاي 
زبانـــت گريزنـــده از كاســـتي
دسـت پـوالد  مـرد  اي  بمانـاد 
كـه ايـن در بـه اميـد بـود اسـت بـاز
آمـدي سـرفراز  جـوان،  شـكوفا، 
ز مهـر تـو ايـن شـهر آذيـن گرفـت
بچشـيده اي سـنگ  بـر  گـرم  دل 
نبـود سـپيدي  را،  سـيه  شـبان 
سـراغ آفتابـي  چشـمه  از  نـه 
بـه گلسـايه، شـمع بي جـان همـه
هـمـه قـصــه درد مـي سـاخـتـنـد

کف شاعر براي پهلوان

جـهان پهلـوان
سياوش كسرايي
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كه رسـتم به افسـون ز شـهنامه رفت
جهـان تيـره شـد رنـگ پـروا گرفت
به رخسـار گل، خون چو شبنم نشست
بـرد يـاد  از  نيكـي  و  آمـد  بـدي 
گرفـت كاهـش  مردانـه  هياهـوي 
بـود آرام  شـهر  ايـن  در  آوا،  گـر 
مانـد بـاز  زره  گـرد  بسـي  سـمند 
بسـي خون به طشـت طال رنگ خورد
افراسـياب كشـت  سـياووش ها، 
دريغا ز رسـتم كه در جـوش نيـسـت 

نمانـد آتشـي دود بـر خانـه رفـت
بـه دل تخمـه نيسـتي پـا گرفـت
چـه گلهـا كه بـر شـاخه تر شكسـت
بـرد بـاد  را  سـرخ  گل  درخـت 
گرفـت آتـش  عشـق  سـراپرده 
بـود نـاكام  شـهيدان  سـرود 
مانـد چـاه  در  مهـر،  بيـژن  بسـي 
بسـي شيشـه عمر بـر سـنگ خورد
آب از  آب  نخـورد  تكانـي  وليكـن 
مگر ياد، خـون ســيـاووش نيـست

بـود بسـيار  گفتـار  اين گونـه  از   
آمـده بـاز  اميـد  گل  اي  كنـون 
بـه يلـدا شـب خلـق بيـدار بـاش
كـه در تنگنـا كوچـه نـام و ننـگ
گشـاينده اي ره  روي  شـب  آن  تـو 
آرزو از  كـرده  تـف  دشـت  برايـن 
پـرورده اي رنـج  گل  تنهـا  تـو 
بـه شـكرانه ايـن بـاغ خوشـبوي كن
كالف نواهـــاي از هـــم جــــدا
پيونـد كـن مهـر  ايـن رشـته  تـو 
كه در هفت خوان، ديو بسـيار هسـت
بــه پــيـكـار ديـوان نـيـاز آيـدت

بـود كار  در  گفتـه  و  تـو  نبـودي 
آمـده سـروناز  سـهي  بـاغ  بـه 
بـاش هشـيوار  بزرگـت  راه  بـه 
كه خلـق آوريـده اسـت در آن درنگ
آينـده اي پرشـور  پيـک  يكـي 
تويـي چشـمه چشـم بـر جسـتجو
بـرآورده اي گرفتـه  بـاال  كـه 
تـو از باغـي ايـن گل، بـدان روي كـن
پــي آفريـن تـو شـد يـک صـدا
پريشـيده دلهـا بـه يـک بنـد كـن
هسـت سـار  آدمـي  دد  شـگفتي 
چـنـان رشـتـه اي چـاره ساز آيدت

آورم رزم  مـردم  مـن  نـه  عزيـزا، 
ز تــو دل فــروع جوانــي گرفــت
كشـيد درازا  گـر  سـخن  ببخشـا، 
هـم بـدرود  و  بـاد  را  تـو  درودم 
كـه مـردي، نه در تندي تيشـه اسـت

پـرورم دوسـتي  شـاعر  يكـي 
ســرودم ره پهلوانـــي گرفـــت
كـه مهـرت عنـان از كفـم در كشـيد
يكـي مانـده بشـنو تـو از بيـش و كم
كه در پايي جان، در انديـشـه اســت

پس از انتشار سروده سياوش كسرائی در رثای تختی، پهلوان چنين عنوان داش��ت:من قطعه شعر را حفظ هستم زيرا اين شعر بازگو كننده 
بهترين دوران پرافتخار زندگي من است. هيچگاه لحظاتي را كه در اين قطعه توصيف مي شود نمي توانم از ياد ببرم. حقيقت آن كه من يک آدم 
افسانه اي نيستم و بارها گفته ام كه هيچ صفت ممتازي در من وجود ندارد و انساني هس��تم بدون هيچ گونه امتياز و... در هيچ كجاي دنيا ملتي 
مثل مردم ايران چنين خونگرم و با صفا نديده ام... كمتر جامعه اي اس��ت كه داراي چنين مردم پاك و با ايمان باش��د. سازندگان اجتماعيش را 

مردم غيور و وطن دوستي تشكيل دهند. اما شعر دكتر كسرائي در من احساس ديگري به وجود آورد. احساس قدرشناسي و تشويق.

* * *

* * *



ويـژه  نامه جهان پهلوان تختـي، جاي خالي، جاي سبز140

با كمري، صميمانه شكسته...
كمري شكسته تر از روح آرزوهاي به خاک نشسته...

فرو بستم ديدگانم را
در اوج تب آلود موجي سرشک، بي تكلف و وارسته.

و براي يک لحظه
آرزو كردم مرگ را به آغوش كشيدن:

صميمانه تر از التماس يک خواب خسته...
*****

چگونه مي توانستم ديدن،
جاودانه آرميدن آن انسان پاک باخته را؟...

*****
سكوت...

به وسعت ابديت، سكوت...
دعوت كردم فرياد همة آفتابهاي ناشناخته را...

در متن غروب آفتاب
كارو
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به ابديت يک سكوت...
به خاطر سكوت ابدي يک مرد...

به خاطر آفتابي كه
در زمينه كم لطفي مشتي ابر پوچ پرور

در سپيده دم يک زندگي جاودانه. جوانه غروب كرد...
*****

تک افتادة چمني بود
در بسيط بي آب و علف شن زارها...

سايه انداختند.
بر سبزي بهار آفرينش.

هيچ ها...
پوچ ها...

خارها 
و ديوارها...

و آشيانه كردند،
در ستون فقرات روحش،

مورچه ها
و... مارها...

اقيانوس بود، اقيانوسي به وسعت هفت آسمان خدا...
طوفان روب و

طوفان كوب، اما نداشت، حتي يک موج در بيكران سينه،
براي پذيرايي از كينه و،

هر چه مربوط است به كينه...
اقيانوس مفصلي بود كه، 

ناراحتش كردند:
بلم هاي مختصر موسوم به سفينه...

*****
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نفرين بر تو، اي اسكلت سرگردان ممات!
كه از پاي انداختي،

به توقف در ايستگاه ابديت، وادار ساختي،
طبل طپيدنهاي قلب آرزومندش را...

و نفرين بر تو، اي كارگاه ورشكست حيات!
كه نداشتي شايستگي پذيرايي بيشتر تاختهاي ابرـ 

آشنا سمندش را     
*****

بارها به زير كشيد،
مچاله كرد و به زنجير كشيد، 

ستارگان فلک آشيان را،
در ديار دگران...

از پرند آسمان  ها...
و در نور ديد،

طومار زمين را،
بر تارک افتخار زمانها...

و در اوج عظمت بالترديد يک انسان
زنده كرد

زنده تر كرد بي دريغ و بي امان...
نامي را كه به خاطرش زيست: ايران...

*****
»همراه با سپردن پيكرم به خاک...«

»به بابكم بسپاريد مدالها را...«
»مدالهاي طال را...«

»نقره ها را نيز...«
بازكن سينه ات را، اي خاک همه نقره!  
بازكن سينه ات را، اي خاک همه طال.  

اينک بر سينه تو، يک مدال ابدي...
اينک بر سينه تو، آفتابي به نام تختي!
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كدامين پيک را بايد روانه كرد اينک نزد رودابه
كدامين نرم گوي نكته دان شايد، گزارش را

چسان گويد بر آن شير پرور زن
كه رستم، قامت برنايي و پاكي

بلندآوازه ي همزاد پيروزي
برافرازنده ي رايات آزادي

در اين پيكار وحشتناک، كاينک رايت افراسياب
و رايت كاوس يكرنگ است و پيروزي شهيد

سازش و افسون و نيرنگ است
به ناهنگام خود را كشت

كدامين دل كند باور
كدامين ضربه اش افكند

كدامين ناروا از پشت؟
نگه در چشمها، ابري ست باراني

نفس در سينه ها شيون
سخن ها در زبان نوحه
زبان ها در دهان الكن

*****
از اين پس بي تو ايرانشهر

درفش افتخارش را به بازوي كدامين يل برافرازد؟
در اين دوران پي درپي شكست و خفت و حسرت

ـ كه هر سو عرصة افراسيابان استـ  
به دل مهر كه بسپارد؟

نه با کاووس، بر کاووس
نعمت ميرزازاده

م. آزرم
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دعاي مادران سوي كه ره پويد؟
غريو كودكان نام كه را گويد

لبان آفرين روي كه را بوسد؟
*****

به جاي چهره تهمينه ديدن در كنار خويش سودابه،
و در چشمان كي، افراسياب اهرمن پنهان،

درفش كاويان از خون سهراب و سياوش
همچنان رنگين،

شگفتي نيست گر سيرآيد از جان رستم دستان،
چنينت بود آري، حال روز اي رستم دوران

دلم مي خواست اي رستم
از اين ميدان ننگ بي هماوردي، سمند تيرگام همتت مي تاخت تا آن سوي درياي

جنوب خاوران دور
در آن جايي كه لشكرهاي ديوان سپيد عرب

زمين و آسمان را از نفير مرگبار خويش مي سوزند
و بيژن هاـ  برون از چاهـ  با اهريمنان

ديري است درگيرند
و رود سرخ با آن خاطر آشفته اش آيينه دار

سهم تر پيكار دوران است
در آن جاييكه روح پهلواني معني واالي خود را

جسته در اندام هاي كوچک و الغر
در آن جاييكه لوح سرنوشت شرق راـ  در زير

آوار مدام آتش و پوالدـ  مي سازند
و منشور نجات شرق خون تازه مي خواهد

دلم مي خواست مي ديدم تو را آنجا
ـ فراز قلة تاريخ، مهد افتخار قرنـ  

و ديوان سپيد غرب را آواز مي دادي كه:
»اينک نبض قلب شرق اينک رستم دوران

تمام شرق رستم راست زاد و بوم
تمام پاک مردان راست رستم ياور و سردار

و ناپاكان و ديوان راست دشمن، هر كجا،
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هر كس.«
*****

صداي باد مي آيد
طنين شيون و نوحه
مگر رودابه مي نالد؟

مگر سيمرغ مي گريد؟
كدامين پيک يا رسته ست كاين پيغام بگزارد؟

تو در افسانه ها جاويد خواهي بود
زمانـ  اين جاري بي رحمـ  هرگز قلة بلندت 

را نيارد شست
از اين پس راويان قصه هاي پهلوانيـ  اين

بهين تاريخ هاي زنده هر قومـ  نقاالن
ترا در قصه هاي خود براي نسل هاي بعد

مي گويند.
تو اندر سينه هاي گرم خواهي زيست،

تو با انبوه پاک مردمان خوب قلب شهر، خواهي ماند
شفق: آزرمگين رويت

سپيده: پاكي خويت
سالم صبحدم: مهرت

توان كوه: نيرويت
كبود شام: اندوهت.

به سوگت، اي به سوگت هر چه چشم پاک، اشک افشان
من اينک در تمام چشم هاي پاک مي گريم

من اينک در تمام آه هاي سرد مي نالم
لب و دندان گزان با خاطر اندوهبار خويش

مي گويم:
تو بودي رستم دستان نه با كاوس، بر كاوس

چرا اينسان بميرد رستم دوران؟
چرا؟

افسوس.....  
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پسرجان »بابكم« اي كودک تنهاي تنهايم

اميدم، همدمم، اي تک چراغ تيره شبهايم

در اين ساعت كه راه مرگ مي پويم

به حرفم گوش كن بابا، برايت قصه مي گويم:

زماني بود، روزي بود، روزي بود، خرم روزگاري بود

در اقليم بزرگي، پهلوان نامداري بود

دلير شيرگير ما

به ميدان نبرد پهلوانان تک سواري بود

به فرمان سلحشوري به هر كشور سفرها كرد

دلش مانند دريا بود

نهنگ بحرپيما بود

به دنبال هماوردان به شرق و غرب مركب تاخت

همه گردنكشان و پهلوانان را به خاک انداخت

ز پيروزي به ميدان هاي گيتي پرچمي افراخت

*****

پسر جان »بابكم« اي كودک تنهاي تنهايم

به بابا گوش كن، آن پهلوان شهرـ 

و آن يكتا دلير نامدار دهرـ

نشان مهر، تنديس شرف، گنج محبت بود

نگاهش برق عفت داشت

درون چهره ي مردانه اش موج نجابت بود

هميشه با خداي خويشتن راز و نيازي داشت

به اميدي كه با پروردگار خود سخن گويد،ـ 

به سرشوق نمازي داشت.

تختي قصه مي گوید
مهدي سهيلي
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*****

پسرجان! پهلوان ما يكي دردانه كودک داشت

درون خانه اش تک گوهري با نام »بابک« داشت

كه عمرش بودـ  

جانش بودـ  

عشق جاودانش بودـ 

به گاه ناتواني، بي كسي، تنها كس و تنها توانش بود.

*****

پسرجان! بابكم، يک روز تاريک آن يل ناميـ  

سمند خويش را زين كرد و با عزمي گران چون كوه

به سوي مرگ، مركب تاخت

غم و دردي نهاني داشت

كسي درد او را نشناخت

*****

به مرگ پهلوان راد مرد ما

خروش ناله از هر گوشه آن سرزمين برخاست

ز سوگ جانگداز خود

صداي واي واي خلق را در كشوري انگيخت

سپس آن گرد نام آور

هزاران صف به دنبال عزاي خويشتن آراست

يگانه پهلوان در سينة گوري به حسرت خفت

كنون او با غمش تنهاست

ولي اندوه مرگش در دل پير و جوان برخاست

به داغ او هزاران چشم، خون پاال و گوهرزاست.
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*****

پسرجان! بابكم، آن پهلوان شهر من بودم

درون سينه ام يک آسمان مهر و محبت بود

ز تنهايي به جان بودم

مرا بي همزباني كشت، دردم درد غربت بود

چه شب ها در غم تنهايي خود گريه ها كردم

تو را در هاي هاي گريه هاي خود دعا كردم

*****

پسرجان بابكم من در حصار اشک ها بودم

هميشه در دل شب با خدا گرم دعا بود

تو را تنها رها كردم

اميد من، نمي داني،

گرفتار بال بودم،

گرفتار بال بودم

*****

پسرجان بابكم، افسانة بابا به سرآمد

پس از من نوبت افسانة عمر پسر آمد

اگر خاموش شد بابا، تو روشن باش

اگر پژمرده شد بابا، تو گلشن باش

بمان خرم، بمان خشنود

بدانـ  هنگام مردن پيش چشم گريه آلودمـ 

همه تصوير »بابک« بود

اميد جان، خداحافظ!

عزيزم، بابكم بدرود!
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كه بودي افـتخار عصر تختــي دريغ از قــهرمــان مــلي مــا 
قـرين فخر و فتح و نصر تختـي دلـيـري كـو بـه نـيروي يلي بود  

زهـي فـرزنـد پـاک آريـائي
كه بودش زوروبازوي خدائي

جـوانـي با چنين نـيروي بـازو نـه تنهـا فخر ايـران كـهن بـود  
كـه او را كـس نـبودي همترازو جهانرا پهلوانی صف شـكن بـود  

نـه تـنها جسـم پاک او قوي بود
قوي روحش زفيض معنوي بود

بـر افـتادگان افتادگي داشـت بـزرگـي بـين كه با آن زور و بـازو  
كه بر كف سر خط آزادگي داشت چـرا ايـنسـان نـباشد تختي راد 

جـوانـمرد مـوفق بـود تختي
كه عضو جبهة حق بود تختي

شـد از دار جـهان بـا نـامرادي دريغـا بـا چـنين پـاكـي و رادي  
سفرهاي دگـر گر داشت شادي در اين آخر سفر غم ارمغان داشت  

بـزرگـان در جـهان آري چنينند
كه شادي بخش و اندوه آفرينند

كه مـيآمد به مـيهن شاد و پيروز همـه از آن سفـرها شـاد بـودند  
از آنرو اينچنين باشد جگرسـوز وليكن اين سفر بي بازگشتـست  

در رثاء قهرمان ملي ایران
خوشدل

مرحوم خوشدل يک روحانی مصدقی و عضو نهضت ملی است كه سروده هايی چند در تمجيد نهضت ملی و پيشوايش از او بر جای مانده است. 
»در رثای قهرمان ملی«  قصيده ای است از خوشدل پس از وداع پهلوان:
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نه ايران در غزايش سوگوار اسـت
جهاني از غـم وي داغـدار اسـت

بيامد زآن سفرها شاد و پرجــوش فـراز شــانـة صــدها دالور  
كشيدندي جـوانان بر ســر دوش ولـي در ايـن سفر تابوت او را  

فغان و درد و اشک و آه بودي
كه با تابـوت او هـمراه بـودي

بروز و شب همي اسپند ميـسوخت پي حفظش شنـيدم مـادر وي  
لـباس مـاتم فـرزنـد مـيدوخت ولي غافل كه بهرش درزي چرخ  

بـسوزد دل بـراي مـادر وي
كه رفت آن زاده نام آور وي

بـود مـادر كـه آمــــد تختي او ازاين پـس هـركه در كوبدـ  گـمانش 
عـصاي روز رنـج و ســــختي او نمـيدانـد كـه نـامردان-شكستند 

پريشان تر سوي آن دو خواهر
بود احوال ايـن بيـچاره مـادر

نــوازش هـا نـمايــد بـابكش را اگر چه دسـت هر ايـراني پـاک  
كـه بنـوازد گـرامي كـودكـش را ولي چون بوسة گرم پدر چيست  

خدايا حفظ كن آن ماه رو را
يكـي تختـي ديگر ساز او را

جـوانمرد و دلـير و قـهرمان بـود اال خوشـدل نه تنهـا تختـي راد  
كـه شـمع مـحفل آزادگــان بود از آن اين گونه بد محبوب مـردم  

از آن رو عمر وي كم بود چون شمع
كه خود را سوخت بهر خاطر جـمع

براي زن ز فرط دلخوشــــی مرد غلط گفت آن كه گفتي آن جوانمرد 
ز بـيـداد و جفا و حق كشــي مرد چـــراغ بـــزم آزادي ايـــران 

شـقاق رسـتم مـا نـاكـسانـنـد
كه در مردار خواري گرگسانند

كـجا دانـا كنـد اين گفتــه بـاور كه گويـد قاتل خود بـود تختـــي 
مـحيـط مـردكـش نـامـرد پرور بگويـم قـاتـل تـختي كه باشد...؟ 

گناه وي كه ايرانزاده بودي
گناه ديگرش آزاده بودي
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جهان پهلواني دگر
اديب برومند

برفـت از جهـان زي جهـان دگـر
پركشـيد آشـيان  از  كـه  دريغـا 
ز ديرينـه ديـر كهـن گشـت دور
نامـدار تختـي  جهـان  از  برفـت 
هنـر باسـتاني  از  تختـي  بجـز 
پـس از تختـي آن پهلـوان جهـان
پـس از تختـي از بهـر كاالي عشـق
پـس از تختـي از شـهر نـام آوران
پـس از تختـي از عرشـه افتخـار
باسـتان از ورزش  از تختـي  پـس 
زورآوران پشـت  آورد  زيـر  بـه 
دليـر مردافكنـان  همـاورد 
چو رسـتم به »خـوان« ظفر يـار بود
جهـان پهلـوان بـود و بيـدار دل
گزيـن پهلوانـي  ورزشـگري،  بـه 
سـر بندگـي جـز بـه درگاه حـق
وي بـاالي  بـه  درختـي  تنـاور 
هر آنكـس كه اين قهرمـان ديد گفت
روي آورد  ملـت  جبهـه  سـوي 
نيارسـت خواري خريـدن به خويش
نيارسـت آلـوده گشـتن بـه ننـگ
جهان را بـه اهـل جهان واگذاشـت
پـس از مـرگ آن نامـور پهلـوان
بـبـخـشـايـدش بـار پـروردگــار

قـواي چنـگ و پاكيـزه جانـي دگر
دگـر آشـياني  سـوي  عقابـي 
دگـر مكانـي  واال  جوانمـرد 
دگـر قهرمانـي  چنـو  نايـد  كـه 
كـه نـو كـرد نـام و نشـاني دگـر
دگـر پهلوانـي  جهـان  نيابـي 
دگـر تختـه شـد هـر دكانـي دگـر
دگـر؟ ارمغانـي  مـا  بـه  آرد  كـه 
كـرا هسـت »زريـن نشـاني« دگر؟
كـه نـو كـرد نـام و نشـاني دگـر؟
دگـر زورآورانـي  همچـو  بشـد 
دگـر امتحانـي  از  بياسـود 
و از مشـتهر »هفـت خوانـي« دگـر
در ايـن بيشـه شـير ژيانـي دگـر
بـه روشـندلي، نكتـه دانـي دگـر
دگـر آسـتاني  بـر  نسـائيد 
دگـر بوسـتاني  در  نباليـد 
دگـر »سـتارخاني«  بپاخاسـت 
كـه بـودش بـه سـر سـايباني دگـر
كـه ايـن خـوش بـه بازارگانـي دگر
كـه بـود از شـرف ترجمانـي دگـر
كـه خـود بـود از آن جهانـي دگـر
دگـر شـادماني  دگـر  نيابـي 
هــمـو بــاد انــوشـه روانـي دگـر
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جهان پهلوان
موسوي گرمارودي

تختي به خاک رفت
تختي فسرد و مرد،

زان پيشتر كه كشته شود او افسرده بود،
افسرده از وطن

افسرده چون وطن
افسرده همچو هر كه در اين آب و خاک شوم

آزاده مانده است.
او كاوه بود

رستم دستان گرد بود.
او نام آب و خاک وطن را به زور خويش

در ماوراي خاک وطن زنده كرده بود
اما درون خاک وطن نام زنده اش

تا زير خاک رفت
ليكن چه پاک رفت
او خودكشي نكرد

او خودكشي نكرد كه اين رنج تلخ را 
هم در زمان زندگي خويش برده بود
او خودكشي نكرد كه اين جام زهر را

او در حيات غمزده خويش خورده بود
او خودكشي كند؟

پس در شكست خويش به ورشو چرا نكرد؟
او دل شكسته بود.

او از حيات مردم خود،
دل گسسته بود.

اين روزنامه ها اين كركسان پنجه فرو برده در جسد.
اين بادهاي هرزه هر دشت و هر گذر

اينان كه نان خويش ز مردار مي خورند
وز روي خويش و روي قلم آب مي برند

اين بردگان برده
نوشتند روز بعد

كان جاودانه مرد پي اختالف خويش
پشتش ز دست همسرش آمد زمين و مرد

اين بار او نبرد

يادش عزيز باد
يادم نمي رود

روزي وكيل شد
اما مگر چه شد كه نيارست پهلوان

تا پا نهد به عرصه آوردگاه خلق
چون روح او چو بازوي او در نبرد بود

او شيرمرد بود
او خود پلنگ بود كه بر كوه ميجهد
او پا به بيشه هاي شغاالن نمي نهد

او نام خود به ننگ حبيبي نمي كشد
از ما درود باد بر آن جاودانه مرد.

او خودكشي نكرد
آن جاودانه مرد،

چونان كه مهر پاک بميرد به آسمان
يا جاودانه مه شود از نور خود تهي

يا چشمه های پاک بجوشند در زمين
يا وصل گل فروفتد از پرده زمان

آن جاودانه رفت
گويي براي من همه چيز از ميانه رفت
در چشم من بهار، سيه فام و سرد شد
گل مرد سبزه مرد چمن مرد باغ مرد

از چشم ها فروغ اميد سپيد رفت
لبخند مهربار چو پروانه سپيد
از غنچه لبان همه مادران پريد
موج بلند، نيز شكست به ژرفنا

در سينه هاي بحر
پايين نشست آب

از هر ستيغ كوه
شكوه فراز رفت

غم تا نشيب دامن دلها فرو نشست
گرمي عشق و مهر زد دلهاي پاک رفت

تختي دريغ مرد
تختي به خاک رفت
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در رثاي جهان پهلوان
حبيب چيني

سرودي است بشكسته بر لب
و خشمي است اندر گلو

و اشكي كه آرام مي لغزد از ديدگان
جهان پهلوانـ  وايـ  خاموش شد.

نه فرزند، نه مادر
كه دنيايي از مرگش اندر عزاست

*****
از او مردمي مايه اي تازه يافت
و رستم پس از قرنها زنده شد.

و مردانگي جان گرفت.
صفا بود و مردمي

و نيرو و نام  آوري...
دريغا كه نيست...

*****
به پايشـ  كه از رهروي ايستادـ  

بسي بوسه زد افتخار،
و بر سينه صافي پرصفايش
درخشيد بسيار برق مدال

و ايران از او شهرت پهلواني گرفت
*****

خموشند و آرام و سردرگريبان
همه پهلوانان و نام آوران

سؤالي است بر لب:
كجا رفت تختي؟ چرا رفت؟

نمي پرسد اما كسي 
كه پاسخ بسي دردناک است.
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مرغ پرشكسته
كاظم پزشكی

وز نـوبـهار نام و ز بسـتان نشان نمانــد در بوستان، گـــلی نهيب خزان نــماند 
آن مـرغ پرشـكسته بـی آشيان نمانـد بـر بـاد رفت النه مــرغان و در چـــمن 

***
و آن مرد نامـدار جـهان پـهلوان نمانـد تختی ز شـوربختی ما از جـهان بــرفت 
نقشی زمــردمی و صفا در ميـان نمانـد رادی و مردی ز جهان برگرفــت رخــت  

واز او بجز حـماسه ای انـدر جهان نمانـد شد مـرگ او حـماسه تاريـخ روزگـــار 
آمـاج تيـر گشت و دلی شادمـان نمانـد تيری ز شست مرگ رها گشت و سينـه ای 

و ز تند بـاد مـرگ گل و گـلستان نمانـد در بـاغ افتــخار وطــن بـود نوگلـــی 
شد صبح عمر شام چو در جسم جان نماند رونق زبــاغ رفــت چـو آمد خزان پديد 

كـش تـكيه گاه پيـری و پور جوان نمانـد خـون مـيچكد زديـده آن مام سالخورد 
در چشمه سار چشم من اشک روان نماند در مرگ او ز بسكه دو چشمم فشاند اشک 

كز چشم زخم دور زمـان در امـان نمانـد او همـچو )پوريـای ولی( بـود و ای دريـغ 
چو او نشـان ز رستـم و آئـين آن نمانـد زو زنـده گـشت رستـم و آئين رستمـی 

***
ياد نـكو كنـند چـو اين داستـان نمانـد چون دادستان عمر نماند خوش آن كز او 
كـز او بـغيـر نـام نكـو در جـهان نمانـد از مـن درود بـاد بـدان پـهلـوان درود 
زان پيشتـر كه »بانگ برآيد فالن نمانـد« مسـپار جـز طريـق نكوئـی بروزگـار 

اين منظوم در وقِت رفِت پهلوان، توسط كاظم پزشكي يكي از كاركنان شركت واحد، شكل بسته است.
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بـرفت از جـهان گرد با فـرهی بشـد كـاخ   ورزش  زتختـی  تهی   

چـرا دل بـريدی ز ماتـم سـرا جهـان بهلوانــــا يـال سـرورا   

چرا جـان خود را   نمـودی  تباه بـجمع  دليـران  بـدی  همچو   ماه   

المپيـک هـا  از تـو زيبنده بود جهـان از  فـروغ تو  تابنـده   بـود   

رقيبان ز گـردی تـو در ستـوه بميـدان كشتـی بدی  همچو  كوه                                      *  

ز بـاال و  برز تـو ترسـان بدنـد بهنگـام كشتــی هـراسان  بدند   

دريغا كه اينان شدی  زير   خاک رساندی بسی پشت گردان بخاک   

دريغــا بـر آن   قـدر  واالی تو دريغــا   بر ان  بـرز و  بـــاالی  تو   

دريغا بر آن روی تابان چو هـور دريغــا  بر آن  مـردی  و فـر و زور                                      *  

ز ماتم  دل  بستگانت  شكسـت زانـدوه تو  ديده  در  خون  نشست   

كجـا  رفتـی ای  پهلوان  جهان بـدی  مايـه   فخــر  ايـرانيــان   

دل   مـادر   مهربـان   سوختـی برفتی و چشم از جهان دوختــی   

ز داغ غمت جمله گريان شدند جوانان زسوگ تو گريان شدنــد                                      *  

كه قلب سيه خاک   شد  منزلت مگـر مهـر بـابک نبـد در دلـت   

سـراسر لبـاس عزا همچو قير ز سوگت بتن كـرده بـرنا و پيــر   

كه شـد ماه تابنده  در  زير  ميغ همـی گويد هر كس دريغا دريـغ   

بنام خداوند بخشنده مهربان
بمناسبت چهلمين روز درگذشت شادروان جهان پهلوان غالمرضا تختی

اين منظومه توسط يک دبير، حسين ستاری تهرانی در چهلم وداع، بر كاغذ دويده است:

بشد کاخ   ورزش  زتختی تهی
حسين ستاری تهرانی
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تهی روی بستان ز سـرو سهی گلستـان ورزش  شـد  از  او تهـی                                      *  

پس از خود زبهر كه بـگذاشتی نشانهـا كه از سيـم و  زر  داشتـی   

دل پير و برنا شد از غصـه ريش شنيدم سپـردی بفـرزند خويش   

نمـودی دل دوستـان پر ز درد بـخفتـی بنـاكـام  د ر گـور  سرد   

نهال جوان خشک و بی برگ شد دريغـا كه تختـی جوان مرگ شد                                      *  

گرانمايه رفت از سرای سپـنج بـهاران گـذشته بر او سـی و پنج   

گريزان بد از پستی و كار زشت بـگيتی بـجز بـذر نيكـی نكشت   

همان ره كه فرمود ما را علی )ع( گـرفــت او ره پـوريـای ولــی   

برفت از جهان تختی پـر منش بسال هزار و سه صد چهل و شـش                                      *  

شرنگ جفا خورد و رفت از جهان شـب هـجده دی جـهان پهلوان   

كه جان سراسر جوانان بسوخت ز مـاتم چنـان آتشـی بر فروخت   

كه خاكش گل ارغوان بـردميد زمستـان ز تفتـش بپايان رسيـد   

ز  دادار  بـخشـنده  مـهربـان بخواهيـم همـه يـكدل و  يكزبان    

بـخون   عـلی  اكبر  نـوجـوان گـناهش ببخـش ای خدای جهان   

منظوم��ه ف��وق ب��روان پ��اك غالمرضـا تختـی تقدي��م می گ��ردد � س��راينده حس��ين س��تاری 
تهران��ی متخل��ص ب��ه س��تاردبير دبيرس��تان ش��مس آوری بخ��ش 6 آم��وزش و پ��رورش ته��ران
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آنان كه حناي مردمي بودند رفتند
آنان كه با جور زمانه ناتني بودند رفتند  

در صفحه روزگار مي نوشتند
آنا ن كه در يک كالم يادكردني بودند رفتند  

شقايق ها چون به سرخي نشستند گفتند
آنان كه پرده دار ناموس و غيرتي بودند رفتند  

عشق در مكتب سياه مشق مي نوشت
عارفان گفتند آنان كه حب ازلي بودند رفتند  

ستون هاي ظلم به خيالشان حرف پايداري بود شكستند
خشت هاي استوار ايمان گفتند آنان كه ماندني بودند رفتند  

بلبالن خنجر به حنجره كشيدند الل شدند
مرغ حق مي خواند آنان كه به آوازي شنيدني بودند رفتند  

گلستان ديگر گلي دربرنداشت و مي سوخت
باغبان مي گفت آنان كه عطر بوئيدني بودند رفتند  

تصاوير بيروح چهره ها درهم، نشاط خاموش
ديده بان مي گفت آنان كه قابل و ديدني بودند رفتند  

سخنوران كالم گم كردند، ناموران كاسة گدايي گرفتند
تاريخ مي گفت آنان كه به حرف گفتني بودند رفتند  

ستبر بازوان پيچ در پيچ گره مي خوردـ  قدرت توام 
رگ از غيرت مي خواست بگويد آنان كه معناي پهلواني بودند رفتند  

ضامن دار نادم پير زير طاق لوطيان
در غزل با داغ جگر مي خواند آنان كه در بند شوخي بودند رفتند  

قفس ها زرين سقف و قفل شدند، درها بسته
دهان ها مهر شدند، آنان كه نداي آزادي بودند رفتند  

خراب دار سرود مرگ مي نواخت
ملک الموت مي گفت آنان كه دوباره احيا كردندي بودند رفتند  

جاده ها در قرن بيستم تا بي انتها مي رفتند
رهروان مي گفتند آنان كه نبايد رفتني بودند رفتند  

پروانه ها رشک بر او داشتند اما سوختند
وقت جان دادن مي گفتند، آنان كه پروانه دار سوختني بودند رفتند  

73/9/14

مردان شریف قرن بیستم
فاطمه پروانه پورانفكر
اين شعر در 17 ديماه 74 توس��ط ش��اعره، بر مزار تختی پژواك داشته است:



159 زمستان 1388

پيام تختی قهرمان جهان، پهلوان ايران
به مردم ايران، پس از بازگشـت پيروزمندانـه از يوكوهاما ژاپن، 

1340
من با قلبي سرشار و خرسند از ژاپن برگشته ام. به همه هموطنان عزيزم كه 
نسبت به من و موفقيت هاي من كه به دس��ت آورده ام محبت نموده اند درود 
مي فرستم. با خوش��حالي فراوان كه هرگز در من وجود نداشته است، به شما 
عزيزانم كه چش��م به راه پيروزي برادارن خود بوده ايد، بهترين احساساتم را 
تقديم مي دارم. از محبت هاي بي پايان، اش��ک شوق در چشمانم حلقه بسته 
اس��ت. اگر نمي توانم كلمات را به درس��تي ادا كنم، دليل آن است كه غرق در 
محبت هاي مردم شده ام. من خودم را از ش��ما مي دانم و بدون شک پيروزي 
نيز در درجه اول متعلق به ش��ما خواهران و برادران عزيزم مي باش��د. در اين 
هنگام كه با قلبي مسرور به ميان شما بازگشته ام به همه جوانان وطنم توصيه 
مي كنم از شكست نهراسيد، من چندبار شكست خوردم، اما از پاي ننشستم 
و اينک مي بينيد كه با شادماني عميق، از صميم قلب برايتان پيام مي فرستم، 
آرزو مي كنم خواهران و برادرانم از سـعي و كوشش دست نكشند، 
هميشه اميدوار باشند كه باالخره پيروز خواهند شد و نيروي آن ها 
بر آن چه سد راهشـان بوده اسـت غلبه خواهد كرد. به نظر من اگر 
جوانان از هر مساله كوچكي نااميد شوند راه ناصوابي رفته اند. خوب 
است همه ما دس��ت به دس��ت يكديگر بدهيم و براي پيروزي و موفقيت هاي 
درخش��ان تري پيش برويم. اما در مورد پيروزي تيم كش��تي، خوش��حالي 
زايدالوصفي به من دست داده كه از بيان احساساتم در باره آن عاجزم. وقتي 
به ژاپن رسيديم ما را هيچ حسـاب مي كردند، ولي يک وقت متوجه 

شدند كه تيم ما به سرعت خود را به مقام قهرماني جهان مي رساند. 
مقامات بين المللي كشتي، يعني آن ها كه هميشه سعي داشته اند چوب الي 
چرخ پيروزي هاي ما بگذارند، س��عي كردند از پيروزي ما جلوگيري به عمل 
آورند. اما ديگر كار از كار گذشته بود و تيم ما مقام اول را به دست آورده بود. بد 
نيست به اطالع هموطنان عزيز برس��انم در المپياد 1964 نيز كشتي خواهم 
گرفت و اميد بس��يار دارم كه در هجدهيمن المپياد ني��ز بتوانم يک بار ديگر 
تصميم خود را كه مي خواستم ژاپن را آخرين كشتي خود سازم عوض كرده، 
تا افتخار خود را كه مديون هموطنان عزيزم هس��تم تجدي��د كنم. در اين جا 
نكته اي را كه يادآوري آن بسيار الزم است ذكر مي كنم. تيم ما پيروزي خود را 
مديون »بلور« مي داند. استاد بزرگ ما بي دريغ و با عالقه فراوان ما را تعليم داد 
و اينک ثمره زحمات خود را به دست آورده است. مدال هاي ما همه متعلق به 
اوست و افتخار ما نيز از آن »بلور« مي باشد. آن چه مي توانم به عنوان بهترين 
خاطره خود از آن مسافرت براي شما بازگو كنم اين است كه، وقتي تيم ما اول 
شد، استاد »بلور« را سردست بلند كرديم و از شدت خوشحالي چندين بار او 
را در استاديوم گردش داديم. بار ديگر آرزو مي كنم من و دوستانم بتوانيم در 
المپيک توكيو افتخارات خود و اس��تاد بزرگوارمان »بلور« را تجديد كنيم. با 

تقديم بهترين درودها و سالم ها.
 غالمرضا تختي

1961، یوکوهاما

پیام یَلِ ملی

پيـام جهـان پهلـوان كـه 
بـه پيـام يوكوهامـا شـهره 
اسـت، جان و مضمـون و اميد 
مشعوفی با خود حمل می كند 
كـه قابـل انتقـال بـه جوانان 
نسـل به نسـل پـس از تختی 
در اين ميهن سـتم زده است.
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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 

منِش از کف رفته*
هدی صابر

جوان سـالي حاج سـید حسـن شـجاعت، یل صاحـب سـجایاي پایتخت

* اين مقاله در دي ماه 1376 در سي امين سالگرد وداع تختي در مجله 
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



آخرين تصـ                         يرها
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آخرین خروج از تشک

آخرین تن به تني پیش از تولیدو، 1345

آخرین دست باالیي



169 زمستان 1388

آخرین حمل پرچم، تولیدو، 1966

آخرین آب تني
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آخرین بدرقه

آخرین وداع



171 زمستان 1388

آخرین امضاآخرین ردزني اشباح

جاي خالي، جاي سبز؛ سكو بي قهرمان ردا   بي پهلوان، منش بي پاسبان
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مردم ارج گذار؛ زمستان 57، سرفصل رهائي، یک قدم به بهار!

شناسنامه پهلوان
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