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منشازکفرفته/هديصابر
ِ

یادیازجهانپهلوان
از زندهیاد تختی به سادگی نمیتوان عبور کرد ،چراکه زندگی و مرگ او بسیار
درسآموزبود.ازآغازکارچشماندازایرانقصدداشتیمدرهرشمارهگفتوگویی
با دوستان و نزدیکان این جهانپهلوان ،درباره منش او داشته باشیم .تالشهایی
نیز در این راس�تا کردیم و گفتوگویی با آقایان حس�ین شاهحسینی و مرحوم
حسن خرمش�اهی از فعاالن نهضت ملی ایران و از یاران ویژه وی انجام دادیم ،اما
توفیقی در ادامه کار نداش�تیم .از آنجا که کار را باید به دس�ت کاردان داد از برادر
عزیزمانآقایهدیصابرخواهشکردیمانجاماینکاررابهعهدهبگیردواوکاری
کرد کارستان و سنگ تمام گذاشت ،که بدون تردید سندی ماندگار خواهد شد.
باشدکهتاحدیدینمانرابهجهانپهلواناداکردهباشیم.
در پایان از آق�ای صابر و همکاران نش�ریه جهت تالش در انتش�ار این یادمان
تشکرفراواندارموامیدوارمباانتشاراینویژهنامهـدرچهلودومینسالگشت
درگذش�ت او ـ هموطنانی که با او مأنوس بوده یا خاطرهای از این پهلوان ماندگار
دارندبهدفترنشریهارسالداشتهتادرویژهنام هبعدیمنتشرشود.
لطفاهللمیثمی

2

ويـژهنامه جهان پهلوان تختـي ،جاي خالي ،جاي سبز

پاسکمککاران
در پیاده کردن متن برخ�ی گفتگوها ،یک نوجوان و ده ج�وان مدد داده

اند .یکی دو تن از این میانه ،افرون تر کمک رسانده اند و در میان همه ،زهرا
عمرانیبیشازهمه،اهلتخصیصویاریرسانیبودهاست.
همگیخاصهآخری؛شایق،بیچشمداشتوصمیمی
جملگیاینانراسپاس
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بهنامخدايمنتشر

جايخالي،جايسبز
ادبی��ات ایرانی ،مجموعه ای اس��ت مش��حون؛
سرشارازسبک،سیاق،صنعتومضمون.
مضمون به مفهو ِم «محتوای ضمن» و به معنای
جانکالمیکه«ضمن»کلمه،جلوهگرمیشود.
ِ
«حضور» ،از جمله مضامین ش��اخصی اس��ت
که هم در ادبیات ش��فاهی و هم در ادبیات مکتوب
ایرانی،موجزنانههویداست.
حضورهمازمنظر
		
روحی–روانی
وهمازمنظر
عاطفی
		
در ادبیات ما صاح��ب جایگاه اس��ت .ایرانی در
ادبیات خویش 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
اينك «نيست» .اين حضرت مي تواند حسين (ع)
باشد ،و مي تواند مولوي ،مي تواند حافظ و مي تواند
يكدوست،فرضشود.
صنعت «تش��خيص» ،كمك كار موثري است
براي حاضر كردن غايبان؛ پرنده ،ماهي ،آينه ،گل و
...جملگي،شخصيتدهندهبهغايبيهستندكهبه
«حضور»،خواندهميشود.
«هر آن كه از ديده برفت ،از دل رفت» ،مشمول
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آناني كه در عين غيبت« ،حاضر»اند،نمي ش��ود و
اين گزاره به نام و جاي شان ،نمي چسبد .اينان كه
در قابِ خاتم كاري ش��ده ادبيات شفاهي و مكتوب
ايراني،جايگرفتهاند،
«غايبانحاضرند».
ِ
دوعبارتمركب
«جايشخالي»
و
«جايشسبز»
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
وهمه«جا»ئياند.
غالمرضا تختي «مطلوبِ » همه پس��ند و همه
پيون ِد «ملت»ي اس��ت كه هرچه از غياب او فاصله
پهلوان
ميگيريم،حضورش،خواستنيترميشود.
ِ
					
اهل هماورد
صاحببازوبند
جهانروا
صاحبسجايا
افتادهنواز
گلريزبهپايمردمان
بيقيلوقال
نهاهلمال
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محبتريزباچشمودست
و
			
پشتبهقدرت
روبهملت
نزديك ب��ه دو ده��ه در جامعه اي��ران چنان جا
بازكردكه،آنفضايبازشده،پرناكردنياست؛نهدر
ورزش ،نه در گو ِد منش ،نه در جامعه پرتنش و نه در
ِ
پرس ِهش.
سياستاجتماعيشدة َ
قواره ايران پهلوان و جهان پهل��وان در «ميانه»
خالي اس��ت و «جاي»اش ،جاي س��بزي است .در
منشدولتزدهودرخاكستريِ مكدر
ورزشتهياز ِ
امروزه ايران ،جاي خالي پهلوان ،عيان تر و سبزينة
سبزياش،مغزپستهايتروريحانيتراست.
براي برخي ها از اين «گونه» ،دل بهانه مي گيرد و
دلملي،
منقبضميشود.دراينآشفتهبازاراكنونيِ ،
«بونه»تختيداردودرنبودشِ ،
تنگتنگاست.
مجموع��ه «ج�اي خال�ي ،ج�اي س�بز»،
«ياد»پهلوان
غاي��ب حاضر را پاس م��ي دارد .اين
ِ
ِ
مجموعه ارزاني به آني است كه هرچه فاصله زماني
وداعش با ما بعيدتر مي شود ،نزديك تر احساسش
ميكنيم.
ذيل
پ��اس ي��اد پهل��وان ،به حساس��يت هاي
ِ
ِ
اجتماعي «چش��م انداز ايران» ارج م��ي نهيم كه
شمارهاي از شماره هايش را براي پهلوان اجتماعي
ايرانزمين،بهطبعرساند.
هديصابر

عنوانبندي
مجموعه «جاي خالي ،جاي سبز» شكلگرفته
از توليدها و گردآوريهاست .توليدها در برگيرنده
دهها موردگفت وگو و نوش��تار است و گردآوري ها،
حاوي مهمتري��ن و گزيدهترين رواياتي اس��ت كه
پيرامون م��رد موضوع اين مجموعه ،عرضه ش��ده
است.
گردآوريهارواياتياستاز

خوداو؛«منكيستم؟»

فرزنداو؛«پدرازنگاهپسر»

فرزن ِدفرزنداو؛«منوپدربزرگم»
ونيز

ديگرانازاو؛«ازحياتتاوداع»
«من كيستم؟» تركيبي اس��ت از نوشتارهاي
غالمرضا تختي ،در ترسيم مسير زندگي اش ،سير
تحولشوبرخيديدگاههايش.
«پ�در از ن�گاه پس�ر»  ،تلق��ي ه��اي بابك
«كوچ��ك» و بابك «رش��يد» از پدري اس��ت كه
پهلوان ملي است .انگاره هاي  12سالگي و باورهاي

پخت و پز يافته  30سالگي پسر از پدر ،روايت هاي
فرزن ِدپدرناديدهاست.
«م�ن و پ�در بزرگم» انش��اء كوتاهي اس��ت
از غالمرض��اي «دوم»  -فرزن��د باب��ك -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
خوانش غير ه��م خون ها از پهل��وان ،گفتارها و
ِ
نوشتارها در مورد او ،از تولد تا فوت ،چينش شده و
نظميافتهاند.
گفت و گوها و نوشتارها كه محصول توليدي اين
مجموعهاست،درسهمدار،سامانيافتهاست؛
مدارهممحليها

مدارورزشيها

مدارهمفكرها

ي
ايرانپهلوانوجهانپهلوان.

پيآينداينسهمدار،گفتارهاونوشتارهاي
اهاليسياست
و
اهاليپژوهش
قلم
پيشاروي قرار مي گيرد و در پس آن ،كالم و ِ
چندرابطهدارودوستدار
كه هر هفده دي در ابن بابويه ،يادآوران تختي را
ميزبانيميكنند
و
هر هفده دي ،در حسينيه ارشاد« ،ياد»ش ،پاس
ميدارند
ونيز
آنكهسنگمزارپهلوانرانصبكردهاست.
س��پس ،س��روده هاي��ي چن��د ،كه يك��ي در
زمان حيات و چندي ني��ز پس از وف��ات او آهنگ
پذيرفتهاند ،مقاب��ل دیدگان قرار م��ی گیرند .این
مجموعه انگاه با پی�ام یوکوهاما و ی��ک مقاله به
فرجاممیرسد.
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1341
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میدانمنشراخالیگذاردن

گنجینهافتخاراتپهلوان

( 1951جهانیهلسینکی)مدالنقره

( 1952المپیکهلسینکی)مدالنقره
1954

(جهانیتوکیو)مقامچهارم

1956

(المپیکملبورن)مدالطال

1958

(آسیائیتوکیو)مدالطال

( 1955جشنوارهبینالمللیورشو)مدالنقره
1957
1958
1959
1960
1961
1962

(جهانیاستانبول)بدونمقام
(جهانیصوفیه)مدالنقره
(جهانیتهران)مدالطال

(المپیکرم)مدالنقره

(جهانییوکوهاما)مدالطال

(جهانیتولیدو)مدالنقره

( 1964المپیکتوکیو)مقامچهارم
1966

(جهانیتولیدو)بدونمقام
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مـنکیستــم
« ...به نظر من تاريخ تولد و مرگ يك انسان ،همه
زندگي او را تش��كيل نميدهد ،آنچ��ه كه زندگي
يك مرد را از لحظه آغ��از ،از روز تولد تا لحظه مرگ
ميس��ازد ،ش��خصيت ،روحيه ،جوانمردي ،صفا،
انسانيت و اخالقيات اوست .اما چون شما به اصرار از
منهمهزندگيمراازآغازتاتولدتاامروزخواستهايد،
اين است كه من به خواست شما اجابت ميكنم .اما
اينكارمن،دراعتقادمنتغييرينميدهد:
اس��م من غالمرضا تختي اس��ت و در ش��هريور
 1309در خانيآباد تهران متولد شدم .خانواده ما از
خانوادههاي متوسط خانيآباد بود .پدرم غير از من،
دو پسر و دو دختر ديگر نيز داش��ت كه همه آنها از
من بزرگت��ر بودند .پدربزرگ��م «حاجقلي» ،نخود،
لوبياو بنش��ن ميفروخت .پدرم تعري��ف ميكرد
كه «حاجقلي» ت��وي دكان��ش روي تخت بلندي
مينشستوبههمينجهتمردمخانيآباداسمش
را گذاشته بودند« ،حاجقلي تختي» و همين اسم به
ما منتقل ش��د و نام خانوادگي من نيز همين است.
«حاجقلي تختي» در راه مكه ناجوانمردانه به دست
راهزنان كش��ته ش��د و از ماترك او ،ميراثي به همه
فرزندانشازجمله«رجبخان»پدرمرسيد.پدرمبا
پوليكهدردستداشت،درمحلفعليانبارراهآهن
زميني خريد و يخچال طبيعي درست كرد .آنگاه
خانوادهاي تشكيل داد و صاحب سه پسر و دو دختر
شد.فرزندكوچك آنهامنبودمكهپدرمروياصل
اعتقادات مذهبيش و ارادت خالصانهاي كه به امام
هشتمداشتنام«غالمرضا»رابرمننهاد.
نخستين واقعهاي كه به ياد دارم و ضربهاي بزرگ
بر رو ح م��ن زد ،حادثهاي 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 .يك روز طلبكاران ب��ه خانه ما آمدند و
اثاثيهخانهوساكنينشرابهكوچهريختند.مامجبور
شديم كه دو شب را توي كوچه بخوابيم .شب سوم
اثاثيه را برديم به خانه همس��ايهها و دوتا اتاق اجاره
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كرديم .چندي بعد روزگار عرصه را بيش��تر بر پدرم
تنگكرد،تااينكهمجبورشديخچالطبيعياشرا
نيز بفروشد .اين حوادث تأثير فراواني در روحيه پدر
كرد و باعث اختالل دماغي او در سالهاي آخر عمر
شد.مدت 9سالدردبستانودبيرستانمنوچهري
كهدرهمانخانيآبادقرارداشتدرسخواندم،ولي
تنها خاطرهاي كه از دوران تحصيلي به ياد دارم اين
است كه هيچ وقت شاگرد اول نش��دم .اما زندگي
در ميان مردم و براي مردم ،درسهايي به من
آموختكهفكرميكنمهرگزنميتوانستمدر
معتبرترين دانشگاهها كسب كنم .همچنين
زندگي به من آموخت كه مردم را دوس��ت بدارم و تا
آنجا كه در حد توانايي من است به آنان كمك كنم،
حالاينكمكازچهطريقيوازچهراهيباشد
مهمنيست.هركسبهقدرتواناييش.
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 آنكه 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 ميگذشت .آشنايي حقيقي من
با ورزش و كش��تي در باش��گاه «پوالد» شروع شد.
پيشازاين،گودهاوزورخانههايفراوانيديدهبودم.
پهلوانان نامآوري به چش��م ديده ب��ودم كه در عين
قدرت« ،افتاده» بودند .هفده س��ال پيش به باشگاه
«پوالد» رفت��م و در آنج��ا از «رضيخان» صاحب
باشگاه محبت و صفاي بس��يار ديدم« .رضيخان»
آدمخوبيبود.اگركسيرانشانميكردوميديدکه
استعداد كشتي دارد ،دست از سرش برنميداشت.
درگرمايتابستانلختميشديموهرروزازساعت
دو بعدازظهر تا چندين ساعت كشتي ميگرفتيم.
از دوش آب گرم و حمام خبري نبود .كشتيگيران
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براي وزن كم كردن به خزينه ميرفتند .تشكهاي
كشتي را با پنبه پر ميكردند ،اما خاك و خاشاك آن
بيشازپنبهبود.
***
من بیشتر وقت ها با کتابهای پلیسی و یادداشت
های فاتحین و مغلوبین جنگ های گذشته ،خود را
س��رگرم می کردم و خواندن آنها همیشه اثرخوبی
در روحیه من باق��ی می گذارد ب��ه خصوص اینکه
هیتلر را با تمام حماقتش دوست داشتم .اینکه می
گویم حماقت نه اینکه خیال کنی��د او را آدمی الیق
میدانستم نه .من به او احترام می گذارم به واسطه
اینکه او بزرگترین درس زندگی را به من یاد داد که
چگونهبایدبادشمنانستیزکردودرهرراهمشکلی
به هدف رس��ید .در یکی از کتابهای سردار مغلوب
ژرمنی خواندم که او همیش��ه تصاویر رقبای خود
از قبیل مونتگمری ،ایزنهاور و اس��تالین را به دیوار
می کوبید و حتی در کتابهای دیگری متوجه شدم
که س��ردار آلمانی این عکس ها را همه جا وقتی که
برای غذا خوردن ،اطاق کار خ��ود را ترک می کرد با
خود می برد .من قبل از اینک��ه متوجه این موضوع
ش��وم از شنیدن نام کش��تی گیران س��نگین وزن
جهان وحشت داش��تم و در هر روزنامه و یا مجله ای
که عکس��ی از آنها می دیدم از ترس اینکه تنم نلرزد
آن نش��ریه را به دور می انداختم و هیچ مایل نبودم
اعصابمرابدینترتیبخردکنم.
اما پس از آن ،من هم مث��ل او آن مرد الغر آلمانی
ش��دم! من كه هميش��ه از تصوير «پالم» س��وئدي
ميترسيدمازفردایآنروزبهدنبالآنهاگشتمو آن
عکسهایسفيدوسياهلخترادرپوششيازطالجا
دادهوهميشهمقابلديدگانمقرارمیدادم.منباآن
پوستهايمختلفوچشمهايرنگارنگچنانخو
گرفتمکهامروزپسازآنکهچندینسالازدیدارمن
وحیدرظفر(کشتیگیرترکهادرالمپیکگذشته)
میگذرد هنوز لبخندش ،کینه اش و آرزوهایش که
همیشهدرچشمانشخواندهمیشدمیبینم.بعدها

که حیدر از تش��ک و حریف خداحافظی کرد ،پالم،
کوالیفوآخرازهمهآلبول-پسرموطالییشوروی
ها که امروز حتی یک خ��ال از آن موهای طالیی كه
من در مسکو بر س��رش می دیدم نیست -جای او را
گرفتند .اما حیدر با آنها تفاوت فراوانی داش��ت ،نه
خیال کنید که حیدر بیشتر و یا کمتر از آنها بود ،نه
اینطور نیست .بلکه من فراوان عوض شده بودم .من
این عکس ها را هنوز مثل هیتلر در مقابل چشمانم
قرار می دهم و با آن ها راز و نیاز میکنم ،با این تفاوت
که بی نهایت به آنها عالقمندم و هیچ مایل نیس��تم
مانندهیتلربهآنهابنگرم.هیتلربهآنهامینگریست
وآرزوداشتباخونشاننوشیدنیگواراییبنوشداما
منچنینخیالینداشتموندارموبهخونشانتشنه
نیستم.منفقطازهیتلرآموختمکهبایدشمایلآن
ها را مدنظر قرارداد ،دندان بر روی جگر گذارد و برای
پیروزی بر آنها تالش کرد .من چنین کردم ،هرچند
بهموفقیتنهاییخودنرسیدم.
با اين ترتيب در س��رما و گرما در روي تشكي كه
حتي حيوانات هم حاضر نميش��دند ب��رروي آن
تمرين كنند فعاليت خود را آغاز كردم .ش��ايد شما
هيچباورنكنيد،امااينحقيقتمحضاستكهمنو

امثالمن،مثلحيوانتمرينميكرديمواينادعاي
مرا اهالي خيابان ش��اهپور ،كه هميش��ه در ساعت
معيني مث ً
ال دو بعدازظهر مرا مش��اهده ميكردند،
تصديق ميكنن��د .اما پ��س از يك س��ال تمرين،
كمترين موفقيتي به دس��ت نياوردم و عالوه بر اين
كه ُگل نكردم حتي ضعيفتر هم ش��دم! در اينجا
و در همين موقع بود كه باران اس��تهزاء و تمسخر بر
سرمباريدنگرفتوهمهبهمنميگفتند:توخودرا
بيسبب شكنجه ميدهي ،برو دنبال كارت ،تو اص ً
ال
بهدردكشتينميخوري.
اين گفتاره��ا ،اين تهمتها ،اين ناس��زاگوييها
آنه��م در آن محيط ك��ه نه نش��ريهاي ب��ود و نه
دس��تگاهي ،مرا كام ً
ال از پ��اي درآورد ،حتي ديگر
نصايحدوستانمراهمفراموشكردم.جوانيمايوس
و دل شكسته بودم كه لباسهاي تمرينم را به دوش
ميكشيدموباموتورسيكلتبرادرمبهخانهميرفتم.
ديگر هيچ كس حاضر نبود مرا به كارم تشويق كند.
همه مرا با ديده ترحم مينگريس��تند و ميگفتند،
اينو ببين كه لخت ميشه و تمرين ميكنه .من يك
سال در زير اين باران ،اس��تقامت بيهودهاي كردم و
پس از اينكه متوجه شدم قادر نيس��تم و اين باران

هم هيچگاه بند نخواهد آمد ،راه خوزستان را پيش
گرفتم .در آنجا يك س��ال زندگي كردم .مبارزه با
خود و مبارزه با ناس��زاهاي مردم كه رنج فراواني بر
دوشمنباقيگذارد.امامنطاقتاينرانداشتمكه
بيشتر از يك س��ال ،اين رنج را بردوش خود بكشم.
پس از اينك��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 كشتيگيران زمين نخورم! اولين باري كه در يك
مسابقهشركتكردمچهارمشدم.خوبيادمهست
آن مس��ابقه يك مبارزه داخلي باشگاه بود .كفش و
لباسمهمانبود،اسممعوضشدهبود،اماهيچكس
ديگر به من بد نميگفت .در يك مس��ابقه پهلواني
شركت كردم ،اما كاري از پيش نبردم ،فقط بعضي از
كشتيگيران سنگين ،به من احتياج داشتند ،آنها
به من احترام ميگذاردند ،راس��ت هم ميگفتند،
چون من فق��ط به درد زمين خ��وردن ميخوردم و
بس! وقتي كه  23ساله 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 يك مجله كوچك چاپ ش��د .من هنوز آن
زمستان1388
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مجلهرادركمدخوددارموبيشترازهمهنشرياتآن
را دوست خواهم داشت .براي اولين بار ،روزنامهاي از
حق من دفاع كرد و من هميشه از آن ممنونم .كاري
ن��دارم ،رودهدرازي نميكنم ،فقط ميگويم آنقدر
از وفادار و ديگران زمين خوردم كه پشتم بوي جرم
تش��ك گرفت .من فرزند درد و رنج بودم و با اين درد
خو گرفتم .من هميش��ه مردمي را كه مرا دوس��ت
ميداشتند ،دوست ميداش��تم و امروز به دوستي
آنها بيحد افتخار ميكنم ،اما در همين زمان يك
حرف ،يك كنايه ديگر كه در لفافه گفته ميشد مرا
شكنجهنميداد،چونمنراهخودمراميديدم،
راهيبودروشنكهدرآنميشنيدم"رضا،تو
كاري به اين حرفها نداش�تهباش ،راه خود را
بگير و برو ،آينده مال توست ،متعلق به كسي
استكهبيشترازهمهرنجبردهاست".
هميش��ه پيش خود فكر ميكردم اگر روزي در
كش��ور خود قهرمان ش��وم ،به آرزوهايم رسيدهام.
اوضاع و احوال به قدري واضح و آش��كار بود كه همه
ميتوانستند به خوبي تش��خيص دهند كه من در
چهار سال گذش��ته در يك قوس صعودي حركت
كردهام .صعود اين قوس مخصوصاً از س��ال 1950
[ ]1329به بعد شديدتر ش��ده بود .علت اين قوس
خيلي واضح اس��ت؛ من مدتها بود كوشش��ي در
جهت رسيدن به انتهاي اين قوس و در جهت حفظ
موازنه قواي خود معمول ميداش��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
متمايلكنند.منخوددركميكردمآنمرداليقي
هستمكههمهشرايطبهنفعمندگرگونمیگردد.
فكر اينكه روزي قهرمان كشور و يا احتماالً قهرمان
جهان ش��وم خجالتم ميداد ،اص ً
ال من در اين مورد
كمتر فكر ميكردم ،چون جرأت آن را نداشتم فكر
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كنم و پس از آن نتيجه بگيرم ك��ه فكر بچهگانهاي
بود و نبايد با ياد آن دلخوش بود9.سال پيش در يك
مسابقهتقريباًبااهميتدومشدم.منهنوزبرايوزن
ششم ،دو كيلو كم داش��تم .من فاصله مابين عنوان
دومي و قهرماني را رقم بزرگي ميدانس��تم ،يك راه
بس��يار دش��وار و طوالني ،تقريباً مثل تفاوت مقام
وزارت و رتبه مس��تخدم جزء ،اما وقتي كه در سال
1329صاحبمقاموزارت!گرديدم،متوجهشدمكه
هيچكارينكردهام،وچيزيهمبهمناضافهنشدهو
فقط بر تعداد رفقاي��ي كه به من س�لام ميكردند
اضافه گرديده اس��ت .بگذريم .تمرينهاي جدي را
در سربازخانه شروع كردم .وقتي در سال  1328در
نخستين مسابقه بزرگ ورزش��ي شركت كردم ،در
همان اولين دوره ضربه فني ش��دم ،اما تمرينهاي
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
ميدانستم .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
[ ]1330برگزار شد ،من با شش كشتيگير روبهرو
شدم و مقاوم دوم را به دس��ت آوردم .اين نخستين
سفرمنبهخارجازايرانبودوتجربهايتازهچشمان
مرا به حقايق تازهاي گش��ود .بعد ،مسابقات جهاني
ديگر و المپيك ديگر بود كه لزومي به بازگفتن آنها
نميبينم .نتايج اين مس��ابقات را هر كس ميداند.
اصوالًفكرميكنمكهنتايجاينمسابقاتبهمنتعلق
ندارد،بلكهمتعلقبهورزشوبهمردمايراناست.
من فقط يك مرتبه شوروي را پشت سرگذاردم،
اما آنها سه بار اول شدند .از سال  1951الي ،1956
من در طرف راست كرس��ي ،در آنجا كه مدال نقره
تقس��يم ميكنند و با خط س��ياه التين رقم دو ،بر
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روي آن نوشته شده اس��ت قرار داشتم ،در حالي كه
شورويهاهميشهنيممتربلندترازمنميايستادند
و موقعي كه از آن باال ميخواس��تند م��دال خود را
دريافت دارند كام ً
ال قوز ميكردند .من هميش��ه در
فكر اين بودم ،آيا ممكن اس��ت روزي براي گرفتن
مدال طال ،آنقدر خم شوم تا آقاي رئيس بتواند نوار
را به گردنم بياويزد .ديگر دلم نميخواست قهرمان
كشور شوم ،ميخواستم به همه آنهايي كه به من
ميخنديدند و تمسخرش��ان گ��وش را پرميكرد،
بگويم كه م��ن قهرمان دنيا خواهم ش��د .من ديگر
با اين انديشه عذاب نميكش��يدم ،اما دايم گمان
ميب�ردم ،آنهاي�ي قادرند قهرم�ان جهان
ش�وند كه قمر مصنوعي پرتاب كردهاند!! من
تا اين ح�د قهرمان جهان ش�دن را مش�كل
ميپنداش�تم .به خيال من ،آرزو كردن مقام
قهرماني جه�ان و رس�يدن ب�ه آن مثل اين
بود كه كس�ي ادعا كند من ميخواهم قمر به
كره ماه بفرس�تم!! اما در «ملبورن» جاي من
و مدال من با ش�ورويها عوض ش�د و من هم
مثل«كواليف»برايگرفتنطال،كام ً
ال«دوال»
شدم .اما همينكه از كرسي به پايين پريدم و
پسازاينكهچندپسرودختربرصورتمبوسه
زدند ،پ�س از اندكي تحمل و خيره ش�دن به
چش�مان ديگران ،متوجه شدم كوچكترين
تفاوتي نك�ردهام؛ نه ب�ه وزنم چي�زي اضافه
ش�ده و نه بر مغزم .نه ميخنديديم و نه اشك
ميريخت�م.منفقطبراياينقهرمانش�ده
بودم كه عدهاي از هموطنانم جشن بگيرند و
شاديكنند،وگرنهمنچهفرقيكردم؟ همان
«رضا»يي بودم ك��ه در س��اعت دو بعدازظهر مثل
حيوانات به سيرك و به باشگاه ميرفتم .اما نه ،تنها
تفاوتي كه در روحيه من پديدار گش��ت ،اين بود كه

منزلخانيآباد

من ديگر خود را حقير نميشمردم ،آن حقارتي كه
چند س��ال قوز آن را به دوش ميكشيدم ،از وجودم
رختبربستهبود.
من فقط يك مدال طال دارم ( .)1956يك 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
كمبودوزنونداشتنتجربهكافيمغلوبغولهاي
شوروي و آلمان ش��دم ،ولي خودم و همه اطرافيان
خوب ميدانس��تيم كه من كمتر از آنها نبودم .در
آن سال «كاپالن» اول شد .پس از مسابقه ،حسين
نوري كه چندين س��ال در وزن هشتم كشتي به آن
غوالن ميباخت د ِر گوشم گفت« :داش تختي حاال
ميفهميچاكرتحسينچيميكشه»...اوراست
ميگفت ،اما من مش��قت فراواني نكش��يده بودم،
ولي خوب فهمي��دم كه نبايد به اي��ن زوديها 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 همينطور بود ،چه در
س��ال  1954ژاپن و چه در  1957استانبول ،در هر
دو نوبت ،چيزي از دس��ت نداده بودم ،اما در صوفيه
پ ِر من ريخ��ت و من پرهياهوتري��ن و ناراحتترين
دوران حياتم را در آنجا گذراندم .تا قبل از المپيك
«ملبورن» پنج بار از كشتيگيران جهان به زحمت
شكستخوردم.درسالهاي 51و 52درهلسينكي
و در فستيوال ورشو به تركها و شورويها باختم و
در جاي دوم قرار گرفتم .ورشو آخرين شكست من

از شورويها بود ،تا آنجا من بودم كه ميخواستم بر
كرسي سوار شوم ،اما از المپيك ملبورن به بعد آنها
به دنبال من ميدويدند تا عن��وان قهرماني را از من
پسبگيرند،بههمينجهتمنبايستيتوجهكافي
ميكردم و آدم با دقتي ميبودم ،در حالي كه چنين
نعمتيماننديكمعادله«صدمجهولي»دروجودم
ناپديدگرديدومنبااشتباهاتمكررخود،درصوفيه
موفق نشدم آن معادلهاي را كه در رگ و پوست من
ريشه دوانيده بود حل كنم و بدين ترتيب عنواني را
كهباتحملمصائبفراواننصيبمنگرديدازدست
دادم،اماحاالفكرنميكنمباازدستدادنآنعنوان،
هيچ هستم .همين كه من از سكوي دومي با راحتي
بهپايينآمدمتا«آلبول»درجايپايمنقدمگذارد
و تا از آن باال! خ��ود را به زمين پرت نكند ،ديدم هيچ
چيز از من كم نشده اس��ت ،مثل ملبورن ميمانم.
همچنانكه«آلبول»شبيهزمستانسردمسكويخ
كرده بود ،همان يخبندان مسكو و باكو ،مثل همان
دو شبي كه دو مرتبه از من شكست خورد و مدال و
تاجطال،نهدروجوداوكهدارندهآنبوداثرداشتونه
در من كه بازنده آن بودم .چرا در خارج از تشك همه
خيالميكنندمابرخالفانسانهايديگرهستيم،
راه رفتن ،خوابي��دن ،غذا خوردن م��ا خارقالعاده
است ،در صورتي كه اين موضوع فقط براي آدميان
خارج از تش��ك صدق ميكند 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 تشك خارج ش��ديم .اكنون
خوبتوجهكنيد،منبراياينحريفسرسختمچه
نقشهاي كشيدهام؟ و براي مسابقات جهاني چه كار
ميخواهمبكنم.

چندين س��ال پايههاي كرس��ياي را تشكيل
ميدادم كه ش��ورويها و فقط يك ب��ار تركها بر
روي آن جاي داش��تند .هميش��ه باالي كرسي از
آن آنها ب��ود و من پايهاي بودم .ي��ك پايه محكم
ِ
كه هي��چگاه س��كوي افتخ��ار را از سس��تي خود
نميلرزان��دم .در س��ال  1951كه به هلس��ينكي
رفته بوديم ،هنوز ش��ورويها نمايش كشتي خود
را آغاز نكرده بودند و فقط م��ا با تركها ،بخصوص
با س��وئديها 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 المپيك  52در هلسينكي برگزار
ميشد ش��ورويها با يك گروه كشتيگير غريب،
قدم به ميدان المپيك نهادند و شعبدهبازي خود را
آغاز كردند .در آنجا همه از آنها وحشت داشتند.
آن سال ش��ورويها جانشين تركها 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 روسيام مساوي بود ،من
او را يك خاك كردم ،در خاك ب��ه پلش بردم ،اما او
سگك 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 ميبود من و او مساوي
بوديم ،اما دو بر يك ،ش��ورويها 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 نميخورم.
در ايتاليا مسابقات خيلي آس��ان تمام شد و تقريباً
زمستان1388
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قحطالرجال بود .پس از هلس��ينكي وزن من 95
كيلو شده بود ،يعني  25كيلو بيش��تر از روزي كه
شروع به تمرين كشتي كردم .من مجبور بودم براي
اينكه خودم را به كالس شش��م كش��تي برسانم
حداقل  12كيلو كم كنم .اين برايم خيلي دش��وار
مينمود .ش��بهاي توكيو مثل روزهاي مربوط به
صوفيه سرنوشت شومي را براي من ساختهبود 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
كيلوبودم.از«پالم»بينهايتوحشتداشتم،حتي
ميترس��يدم به او حمله كن��م ،در حالي كه راحت
خاك ميشد .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 پشمآلود او رها سازم ،او با فت پايي مرا
به پايين برد و پس از اينكه ميخواس��تم برخيزم،
يك 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 ميداشت .در آن سال «پالم» مدال
طالي المپيك داشت .چه مدال بيوفايي كه حتي
با شكس��ت دادن من هم برايش وفا نكرد .در ژاپن
شورويها اول ش��دند «انگالس» ،شيرمردشان،
«عادل آت��ان» و «پالم» را شكس��ت داد و بر باالي
كرسي جايش شد .كرسياي كه حق نداشتم به آن
نزديك شوم ،چهارم ش��دم .دومين مسابقه من در
تركيه با «عادل آتان» بود .جريان اين كش��تي هم
خيلي خندهدار است .حاال خوب است قبل از بيان
بقيه مسابقات به داوري توجه كنيم .امروز «ژوري»
مابين دو «داور» مينشيند و مانند يك داور حكم
ميكند .در صورتي كه در آن زمان «ژوري» تماشا
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ميكرد و در حقيقت مثل دادگاه تجديد نظر فتوي
ميداد .من دو ب��ر يك «عادل» را ب��ردم و با علم به
اين كه قبل از «ع��ادل» قهرمان آمريكاييها را هم
مغلوب كرده ب��ودم ،فكر ميكردم ش��انس خوبي
براي فينال دارم ،اما پس از آنك��ه پيروزي من بر
«عادل» ثابت گردي��د ،تركها 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��تيهاي 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»
ميكش��يد .پس از پيروزي «پالم» بر من در ژاپن،
من او را بوسيدم و توقع داشتم كه او هم مرا ببوسد،
اما او بوسهاش را از من دريغ داشت و صورت خشك
مرا كه حتي يك 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،
«پالم»
ِ
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 همينطور .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 سوئديها بيشتر از امروز
احترامميگذاشتيم.
در فس��تيوال ورش��و م��ن به «كوالي��ف» اهل
شورويباختم.ورشواولينمسابقهواولينشكست
من در وزن هفتم از ش��ورويها ب��ود .به عقيده من

ويـژهنامه جهان پهلوان تختـي ،جاي خالي ،جاي سبز

«كواليف» اليقترين كشتيگير شورويهاست.
جدول امتيازات من و «كواليف» پس از  15دقيقه
جنگ اينطور 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��ك راي دادند.
به «كوالي��ف» مدال طال و به من م��دال نقره تعلق
گرفت .بلغاريها ،مصريها و لهستانيها ،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 وزنكش��ي ،يك بطر آب انگور به من داد و
گفت :تو عالوه براين كه همشهري من «سيراكف»
را شكس��ت ميدهي ،ش��انس داري كه مدال طال
بگيري .سرنوش��ت« ،پالم» و «كواليف» شبيه هم
بود .مثل سوئديها ،ش��ورويها هم ما را به مسكو
دعوت كردند ،اما تفاوت من در شوروي اين بود كه
در آنجا 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،
يك مرتبه در شش دقيقه اول و در مسكو هم در سه
دقيقهآخرخاكشكردم.
در اولين شب مسابقات كشتي ايران و شوروي،
ش��ورويها جواني را براي مقابله با م��ن به ميدان
فرس��تادند كه «آلب��ول» ناميده ميش��د .اولين
آش��نايي من با او در ميان طوفاني از شادي بيحد
و حصر م��ردم بود .وقت��ي كه آلب��ول را ديدم هنوز
موهايش به خوبي ،نريخته بود .او ش��بيه دختراني
مينمود كه ب��راي بخش��ش از درگاه خداوند نزد
كش��يش ميروند .هيچ گاه چهره متحير و اميدوار
كنن��ده او را فراموش نخواه��م كرد .وقت��ي كه او

سكويملبورن؛
باالدستشورويوآمريكا

دست مرا فشرد احس��اس كردم گرمي فراواني در
وجودش ميجوش��د .چهرهاش انس��ان را وادار به
نوازش ميكرد ،نه جنگ .م��ن اگر جاي او ميبودم
هيچگاه صورتم را به خاطر كش��تي پير نميكردم.
او ش��بيه مريم عذرا بود كه هيچ گناه نداشت ...اما
همين مریم عذرا كه در مرحله اول گمان ميبردم
«توفيق» خودم��ان او را به راحتي مغلوب ميكند،
درس بزرگي به من داد كه در زندگيام تاثير فراوان
داش��ت .او با آن قيافه بيتفاوتش ب��ا آن دهاني كه
هيچگاه براي تكلم باز نميش��ود به من آموخت كه
براي پيروزي« ،رن�ج» انتهايي ندارد و نيروي
جوانتر كه س�ربه گريبان برده است ،هر آن
علم تهديد خود را برمياف�رازد .او به خيز اول
من كه براي زير «يك خم» بود چنان پاسخ داد كه
ياد آن باعث رنجم ميش��ود .وقتي كه يك پايش را
بغل كردم ،بدنم را ديدم كه به دور دس��تهايي كه
هنوز عضالتش ج��وان بود و به چش��م نميخورد
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 بيحد افسرده .آن بچه كه هنوز در خانه
خود براي يك آبنب��ات گريه ميك��رد ،در اواخر

كشتي مغلوب شد و من مثل كس��ي كه قصد دارد
قرباني خود را با لبان تشنه سر ببرد در وسط تشك
زمينشزدم...چهكارچندشآوري...اونفسشمثل
اتوبوسي بود كه ما را از مسكو خارج ميكرد و بر فراز
كوهها دايم خاموش ميش��د .او در همان خاموشي
و در حالي كه چشمهايش مثل ش��رابي كه رقيب
بلغاريام به من هديه كرده بود ،س��رخ ش��ده بود،
نزد مادرش رفت تا لباسش را به تن كند .قيافهاش،
بخصوص چش��مانش بينهايت به چشمان من در
توكيو شباهت داشت .پس از آنكه به اتفاق نزد من
آمدند ،از من تشكر فراوان كردند .مادرش ميگفت
مواظباينبچهباشيد،اوخيليبهشماعالقهدارد!!.
در مسكو من به او يك قلم خودنويس هديه كردم و
او به من يك كاله داد ،كاله او 50روبل ارزش داشت.
آنشباولينشبآشناييمنوآلبولبود.
در تركيه كش��تي نگرفتم ،اص ً
ال تيم ايران لخت
نش��ده بود ،اما در المپيك عالوه بر فين��ال ،ژاپني،
نيوزلن��دي ،اس��تراليايي ،ك��رهاي و آمريكاي��ي،
«كواليف»دارندهمدالطالرابهزانودرآوردمومدال
زردش را به س��ينه خود چس��باندم .من  15دقيقه
فقط «كواليف» را هول دادم و مس��ابقه را از او بردم،

اما از آمريكايي 9امتياز جل��و بودم .در ملبورن جاي
آن پليس آمريكايي كه در المپيك پيش« ،پالم» را
ذله كرده بود خالي بود .م��ن هيچگاه ادعا نميكنم
كه در وزن هشتم موفق خواهم شد ،اما به خود اجازه
ميدهم كه بگوي��م من از آن غوله��ا چيزي كمتر
ندارم .اگر پس از مسابقات جهاني تهران مسابقات
المپيك نميبود ،من به طور يقين مابين س��نگين
وزنها كشتي ميگرفتم .براي من انتقام گرفتن از
آنهاييكهدراستانبولشكستمدادندلذتفراواني
دارد .سه دس��ته از من ميپرسيدند .من هميشه در
مقابل سه گروه سوال كننده مختلف جرات خود را
ازدستميدهمودردوموردتقريباًاللميشوم.من
هيچگاهبهسؤاالتشاننميتوانمپاسخقانعكنندهاي
بدهموياكمتراتفاقافتادهاست.
بعضيها ميپرسيدند خيال نداري داماد شوي؟
گروهي از دوستان بسيار صميمي و نزديكم به من
سيخ ميزنند و ميگويند در باره كشتي شورويها،
بخصوص تازه ب��ه دوران رسيدهش��ان در المپيك
چگونه فكر ميكني؟ دستهاي بسيار غريب كه تازه
بهمنمعرفيميشوندويامنباآنهاافتخارآشنايي
پيدا ميكنم اين جمله را زمزمه ميكنند :از گذشته
زمستان1388
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سالمبهمردم،برايمردم

صحبت كن ،حال را خودمان شاهديم .من با كمال
عالقه ميخواهم به س��ؤاالت باال پاسخ دهم ،البته
قبول كنيد در اين لحظه ش��هامت من به بينهايت
رسيدهاست!
هنوز شورويها نمايش خود را در ورزش كشتي
آغازنكردهبودند.شورويهادرورزش،چندينسال
چنان در پردهاي از اس��رار خود را دفن كردند كه با
ظهور خود ،همة ملتها را در المپيك هلس��ينكي
وحشتزدهكردند«.آلبول» 22سالهكهامروزتمام
ملتها او را رقيب من ميشناس��ند ،از آن وحشت
متولد شده اس��ت .وقتي در صوفيه به او باختم ،دو
چشمانسبزشرابهمننشاندادوگفتببينهيچ
تفاوتينكردهعيناًمثلمسكووتهراناست.اينتنها
مطلباوبود،تنهاجنبشيبودكهفكهايخستهاو
در آن هنگام كرد .فرداي آن روز زماني كه من براي
مالقات با او به اتاق اسرارآميز شورويها كه در طبقه
پنجمهتل«بالكان»جايداشترفتم،آلبوللخت
بود ،وقتي كه مرا ديد تمام��ي لباسهايش را به تن
كرد ،اما هنوز گونههايش از ش��رم ،رنگ سرخي به
خود حفظ ك��رده بود .او س��عي بيم��وردي براي
مخفي داش��تن خجالت خود ميكرد .من يك ربع
س��اعت بين او و «باالوادزه» نشس��تم .در اين وقت
كم،مادوستان
صميميهمشديم،ازتهرانومسكو
ِ
صحبت كرديم ،من و او فقط در يك مورد شبيه هم
بوديم و از جهات ديگر تمايز ما از هر جهت به چشم
ميخورد .او بدني به ش��كل مستطيل و شانههايي
بس��يار طويل داش��ت ،در حالي كه ب��دن من گرد
اس��ت و در مقابل بدن او بچه ،نمايش ميدادم .من
بهراستينميدانمچطوربايددرمورداوفكركنم،او
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چشماني سبز دارد ،رنگي كه با برگ درخت زيتون
برابري ميكند ،اما چش��مان من ميشي است مثل
آلوچههاي فصل پاييز .او از نژاد «اس�لاو» است در
صورتي كه من خون آرياي��ي دارم .او بدني قهوهاي
رنگ دارد ،اما بدن من سفيد اس��ت ،بدني كه پس
از دوازده دقيقه كشتي به زحمت به رنگ پستهاي
متمايلميگردد.او22سالدارد،امامن29سالهام،
تنها چيزي كه ما در آن ش��ريكيم ،اين است كه هر
دوي ما يك م��دال طال داريم و هردويمان پش��ت
لب خود را با تيغ ميتراش��يم .وقت��ي صحبت ما از
كشتي خارج شد ،تازه آقاي «باالوادزه» شوخياش
گرفته بود ،مانند بچههاي دبستاني مزاح ميكرد و
سربهسر «آلبول» ميگذاشت .اما من و «آلبول» به
شخندهاياوپاسخميداديم«.آلبول»
ندرتبهني 
كه خجالت ميكش��يد و من هم كه معلوم بود .تنها
پاسخيكه«آلبول»درجواب«باالوادزه»گفتاين
بود«:باال»خفهشو،آخرمامهمانداريم...
وقتي كه «ب��اال» ما را ترك گف��ت ،يك روزنامه
صبح صوفيه را در دس��ت گرفت و ب��ه روي تخت
بدون تشك دمر افتاد .در باالي آن نشريه با حروف
درش��ت اينطور نوش��ته بودند ...« :در نخستين
س��انس مس��ابقات« ،باالوادزه» پايش شكس��ت
و عنوان جهان��ي را به ديگ��ران واگ��ذار ميكند،
«باالوادزه» امشب با حريف ايراني خود «توفيق»
كشتينخواهدگرفت...
گاه��ي اوقات كه ب��ا حريفان تنه��ا ميمانديم،
پاي زن به ميان ميآمد .اما من معموالً از بيكس��ي
خود مطلبي به ميان نم��يآوردم .وقتي كه عكس
دختري را از سينهشان بيرون ميكشيدند و نشانم

ويـژهنامه جهان پهلوان تختـي ،جاي خالي ،جاي سبز

ميدادن��د ،ميديدم برق ش��ادي از چشمانش��ان
ميدرخشيد و درخشيدن اش��ك شادي چشمان
مرا هم مرطوب ميكرد .اغل��ب نزد خود ميگفتم،
آيا قلب من هميش��ه بايد خالي باشد ...خالي مانند
صندوقي كه كوچكترين امانت با ارزشي را در آن راه
ندادهباشند؟آياقلبمنهيچگاهصندوقچهمحبت
دختري نخواهد شد؟ آيا من بايد به خاطر كشتي و
آنمدالطاليكذايي،آنقدرتنهاباشم؟آياكشتي
به تنهايي كفاف زندگي مرا ميدهد؟ اين س��ؤالي
است كه هميشه به آن ميانديشم ،اما ،اما هيچگاه
به آن جواب ن��دادهام .عدهاي از من ميپرس��ند تو
وجود و قلب خ��ود را كي از تنهاي��ي نجات خواهي
داد؟ من معماي زن را الينحل ميدانم ،من با آنكه
قريب سيسال از عمرم ميگذرد هنوز نتوانستهام
اين معما را حل كنم .در اين باره من از همه بچهترم.
لحظهايكه«آلبول»عكسآندختررادرپوششي
از طال جاي داد به من گفت ،تو از اينها 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 اينكه در كشور خود دايم از اين
پرس��ش رنج ميبرم .در اينجا الزم است به مطلب
خود خاتمه ده��م ،اما با همه اينه��ا و براي اين كه
مطلبم مبتني بر واقعيات باشد و نقطههاي تاريكي
در روابط من و دوستانم ايجاد نش��ود با اجازه شما
ميخواهم دو كلمه عرض كنم ،به هيچ وجه معلوم
نيست كه من معماي زن را چگونه ميخواهم حل
كنم ،اما مجبورم ورق خود را رو كنم و بگويم من در

سالهاياقتداربرتشك

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 ميگردد .پس از
دوسالونهماهتختيكوچولومتولدخواهدشد.من
مجبورمتقاضايدلمرااجابتكنم....
اگر مس��ابقات جهاني تهران پايان يابد ،جان من
راحت ميشود ،همه چيز ما در طول سه روز معلوم
ميگردد.سرنوشتمابستهبهتارمويياست.اگرآن
تارنلرزد،مندرتهراننخلطالبهگردنخواهمكرد.
اگرحملبرگزافگويينشودبايداينمطلبراقبول
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 نميبازم ،مساوي كردن با او
آس��انتر از يك كيلومتر كوهنورديست .همه ما به
اين ادعا ايمان داريم ،در صورتي كه اشتباهات مكرر
كه فقط از عصبانيت من سرچشمه ميگيرد ،تكرار
نگردد .او كش��تيگير جوان و فوقالع��اده با قدرتي
است .نيرويش تازه اس��ت و هميشه نيروي جديد از
پيشرفت مردان گذش��ته ممانعت ميكند ،اما اين
دليل آن نيست كه او برمن پيروز گردد .اگر در تهران
اشتباه-،ببخشيدگناه-نكنموخردمندانهباقهرمان
شوروي روبهرو گردم ،قدرتم ،تجربهام و باالخره هر
آنچهكهشمادروجودمنحسميكنيدومنفاقد
آن نيستم ،به من اجازه نميدهد كه بگويم در تهران
موفق نخواهم ش��د .من به موفقيتم اعتماد فراواني
دارم ،اما خودتان خوب ميداني��د در اين مورد قول
صددرصد دادن ايده به جايي نيست ،اما من به همه
ش��ماها قول ميدهم كه ديگر اشتباه نخواهم كرد.
سعي من اين است كه شما آزرده خاطر نگرديد .من

بهخاطرشماوهمهشماهاكشتيميگيرم.
***
« ...من ورزش را دوس��ت دارم ،تمرين ميكنم
براي اينكه ورزش كرده باش��م ،راستش اين كه،
مدتي اس��ت به اين نتيجه رس��يدهام 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 ميشود .قهرمانسازي را نميگويم ،در
اين راه پيش��رفت كردهايم ،ولي از ورزش عقبيم و
به خصوص جوانان ما آنقدر كه به سوي بيحالي
و ضعف گرايش پي��دا ميكنند ب��ه ورزش رغبت
نش��ان نميدهند و عجيب اس�ت كه بسياري
از هموطن�ان و دوس�تانم كه ش�ور و ش�وق
خاصي نس�بت به وطنش�ان دارند جس�م ًا
ضعيفند و روح ًا كس�ل .اين مال اين اس��ت كه
ورزش نميكنن��د .م��ن جوانان وطنم را دوس��ت
دارم .مدتي بود در پي عل��ت و دليل ضعف و زبوني
آنها بودم .ميدانيد بس��ياري از آنها عزت نفس
و شجاعت و شهامت را از كف دادهاند و آرمانهاي
ملي را فراموش كردهاند ،براي اينكه جسماً عليل
و خس��تهاند ،توانايي اخالقي خود را به نحو بارزي
از دست دادهاند .بديهي اس��ت بيميلي به توانايي
و ورزش ،عالقه خاصي به سيگار و قهوه و تفريحات
ديگر پيش ميآورد .براي مردم ما و به خصوص
جوانان ما كه بايد ش�ور و ش�وق بخصوصي
ب�راي آرمانهايش�ان داش�ته باش�ند،
مهمترينش اين است كه خصلت جوانمردي
و مليتخواه�ي را در م�ردم برانگيزاني�م.
صرفنظر از اينكه به اين طريق ب��ا الكل ،اعتياد،

بيماري و بالهاي ديگ��ر نيز خود به خ��ود مبارزه
ميش��ود .به اعتقاد من ،اين يك نوع ريش��هكني
ياس و ذلت در نس��ل جوان و يك زيربناي مطمئن
براي اجتماع كنوني ايران است .ملت ما ميتواند
با بهرهگيري از س�نتهاي باستان و اعتالي
جوانمردي و زنده نگهداش�تن خصلتهاي
بزرگي و نجابت و ش�رافت و با سجاياي نيك
شهامت و ش�جاعت زيربناي محكمي براي
افتخارات ملي خود بس�ازد .ب��راي اين منظور
واقعاً جاي تاسف اس��ت كه در مملكت ما از ورزش
و تاثير آن در زندگي اجتماعي مردم غافل ماندهاند
و يا به آن ،به صورت يك چيز تشريفاتي مينگرند.
اين اعتقادي اس��ت كه من فكر ميكنم بسياري از
مردم ايران و جوانان روشنفكر ميتوانند 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 زهرآبه��اي اعتياد و فس��اد دارند
ميخش��كند .اين بليه بزرگي اس��ت .من س��عي
ميكنم تا اين فكر تازه خودم را نيز به ساير دوستان
ورزشكارم تعميم دهم كه براي ترقي و تعالي ملت
ايرانيك«نهضتورزشي»بهوجودبياوريم...براي
اين كار ميتوانيم چند دوره« ،قهرمانس��ازي» را
كنار بگذاريم و تا حدودي دور تماسهاي 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
حيرتانگيزيميگيريم»...
زمستان1388

17

بابککوچکوپدرسترگ
در دی ماه س�ال  1358در نخستین سالگش�ت وداع تختی در برش پس
از انقالب ،نش�ریه «ورزش» در ش�ماره هفتم خود ،گفتگویی با بابک در سن
دوازده سالگی ترتیب داده اس�ت .بخش هایی از این گفتگو که انگاره های او
ازپدرراحملمیکند،پیشارویشماست:

•بابکخاناولبگوچندسالتهوکالسچندمی؟
 13سالمهوکالسدومراهنمایی
• دوستداریراهپدرتراادامهبدی؟
بله ورزش کشتی را دوس��ت دارم ،چون پدرم دوست داشت من هم دوست
دارمبرایملتمیکقهرمانکشتیباشمویکتختیدیگر.
•دوستداریمثلپدرتدردلمردمجابگیری؟
افتخارخواهم کرد که اگر بدانم من هم در دل مردم ج��ای دارم و مثل پدرم
محبوبهستم.امیدوارمآنقدرتراداشتهباشمکهمثلپدرممردمدارباشم.
•ازاینکهپسرتختیهستیچهاحساسیداری؟
افتخار می کنم که فرزند چنین قهرمانی هس��تم و تختی پدرم بوده .وقتی
مردم در مدرس��ه و خیابان مرا به نام پس��ر تختی به یکدیگر نش��ان می دهند
خوشحال می شوم .انشاهلل من هم با پیمودن راه پدر جواب محبت های مردم را
خواهمداد.
•هیچمیدونیچراپدرترابهشهادترساندند؟
بله به خاطر اینکه همیش��ه دنبال حرف مردم را می گرفت و به خاطر مردم
حرف می زد .حق مردم را میخواس��ت .دوس��ت داش��ت مردم هم��ه در یک
سطح زندگی کنند و فرقی بین طبقه باال و طبقه پایین نباشد .دوست نداشت
باال شهری ها به قدری غذا بپزند که همیش��ه مقدار زیادی را بیرون بریزند ولی
پابرهنه جنوب شهری نان کنار خیابان را بردارد و بخورد .پدرم را به خاطر حق و
حقانیت کشتند و دولتمندان دوست نداشتند که ببینند پدرم در دل مردم جا
داردوهمهمردماورادوستدارند.منهممثلاوخواهمشد.
•ازدوستانپدرتوبهطورکلیازکشتیگیرانکسیسراغتورامیگیرد؟
تا یکس��ال پیش يكي از دوس��تان مرتب به من س��ر می زد و دیگران هیچ و
گلهمند هم نیستم ،شاید پدرم را فراموش کرده اند با آنهمه محبت که پدرم به
مردمداشتوفراموشیپدرمباعثفراموشیمنهمشدهاست.
• وقتی در شمال شهر راه می روی احساس مردم نسبت به تو چگونه است و
وقتیدرجنوبشهرهستیچطور؟
بارهامتوجهشدموقتیدرشمالشهرراهمیرومبرفرضاینکهمرابشناسند
اصال اهمیتی برایم قایل نمیشوند که این پسر تختی بزرگ است .ولی وقتی در
جنوب شهر هستم مرا مثل نگین انگشتری در بر می گیرند و چنان محبتی به
من می کنند که واقعا نمی توانم جوابگو باشم و واقعا آن وقت است که احساس
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میکنمتودهمردمیعنیچه؛مشتاقانپدرمیعنیاینها،واقعامنجنوبشهری
ها را خیلی دوس��ت دارم به خاطر محبت بیش از حدی که به من دارند .فقط در
فکرمایناستکهچطوربتوانمجوابگویاینهمهمحبتباشم.چوناصلتوده
مردم در جنوب شهر اس��ت که رنج و زحمت هم هست .هنوز هم بعد از گذشت
چندینسالتختیبرایمردمجنوبشهرزندهاست.
• آیا می دانی برای بزرگداشت سالروز پدرت قراراست مراسم باشکوهی سر
مزارشانجامشود؟
بله ،در جواب این سئوال فقط می توانم بگویم بزرگداشت پدرم قدردانی از او
رامیرساند،متشکرم.

پدر

به

		
			

روایت

پسر

*

•پد ِرناديدهراازدرونخانوادهشناختييادرپهنهجامعه؟
ببينيد ،تختي اي ك��ه امروز من مي بينم ،تختياي نيس��ت كه يك كودك
بتواند او را در حريم كوچك 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 جديتر 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 تك و توك مش��اهده مي ك��ردم ،در رفتار معلم هاي
مدرسه ،بقال سركوچه و  ...مي ديدم كه رفتارش��ان با من فرق ميكند .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 يك اتفاق كوچك هم افتده بود ،سال  56كه من
براي اولين بار به س��الن كشتي رفتم – سيدعباس��ي كشتي مي گرفت-مردم
كه مرا ديدند كمي شلوغ شد .اما  57خيلي فرق داشت .مي دانيد فكر مي كنم
براي اينكه بتوانم تختي را بشناسم فقط بايد همين اتفاق ها ميافتاد .يعني بايد

ويـژهنامه جهان پهلوان تختـي ،جاي خالي ،جاي سبز * در ديماه س��ال  1376در س��يامين سالگش��ت وداع تختي ،مجله اي��ران فردا با
بابك تختي به گفتوگو نشس��ت .در اين گفتوگو بابك كه به س��رفصل سيسالگي
رسيدهاستديدگاههايخودرادرموردپدريكهنديدهاست،ارائهكردهاست.

بابكدوازدهساله،اولينماههايپسازانقالب
بايكيازحريفانپدر

يكجوري موج مردم ،موج احساس��ات مردم آزاد مي ش��د .خيلي آدم ها را مي
شناسيمكهآدمهايمحبوبيهستند،مگرنه؟اماهميشهيكگروههمهستند
كهباآنهادشمناندوليمنازتختيهيچآدمرنجيدهاينديدم.همهدوستش
دارند .تختي اسطوره شده .بعضي وقت ها فكر ميكنم كه خيلي درست نيست
تختي از ما دور شود و جنبه هاي خاكي اش را از دست بدهد .براي اينكه بتواند
الگويما،الگويجوانهاييمثلخودمياكوچكترازخودمقراربگيردبايد 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 يك الگوي
دم دست اس��ت و خيلي نزديك .مي دانيد؟ چيزي را كه جوان ها مي خواهند،
دارد.آنچيز«مهرباني»است.انگاريك«خدايمهرباني»دردلشدارد.
من هنوز هم دارم تختي را مي شناس��م و به ش��كوهش پي مي برم .هر آدم
جديديكهميبينمشناختتازهايازتختيبهمنميدهد.
•بهعنوانيكفرزندجستجوگرفكرميكنيتختيچراتختيشد؟
تختي اوايل كه به كشتي روآورد ،همه به او مي گفتند«:تو هيچي نمي شي،
بگذار برو دنبال زندگيت ،يك 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
سليماندرشركتنفتكاريبرايشپيداميكند.تختيبهمسجدسليمانمي
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��ك مي رود .با قهرمان كش��ور كه
روبرو مي شود با اختالف يك امتياز مي بازد و بعد يواش يواش بين مردم مطرح
مي-شود«تختي».اينظاهرقضيهاستاماجورديگريهمميشودگفت.
فره ايزدي يا خُ َورن َه داشتند ،كه به عنوان
در ايران باستان برخي پادشاهان ّ
جمش��يد
مثال
فره پهلواني هم از آن ياد ش��ده است.
فره ايزدي داشت ،اما به
ّ
ف��ره را از او
خاطر دروغگويي و توهمي كه نس��بت به خودش پيدا كرده بودّ ،
فره ايزدي به خاطر دارا بودن برخي ويژگي ها به
گرفتند و او ّ
فره را از دست دادّ .
يك فرد تعلق مي گرفت .تختي هم در جامعه ما يك چهره كاريزماتيك 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 يك 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 يك دوران گذار،
همه چيز داش��ت از بين مي رفت ك��ه يكهو يك 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  32بود ،ما در همه عرصه ها شكست خورده
بوديم ،دكتر مصدق كه يك زماني بار عاطفي زيادي به دوش��ش بود ناكام از
صحنه بيرون رفته بود .مردم هم كه دچار يك خودباختگي ش��ده بودند ،يك
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 يك 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
كاريزماتيك بايد داراي چند مشخصه باش��د كه من مهمترينش را عشق به
مردم مي دانم .يعني كافي اس��ت يك ش��خصيتي هرجا ميخواهد 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
زمستان1388
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تختي جايگاهي بود كه يك 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 ميخواستند
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
ميديدند ،حرفهاي او را حرفهاي خودش��ان نميدانستند و هرچيزي را به او
نسبت ميدادند .در مورد تختي دقيقا برعكس بود ،يعني تمام چيزهايي را كه
آرزويش را داشتند در تختي مي ديدند .فكر ميكنم اين پيچشي است كه در
مورد شخصيتهاي 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
مواجهشديمكهدرآندورانورشكستگي،افتخارآفرينبودودرجهانصاحب
يك 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
قهرمانجهاننبود،قطعابهاينموقعيتنميرسيد.
باالخره يك 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  )1340( 1961بود كه اين جمالت با تيتر درشت در
روزنامه ها چاپ ش��ده بود .فكر مي كنم اگر اين عامل سياس��ي هم نبود تختي
فره
به نوعي خنثي عمل مي كرد و يا اگر به طرف دستگاه مي رفت باز قطعا اين ّ
ايزديدرسرشقرارنميگرفت.
•درجستجوگريخودچهويژگيهاييدرپدرمتجليديدي؟
مي گويند ص��ورت ،آينه قلب آدمي اس��ت .ميميك (حال��ت) صورتش از
عواملي بود كه در شخصيت كاريزماتيك 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 ،يك نفر جمله
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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 يك 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 .يك بار وقتي
تو اوج بوده و قهرمان جهان ،به اوشون فشم مي رود ،در آنجا يكي از جاهل هاي
محل در يك 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 يك 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 برميگشت،برايبچههايخاني
آباد يك س��وغاتي ،يك چيزي مي آورد و مي گفت«:داداش اين هيچي نيستا،
ناقابله ،فقط ميخواس�تم بگم يادت بودم ».تختي ت��ا آخرين روز عمرش
يادشنرفتكهبچهخانيآباداست.
تختي«دستگير» هم بود .از دستگيريهاي تختي خاطره خيلي زياد است .از
كمك به يك زن و مرد فلج كه تازه ازدواج کرده بودن تا دكه مطبوعاتي خريدن
براي يك 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 ميخوای؟ دنبال كي ميگردي؟» پيرزن
ميگويد«:واال نمي دونم؛ دنبال كس��ي مي گردم كه قد و قوارش به پهلوونها
ميخوره ،او ميومد به من كمك ميكرد ،چند وقتيه كه پيداش نيس��ت ،گفتم
شايدبتونماينجاازشخبريبگيرم».
تختي ساده و بي غل و غش بود .در دانشگاه يك مسابقه پينگ پنگ بوده بين
آقاي احتشام زاده و يك حريف ژاپني ،تختي به سالن مي رود .وسط بازي مورد
استقبالدانشجوهاقرارميگيردودانشجويانازاوميخوهندكهصحبتكند،
تختي مي گويد«:واهلل من حرف زدن بلد نيستم» ،خالصه به اصرار ،دست آقاي

بابكرشيد

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
که خيس عرق شده بوده باز مي گويد«:من كه حرف زدن بلد نيستم ولي همينو
بگمكهاميدمبهشمادانشجوهاس»
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 يك
خورده دلخور مي شه چراكه ايشان كراوات مشكي را يك خورده زودتر از سال
مصدق باز كرده بوده و تختي گفته بود«:كراوات مشكي اش را حداقل يك سال
بايدميزد».
و باالخره تختي با مردم بود و از مردم .مردمگراي��ي در ذاتش بود .يك 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 نزديك 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
قيدحياتهستند،دوستانيكهبااوسروكلهزدندوكشتينيزگرفتندهستند،
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 كمك 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 ميدهم كه من هم يك
چيزيدادهباشمومنهمسهميدركاريكهتوميكنيدشتهباشم».
برخوردي كه مردم با تختي داشتن ،بس��ان اعتمادي بود كه به پهلوان هاي
قديم مي كردند .يك بار پدرم كه از آلمان با ماش��ين شخصي راهي ايران بوده،
يكي از دانشجويان ايراني كه خانم آلمانيش را ميخواس��ته به ايران بفرستد،

ميفهمد كه تختي راهي ايران اس��ت .نمي دانم چرا خانمش را با هواپيما نمي
فرستاده،شايدبهخاطراينكهپولنداشته.درفرانكفورتبهسراغتختيميآيد
وخانمشراميسپردبهدستتختي.ظاهراماشينتختيايراديداشته.تختي
عنوانميكندكهخيليخوبماشينرفيقمنهست.خانمشماميتوانيدبااو
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
تختيميشود.بههرحالتختيدرجامعهماپديدهايبود.
•برايماندگارشدن«يلمردم» چهفكريكردهاي؟
به فكر موزه افتادم .به اين فك��ر افتادم كه خانه تختي را م��وزه كنيم .خانه
چهارراه حسابي تنها خانهاي است كه باقي مانده .يك خانه خانوادگي ديگري
هم هست كه در تملك من يا خانواده اش نيس��ت .ولي اين خانه واقعا خانهاي
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 گذاشتهاند .حاال ما يك 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 تملك آن منزل
روشن نيس��ت .اين واقعا يكي از دل نگراني هاي من است .دلم ميخواهد آنجا
موزه اي شود كه بتوانيم تختي را روشن تر معرفي كنيم.
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غالمرضايدوم

من
وپــــدربــزرگم

این متن توسط غالمرضای «دوم کوچک»
در دی ماه  85به یاد غالمرضای بزرگ سطر بسته است:
ديروز سالگرد پدربزرگم بود و ما نبوديم .آن سالهايي که بوديم مامانم و بابام شير و موز ميآوردن مدرسه .بعد
از مدرسه هم ،من و مامانم ميرفتيم خانه مادربزرگم و صبر ميکرديم تا ش�ب که بابام بياد از ابنبابويه و حسينيه
ارشاد ...تلويزيون روشن بود اما پدرم را نشان نميدادند .اين بود که همه خيال ميکردند بابام نرفته.
ما مجبور بوديم ب�ه تلفنها جواب بدهي�م و بگوييم که بابام آنجا ب�ود .بعد همه فهميدند که چرا بابام را نش�ان
نميدهند ،با اينکه او از همه بلندتر و پرزورتر و قشنگتر است و تازه فرزند جهانپهلوان هم هست...
من اينجا که آمدم به مادرم گفتم هيچکس مرا نميشناسد و من چطور بروم مدرسه؟ تو ايران همه ميدانستند
من کي هستم اما اينجا چه کسي ميفهمد؟ مادرم گفت چه بهتر ،خودت بايد کاري کني که همه تو را بشناسند.
اين بود که درس خواندم خيلي .تو زبان انگليسي اول شدم ،بين دانشآموزان آمريکايي توي سه کالس رياضي
اول شدم و توي چهار کالس علوم اول شدم و خيلي جايزه گرفتم؛ تازه بهخاطر اينکه به يک بچه چيني کمک کردم
کارت مخصوص به من دادند و تازه آنوقت بود که فهميدم من هم کمي خوب هستم.
بعد يکي از معلمها به من گفت درباره شب يلدا کار کنم ،تحقيق کنم .کردم .ديدم چقدر قشنگ است شب يلدا.
همانوقت دلم ميخواست بيايم ايران اما مادرم همينجا شب يلدا گرفت و خالصه بعد از اين تحقيق معلمم جلوي
همه به من گفت تو با آن قهرمان ايراني که توي اينترنت اسمش پر است چه نسبتي داري...؟
گفتم نوه او هس�تم .همه برگش�تن به من نگاه کردند و از آن روز کارم س�ه برابر ش�ده .يکي براي خودم درس
ميخوانم يکي هم براي اينکه نگويند نوه جهانپهلوان چيزي سرش نميشود.
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آقارجبدرسالهايآخرحيات

تختي؛

ازنـگاهدیــگران

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 ،اشك
قهرمان
تختيپسراربابرجبتختيبود.اوپيشازتاسيسراهآهن،درمسيرشوش
و راهآهن ،يخچال داشت .در سالهاي 1312-13رضا شاه تصميم ميگيرد كه
راهآهن را بسازد .بنابراين ايادي او يخچال پدر تختي و امالك ديگران را خراب
ميكنند .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 يك تخت زده و ميوهها و ترهباري را كه از شهريار و حومة تهران
ميآوردند روي تخت ميگذاش��ت و ميفروخت .وقتي مام��وران ثبت احوال
ميآيند تا براي او نام خانوادگي و ش��هرتي انتخاب كنند ،ايشان ميگويد كه ما
فع ً
ال در اينجا صرفاً با تخت س��روكار داريم و ديگر هيچ .از اينرو فاميلي ارباب
رجب،تختيميشود.محمدحسنخرمشاهی،چشماندازایران
در آن زمان كه يخچال ارباب رجب را خراب كردند ديگر توليدي نداشت كه
به فروش برساند .در اين زمان وضع اقتصادي او خراب ميشود ،و در پي آن افكار
اين شخص شريف ،مغشوش ميگردد .در اين دوران ارباب تقي ،عموي تختي،
به كمك خانوادة آنها ميآيد .پدر تختي منزل ش��خصي خود را هم براي امرار
معاش به فروش ميرس��اند و در خانة ارباب تقي س��كونت ميكند .غالمعلي و
مهدي دو برادر تختي بودند كه مهدي در سالهاي 1327-25سمت 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 يك نانوايي مشغول به كار ميش��ود و پس از آن نزد ش��يخ ابراهيم نجار كه
مغازهاش سر خانيآباد قرار داش��ت ميرود .در آغاز در كش��تي هم زياد از وي
استقبال نميكردند .ايشان كه نس��بتي هم با مهندس حسيبي از ياران دكتر
مصدقداشت،ازطريقمهندسوروزنامههااطالعپيداميكندكهشركتنفت
كارگر اس��تخدام ميكند .مدتها به عنوان كارگر به مسجد سليمان ميرود.
محمدحسنخرمشاهی،چشماندازایران
وقتیدرمسجدسلیمانبادرخواستمرخصیاشبرایدیداربامادرموافقت
نشد ،متن استعفا نامهای بدین شرح تسلیم کرد«:بسيار متاسفم از اينكه مقام
رياست كارگزيني اداره ش��ركت نفت مسجد س��ليمان با مرخصي يك ماهه
اينجانب موافقت نفرمودهاند .از نظر آنكه من ب��راي مادر خودم ارزش فراواني
قائل هستم و او از من خواسته اس��ت كه به ديدارش بروم و چارهاي جز اطاعت
امر او نميبينم و با مرخصي من نيز موافقت نش��ده اس��ت ،خواهشمند است با
استعفايمنموافقتفرمائيد».عطااهللبهمنش،اشكقهرمان
به زورخانه پوالد در خيابان ش��اپور ميآيد و در آنجا ب��ه تمرين ميپردازد.

در اين زمان در روز 4 ،الي  5س��اعت تمرين ميكرد و به اي��ن ترتيب كمكم در
كشتي پيشرفت حاصل كرده و تمام رقبايش را هم كنار گذاشت .محمد حسن
خرمشاهی،چشماندازایران
يادم هس��ت كه ايام ماه مبارك رمضان بود و من و تختي در جلسات هيات
مذهبيخانيآبادشركتميكرديمولياوبهمنگفتاولبيابرويمبيمارستان
بهباباسريبزنيمبعدبياييمهيات.محمدآلحسینی،حماسهجهانپهلوان
تختی،محمدعلیسفری
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 ميرود تا مانع دعوا ش��ود.
دعواي آن دو بر سر اين بود كه يكي  120تومان از ديگري طلب داشت و بدهكار
نميتوانس��ت طلبش را پرداخت كند .طلبكار با ديدن قامت بلند و قوي تختي
بيآن 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 نميتواند بدهي خود را پرداخت كند زيرا سخت دست
تنگ اس��ت .تختي ،دل بزرگ و مهربانش به درد آمد و بيآن كه بدهكار متوجه
شود به سراغ طلبكار ر فت و مبلغ  120تومان به او داد .طلبكار به خيال اين كه
تختي با زور بازو طلب او را وصول كرده اس��ت  20تومان به تخت��ي انعام داد! و
جهان پهلوان بيآنكه ب��ه روي خود بياورد از صحنه ماجرا دور ش��د .ابراهیم
مختاری،هدیصابر،میراثپهلوانی
در سال  1332که مس��ابقه پهلوانی بود .تختی و زندی پای فینال آمدند اما
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نمايديگريازخانهپدري

تختیبهاحترامزندیکهمربیاوبودخاکشددرحالیکهازنظرقدرتبدنیمی
توانستمسابقهراببرد.ناصرمحمدی،حماسهجهانپهلوانتختی
يكروزنزديكهايغروببودوعدهزياديجمعبوندووقتمالقاتهمتمام
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.
نوابصفویبچهمحلتختیبودوتختیدرزندانبهمالقاتشمیرفت.محمد
آلحسینی،حماسهجهانپهلوانتختی
در سال  1337يا  1338بود كه مسابقه برگ زيتون در تهران برگزار ميشد،
تختي در وزن 7و من در وزن 8پاي فينال بوديم .من خواستم كشتي نگيرم ولي
گفتند اگر نگيري هردو اوت ميشويد ،بايد كش��تي بگيريد .من و تختي با هم
كشتي گرفتيم ،مدت كشتي  15دقيقه بود ولي س��ر  9دقيقه در حالي كه من
«ل ِنگ»گرفتهبودمواوهمزيرگرفتهبودبهاوگفتم«بخشيدم»وكشتيراادامه
ندادم و همانطور براي گرفتن جايزه رفتيم در جايگاه .تختي اول بود و من دوم،
ولي وقتي ميخواستند 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  24مثقالي طالي  22عيار نصيب من شد .سروصدای عدهاي بلند
شد و به تختي اعتراض كردند ولي او به آنها و روزنامهنگارها گفت« ،مدال طال
مال من نبود ،او كشتي را بخش��يد ،طال مال خودش بود »...تختي از اين كارها
خيليكرد.ناصرمحمدی،حماسهجهانپهلوانتختی
قدرت بدني فوقالعادهای داشت ،ما هر وقت تمرين ميكرديم ،آخ ِر تمرين
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كه همه خسته بودند او هنوز س��رحال بود و به من ميگفت بيا از من فن «دوبل
نلسون» يا «اوجبند» بگير ،ورزشكارها ميدانند كه اين يك فن مشكلي است،
دو دست از زير كتف به پشت گردن ميآيد و دستها قفل ميشود و دستهاي
طرف از حركت ميافتد ،اين فن در كشتي فني است كه اگر از كسي بگيرند ،كار
تمام است و كمتر كس��ي ميتواند خود را نجات دهد ،اما وقتي من اين فن را از
تختي ميگرفتم با يك حركت دستهاي مرا از «قفل» جدا ميكرد .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 ميآوردم ،در برابر فشار عضالت او تاب نميآوردم و
دستمبازميشدواوبااين فنرفعخستگيهمميكرد.تمرينماباهم،بهخاطر
هموزني مرتباً ادامه داش��ت من در «خيمه زدن» معروف بودم و او هم هميشه
از من «زير» ميگرفت و مرحوم بلور هم اس��تاد ما بود .تكرار اين تمرين سبب
ميشد كه گاهي تختي به بلور ميگفت به من بگويد اينقدر «خيمه» نزنم ،از
فن «زير» هم اس��تفاده كنم و با خنده ميگفت از بس خيمه ميزند دندههاي
من درد ميگيرد و من قبول نميكردم و ميگفتم فقط از راه خيمهزدن ،حريف
هستم!ناصرمحمدی،حماسهجهانپهلوانتختی
من سعي داشتم همواره وس��ايل راحتي او را فراهم كنم .در روزهاي تمرين،
تختي از دو لُنگ استفاده ميكرد 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 ميگذاش��تم ...به محض اينكه تمرين تمام ميشد نماز را شروع
ميكرد و ما هم با او به نماز ميايستاديم كه البته در آن روزگار ،با نگاه بخصوص
ديگرانمواجهبوديم،وليتختيتوجهيبهاينمسائلنداشت.
ظهرها پس از تمرين با او به مس��جد هدايت ميرفتيم و نماز ميخوانديم و
پاي صحبت مرحوم آيتاهلل طالقاني مينشستيم .علی دالل باشی زحمت
کشسالنکشتی،حماسهجهانپهلوانتختيص226
« ...بله آقا من هر وق��ت از منزل ميآيم بيرون ،مادرم براي من آيهالكرس��ي
ميخواند و اس��پند و كندر برايم دود ميكند .همهاش سفارش ميكند كه نزد
اش��خاص ناباب نروم و خود را از چش��م بد حفظ كنم .يك دقيقه هم كه از وقت
معمول ديرتر به منزل بروم مادرم هر چه دعا بلد اس��ت ميخواند تا من برسم.
وقتي مرا ميبيند باز دعا ميخواند و به من فوت ميكند و خدا را شكر ميگذارد.
مادرم آنقدر مرا دوس��ت دارد كه براي من از حد يك مادر عادي خيلي تجاوز
كرده است .ميتوان گفت كه در راه من خودش را فراموش كرده است ».گفتگو
باكيهانورزشي1335/10/15
مسابقهجهانيدرتهران،استاديومثريادرخيابانحافظبود.كشتيهاگرفته
شدودونفرپايفينالرفتند:تختيازايرانوسيراكوفازبلغارستان.سيراكوف
عجيب بارانداز ميكرد .من قبل از شروع مس��ابقه تختي را ماساژ ميدادم ،به او

پهلوانايراندروسط
حسيننوريويعقوبعليشورورزيدراطراف

گفتم مواظب بارانداز س��يراكوف باش��د ،خطرناك است .كش��تي شروع شد،
تختي يك بار زير گرفت و سيراكوف را خاك كرد و پايش را «سگك» كرد ولي
سيراكوفرويسگكايستاد،دومرتبهكشتيشروعشدوتختييكزيرگرفت
و او را خاك كرد و رفت توي سگك پا ،دقيقه دوم يا سوم كشتي بود .فشار سگك
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 ميدانيد نتيجه اين گذشت و انساندوستي تختي
چه شد؟ سيراكوف منتظر داور نشد ،خودش دست تختي را به عنوان
حقبخشيدنندارد
برندهبلندكرد.درحاليكهاوكمونيستبودوميدانست ِ
چون تيرباران ميشود ،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 آنقدر در سگك فشار داد و در حالي كه او فرياد ميزد و درد ميكشيد،
طرف بيتوجه ،آنقدر فش��ار آورد كه پ��اي حريف بلغاري شكس��ت و او را به
بيمارستان بردند .اينهاست فرق تختي و ديگران ،بيجهت نيست كه تختي،
اينهمهمحبتپيداكرد»...ناصرمحمدی،حماسهجهانپهلوانتختی
یک سال مس��ابقات قهرمانی کشور در مش��هد برگزار می شد ،همه کشتی
گیران در مش��هد جمع ش��ده بودند و جهان پهلوان هم به آنجا آمده بود .اولین
روزی که دسته جمعی روانه سالن مسابقات شدیم ،جلوی در ورودی سالن یک
دفعه جهان پهلوان راهش را کج کرد و به طرف پسرجوان مفلوجی که تخمه و
تنقالت می فروخت رفت و مقداری از او تخمه خرید و چند دقیقه ای هم سر به
سر او گذاش��ت و وقتی می خواس��ت پول تخمه را بدهد ،پسر جوان قبول نمی
کرد ولی با اصرار تختی حاضر نشد حرف جهان پهلوان را زمین بیاندازد .همین
جا تختی با او دوست ش��د طوری که انگار سالهاست یکدیگر را میشناسند،
چند دقیقه بعد تختی به طرف ما آمد و تاکید کرد که در این چند روز برگزاری
مس��ابقات فقط به خاطر کمک به آن جوان فل��ج از او خرید کنیم .وقتی تختی
چیزی می گفت ،هیچکس باالی حرفش حرف نمی زد .همین که او تشخیص
داده بود فالن کار را بکنیم ما هم ب��ی چون و چرا میکردیم .ت��ا اینکه روز آخر
مسابقات رسید و همه چمدانشان را بستند تا به ش��هر خودشان بروند .ما یک
گروه بودیم که با تختی از س��الن خارج ش��دیم .تختی برای آخرین بار رفت که
از جوان تخمه فروش چیزی بخرد ما هم قدم زنان به کنارشان رسیدیم .جوان
مفلوجبهتختیگفت:شماهمکهرفتنیشدینولییکچیزیتویدلمنمی
مونه .با اصرار تختی پسر جوان حاضر ش��د رازی را که در دل دارد برای او بازگو
کند .باالخره معلوم شد که او خاطرخواه دختری است و دختر هم به او عالقمند
است اما پدر و مادر دختر حاضر نیس��تند تن به چنین ازدواجی بدهندو تختی
متوجه شده بود منظور پسر جوان این است که او پادرمیانی کند و این موضوع

را خودش فیصله دهد از فکر بازگش��ت به تهران منصرف شد و مدتی در مشهد
ماندگارشد .در این مدت بیش��تر کارها را انجام داد و خانواده عروس که حاضر
نبودندجوابردبهجهانپهلوانبدهندباعروسیموافقتکردند.
یک سال بعد دوباره ما کشتی گیران در شهر دیگری دور هم جمع شدیم تا
مس��ابقات انتخابی برگزار کنیم تختی همین که چشمش به من افتاد گفت :تا
یادمنرفتهیککارضروریداریمکهاالنشروعشمیکنیموتوبایدبهانجامش
برس��انی .و بالفاصله افتاد دوره و از بچه ها پول جمع ک��رد هرکس به فراخور،
مبلغی داد تا به دویس��ت هزارتومان رس��ید .پس از آن ،یک ساعتی غیبش زد.
وقتی برگشت یک جعبه توی دستش بود .آمد پیش من و گفت :توی این جعبه
یک رادیو هست ،برای همان جوان مشهدی خریدم .توی نامه برام نوشته زنش
توی خونه تنهاس و حوصله اش سر می ره .من هم به فکرم رسید از طرف بچه ها
یکهدیهبراشبفرستیم،اینروامانتمیسپرمبهدستتکهبرسونیبهدست
خودش.همانجابودکهمتوجهشدمتختیواقعاجهانپهلواناست.معلومبود
که هرچه دارد بین این و آن تقسیم می کند .او خودش آنقدر پول نداشت که به
تنهایی یک رادیو بخرد .یعقوبعلی شورورزی ،از پس کوچه های خانی آباد تا
ژرفایدلمردم
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 حريفها با كدام يك مشكل داشتي؟ تختي
گفت با حريف آمريكايي به نام «پيبلير» كه با او فينال مس��ابقات را در ملبورن
برگزار كرديم« ،كواليف» روس��ي كه به من باخته بود« ،بلير» را برد ،بنابراين
زمستان1388
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وقتي آخرين كشتي را كه در دوره هفتم بود برگزار كرديم و من با «بلير» روبهرو
شدم ،او قد بلند ،جوان ،پرقدرت و پرتكاپو بود ،اما سرانجام او را شكست دادم و او
به مقام سوم رسيد؛ كشتيگير پر قدرت تركيه «عادل آتان» نيز به اين «بلير»
باخته بود .بنابراين مبارزه س��ادهاي 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 افتادهايم ،بايد بگويم پيروزي خوبي داشتيم .تختي افزود اما به
عقيده من بايد استعدادها را در محلههاي فقيرنشين جستجو كرد ،بايد آنها را
يافت و تربيت كرد ،ما در تمام زمينهها اس��تعداد داريم فقط بايد وسيله فراهم
شودتادرخششهايچشمگيرظاهرگردد.عطااهللبهمنش،اشكقهرمان
من ش��خصاً تجربه دارم كه هر وق��ت حريفان خود را قوي و بزرگ حس��اب
كردهام ،برد و پيروزي را آسانتر به چنگ درآوردهام .من از كبر و غرور بيزارم و از
پيروزي بيجهت ،مغرور و گمراه نميشوم .هميشه ده درصد خود را از حريفان
ضعيفترحسابميكنم.مصاحبهباكيهانورزشي،پسازپیروزیملبورن
درسفرشوروي،يكيازهمراهانبودموشانسمنكهازابتدادركوپهقطاري
كه او در آن جاي گرفته بود ،جای داده شدم .ش��ادي و شعف بدرقه كنندگان،
براي راهآهن تهران ،كم س��ابقه بود .يواشكي برگش��ت به حسين نوري گفت:
«داش حسين ،برگشتنه بايد خجالت تحويل دهيم ».او هيچگاه حسين نوري
را آقاي نوري يا حس��ين آقا خطاب نميك��رد ،داش حس��ين ،ورد زبانش بود.
همچنين بلور را كه بلوري صدا ميزد و فقط در صحبت و مراس��م رسمي «آقا
بلور» ميگفت .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
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فني «آلبول» آشناي ديرينه را كه از لنينگراد به تعقيب آمده بود شكست دهد
وظاهرا ًمقداريآرامشيافت.رقيقورقيقترشدهبودووقتيچندايراني
به هتل آمده بودند و دردشان چنين روشن ش�د كه براي ديدار وطن
بيطاقتند،زار،زارگريست.دری،سردبیرکیهانورزشی
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 1-0.از تختي برد .س��حرگاه روز بعد به اتفاق بلور و دو تن از مربيان ،به
خانهاش در الهيه رفتيم تا از يك شكس��ت خورده دي��دن كنيم ،غمگين بود و
خودخور.هنوز ساعت 7نشدهبودوراديوبازبود.وقتياخبارشروعشدوگوينده
نتايج كشتي ديشب را اطالع ميداد ،هنوز به وزن هفتم نرسيده راديو را بست و
گفت ديشب تا حاال از من ميپرس��د ،ميگم كشتي نگرفتم .تا حاال كه نتيجه را
پنهانكردم.بقيهاشباخداست.منظور«مادر»بودوعقيدهداشتصالحدرين
است كه او از جريان ديشب چيزي نداند ...به آمريكا رفت تا سرزميني را كه روي
پرده سينما با مردماني كه در يك دس��ت ليوان ويسكي و دست ديگر هفتتير
دارند ،ديده است ،عيناً مشاهده نمايد و ضمن آن ،حس��اب خود را با يك تُرك
و يك روس ،روشن س��ازد .در توليدو «اتلي» را مغلوب كرد و در مسابقه فينال
با «مدويد» مساوي شد و چون نمرههاي مجازات هر دو نيز مساوي بود از ترازو
كمكگرفتهشدوتختيبدينعلتكه 200گرمازحريفسنگينتراست،دوم
شد .وقتي نتيجه وزنكشي اعالم شد ،چنان برآشفته ش��ده بود كه تا آن زمان
نظيرش ديده نشده بود .اينجا ديگر هلسينكي 1952و يا ورشو 1954و تختي
ابتدايجوانينبودكهبهاميدتجربهبيشتروروزهايدرخشانترازآنبيتفاوت
گذشت و براي مسابقات آينده تدارك ديد .اينجا ،لحظات پايان حيات ورزشي
بود و اين را تختي ميدانس��ت اما باور نميكرد و بدينجه��ت قدري عصباني
مينمود .وقايع تاسف بار نيويورك و سركش��ي «حسن رجبي» پيش آمد و در
كنار آن بحث و مجادله بين او و چند كشتيگير كه آشوبي در آن سرزمين برپا
كرد .تختي روانه بيمارستان ش��د ،چون از چندي پيش چند غده مشكوك در
ن غدهها سرطاني است
بيضههايش مشاهده شد و اغلب اظهار ميداشتند كه آ 
و همين او را وادار ميكرد كه از معاينه پزشك 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
عقيدهايبودكهبهسفرآمريكارفتهبودند...دری،سردبیرکیهانورزشی
عباسمسعوديمديرروزنامهاطالعاتمسابقهگذاشتهبودوعكستختيدر
صفحهاولروزنامهبودومردمبرايديدنمسابقههجومآوردهبودند.منوتختي

مدويدنامدار،بهپاستختيبزرگدرتهران1358،

باهمتمرينميكرديم.تختيدروزنهشتمبود،منگفتمدروزنكشتيحاضر
نميشوم اما تختي به خاطر اين كه من برنده بش��وم در وزنكشي حاضر نشد.
شب چهارم مسابقه بود و آخرين كشتي با كاظمينژاد 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 ميآمد،
صددرصد من دوم بودم و او اول ،ولي اين بار هم او مدال طال را به من بخشيد و در
مسابقهحاضرنشد.ناصرمحمدی،حماسهجهانپهلوانتختی
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 نميكند 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»...ناصرمحمدی،حماسهجهانپهلوانتختی
یکی از روزها اتومبی��ل تختی را می دزدن��د اما در کمال ناب��اوری چند روز
بعد اتومبیل در نزدیکی منزلش پیدا می ش��ود .تختی وقتی اتومبیل را دید به
شک افتاد چون اتومبیل از نظر ش��ماره و رنگ همان اتومبیل خودش بود ولی
قالپاقهایش نو و تودوزی آن تازه شده بود .وقتی در اتومبیل را باز کرد یادداشتی
دید که در آن نوشته ش��ده بود :پهلوان برای ما کسر شان بود که اتومبیل
ش�ما فرس�وده و باتودوزی کهنه و رنگ و رو رفته باش�د .آن را بردیم
تروتمیز کردیم آوردیم ،ما را به خاطر این جس�ارت ببخش .حماس��ه
جهانپهلوانتختی
سالها 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 المپيك در پيش اس��ت و او بزرگترين شانس ايران
براي كسب مدال طالست .تمرينات كشندهيي را برگزار كرد و به قول خود ،هم
ميخواست خودي بسازد و هم دلش براي «شورورزي» ميسوخت .در اردوي
كرج ،پس از يك 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 يك رژيم غذايي مناس��ب ،يك سنگين وزن
مطمئن خواهد ش��د .اصرار عجيبي داشت كه هميش�ه ميزبان باشد و

ديگران را مهمان كند و بدين خاطر ،اگر مجبور ميشد ،قرض ميكرد
تا مهمان نزديكترين دوس�ت نباش�د .وقتي زمان حس�اب كردن و
حسابدادنميرسيد،همراهبايكاشارهميگفت:آقانگير ...و آقايان
پشت دخل هم هميشه از اين فرمان اطاعت ميبرند زيرا كه نميخواستند او را
بيازارند ...براي سفر به ايتاليا شروع كرد به يادگرفتن ايتاليايي .آن زمانها هنوز
بيحوصله نش��ده بود و هرگز نميگفت كه ،حوصله ندارم .در رم تقدير چنين
بود كه مدال طال از چنگش خارج شود و يكي از عظيمترين وقايع تاريخ ورزش
و بزرگترين اندوه براي ايرانيان به وجود آيد .او در فينال به «اتلي» كش��تيگير
تركيه باخ��ت .در موقعيت رنجآوري ب��ود ،زيرا تيمي كه چند س��اعت پيش از
مس��ابقة فينال وزن هفتم ،براي قهرماني المپيك ،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 ميگش��تند،
انگار فقط تختي است كه به وطن ميآيد .چنان عش��ق به او ،در دل مردم ريشه
كرده بود كه هيچ حادثهاي قادر نبود خدش��هاي به آن وارد ك��رده و تارهايي از
آن ريشههاي عميق را بلرزاند .دوست داش�تن تختي به صورت يك نياز
درآمده بود ،همانطور كه ب�راي خوابيدن به متكا احتياج اس�ت .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 فروتنياش 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 يك بچه كه گاهگاهي آثار كم حوصلگي
در رخسارهاش مشاهده میش��ود .زودرنج و نازك دل شده بود و در مقابل يك
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حركت غيرانساني ،قلبش فرو ميريخت و كينه به دل ميگرفت به طوري كه
هرگز درصدد انتقام برنميآمد ،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 رقيقتر ميشد و اين لطافت ،كوچكترين تجانسي با جثة
عظيموافكارمردانصرفاًكشتيگيرنداشت»...دری،سردبیرکیهانورزشی
درروزافتتاحبازیهایالمپیک کهدرسال1960دررمبرگزارشد،سرلشکر
دفتری رئیس تربیت بدن��ی وقت ،پرچم ایران را برای رژه رفتن در پیش��اپیش
ورزشکاران ایرانی در اس��تادیوم به دس��ت تختی داد ولی او به طرف من آمد و
گفت که برداشتن پرچم ایران حق شماس��ت چون که اولین قهرمان المپیک
ایران هس��تی .من هرچه معذرت خواستم و از آن روح ورزش��ی بسیار بلند و از
خودگذشتگی بی مانند او تشکر و سپاس��گزاری نمودم منصرف نشد و من هم
به ناچار خواس��ته او را اجابت کردم و پرچم ایران را گرفته برای رژه رفتن آماده
شدم .به جرأت می توانم بگویم که این از خودگذشتگی در ایران بلکه در جهان
بی سابقه است و تا زنده هس��تم مد نظرم خواهد ماند .جعفر سلماسی ،اولین
ورزشکار مدال آور ایران در المپیک  ،1948لندن ،زندگی و مرگ جهان پهلوان
تختیدرآیینهاسناد
يك ش��ب كه در يك رس��توران در س��رپل تجري��ش چند نفر با هم ش��ام
ميخورديمجوانيآمدوازتختيدرخواستكمك كردوگفتمادروخواهرش
گرسنههستند.تختيبهمديررستوانگفتمقداريغذابهاودادندواورستوران
را ترك گفت .بعد تختي به من گفت اين جوان را تعقيب كن ببين كجا ميرود.
من او را تعقيب كردم ،ج��وان در كوچه پس كوچههاي جعفرآب��اد وارد منزل
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محقري شد .برگشتم و جريان را به تختي گفتم و آدرس منزل را دادم .مدتي از
اين قضيه گذشت تا اينكه يك روز آن جوان را در سالن تمرين دارالفنون ديدم
كهبهتختيمراجعهكردهومنمراقببودمديدمتختيمخفيانهچيزيبهاوداد.
وقتيرفتبهتختيگفتماينهمانجوانكهدرجعفرآبادزندگيميكندنبود؟
تختي كه مجبور ش��د حرف بزند گفت چرا خودش بود ،او هم درس ميخواند،
هم متكفل خرج مادر و خواهر اس��ت .از اين واقعه سالها گذشت .مراسم هفت
تختي در ابنبابويه بود غرق اندوه و ماتم بودم كه ش��خصي آمد كنار من و سالم
كرد .جواب دادم ،گفت آقاي عرب مرا ميشناسي؟ نگاهش كردم چيزي به يادم
نيامد،گفتممتاسفانهنه،گفتمنهماندانشجويجعفرآباديهستم،مرحوم
تختي آنقدر به ما كمك كرد تا درس خواندن من تمام ش��د حتي كمك كرد
خواهرمهمبهخانهبخترفت.پرویزعرب،حماسهجهانپهلوانتختی
من اهل سیواس هستم ،یک بار در یک قهوه خانه سیواسی عکسی از تختی
را روی دیوار مشاهده کردم .در آن موقع تمرین کش��تی را تازه آغاز کرده بودم
و باور کنید با دیدن این عک��س عالم دیگری پیدا ک��ردم و پیش خود گفتم آیا
می شود من هم مثل تختی روزی قهرمان جهان شوم؟ من سالها با این افکار
زندگی کردم ،من تختی را نخستین بار در س��ال  1960در جریان یک مسابقه
دوس��تانه دیدم و می دانستم او قهرمان بزرگی اس��ت و توانسته کشتی گیران
نیرومندیچونمصطفیکورت،بکربوکروایکپالمو...راضربهفنیکند.درآن
زمان من یک تماشاچی بودم ،خوب تمرین می کردم و تختی را در خیال خود
باالتر از همه می دانس��تم .من او را به عنوان یک سمبل بزرگ قبول کرده بودم
در حقیقت او الگوی من بود .احمد آئیک ،کش��تی گیر نامدار ترکیه،کیهان
ورزشی1359/3/3
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 ميخواهم
به شما پيشنهادي بدهم كه متضمن منافع مادي هم هست و آن اينكه اجازه
بدهي از عكس شما روي شيشههاي عسل به عنوان تبليغ استفاده كنم و از اين
بابت هر مقدار كه خواسته باشي پرداخت ميشود .تختي گفت چه هدفي از اين
كار داري؟ آيا ميخواهي مردم را فريب دهي كه تختي با خوردن عسل قهرمان
شد؟درحاليكهقهرمانشدنمنبهعسلخوردنارتباطيندارد،منبراياين
كار عسل نخوردم و بنابراين با فريب دادن مردم مخالفم .پرویز عرب ،حماسه
جهانپهلوانتختی
حقيقت اين است كه تختي ،هر چه ميخواس��ت ،براي مردم ميخواست،
نديدم يك بار براي خودش چيزي بخواهد .بارها هنگامي كه پس از مس��ابقات
قهرماني نزد شاه ميرفتيم ،تختي وقتي شاه در مقابلش ميايستاد ،فقط براي
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باشگاههاي ورزشي ،يا ورزشكاران كمك ميخواست .يك بار يادم هست عرب
در صف ايستاده بود ،تختي به شاه گفت ،عرب نه كاري دارد و نه خانهاي بايد به او
كمك شود .كمكهايي كه اغلب به ورزشكاران و باشگاهها ميشد ،واسطهاش
تختيبود.ناصرمحمدی،حماسهجهانپهلوانتختی
روزنامهنويسها به تختي پيش��نهاد كردند به اتفاق او ناه��ار بخورند .او اين
پيشنهادرادرصورتيقبولكردكهمهمانيدرمنزلاوباشد.بدينخاطربهمادر
و خواهر خود كمك كرد تا از بيست روزنامهنويس پذيرايي كنند ...چيزي براي
گفتن نداشت و فقط گاهگاهي در برابر تش��كر مهمانان به آرامي ميگفت :بايد
ببخشيد ،دست تنهاييم و بيش از اين نميتوانستيم .زنگ تلفن بود كه مرتب به
صدا در ميآمد و او با حوصله به همه پاس��خ ميداد و وقتي به درخواست يكي از
همكاران كه گفته بود تلفن را قطع كن ،پاسخ داد شايد يكي كار واجبي داشته
باشد،شايدبهوجودمناحتياجيبيفتد»...دری،سردبیرکیهانورزشی
«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  1340/1/27به 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
براياوترتيبدادهبودندشركتكرد.
اين ديدار توسط مامور ويژه س��اواك در گزارش��ي با عنوان «بازديد تختي
از دانشكده هاي مختلف دانش��گاه تهران» در تاريخ  40/2/5به اطالع مقامات
امنيتيرژيمرسيد.دراينگزارشآمدهاستعدهايازدانشجويانازنامبردگان
[تختی و همراهان] استقبال نموده اند .اغلب اين دانش��جويان از فعالين بوه و
مشكوكبهنظرميرسيدهاند».تختيدراسنادساواك(ضميمه)سند7
در دوازدهم مهر  1340تختي 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 مشکالت متعدد
براياوو«سايرقهرمانان»،تصميمبهاعتصابگرفت.تختيدر 40/7/29اعالم
كرد ديگر كشتي نميگيرد .در همان روز كيهان تيتري اين چنين از قول تختي
نوشت«مانميتوانيمبابادهوازندگيكنيم»
اعتصاب كشتي گيران آغاز شد .تختي قدعلم کرد و گفت :ديگر كشتي نمي
گيرد مگر آنكه شرايط براي كش��تي گرفتن او وساير قهرمان ها مهيا شود .او در
 40/9/13شخصا به روزنامه كيهان مراجعه كرد و خبر بازگشت خود به كشتي
راقوياتكذيبنمود.تختيدرآنروزشرايطخودوسايرقهرمانانراچنيناعالم

ميدارد:
 -1بيمهعمركليهقهرمانانتيممليكشتي
 -2انتخاب عباس زندي قهرمان س��ابق جهان در پس��ت و مس��ئوليتی در
فدراسيون
 -3انتخاب هيات تهران و هيات فني (بايد از آدمهاي فني تش��كيل شود نه
آنهاييكهاصالزمينخوردنشاندركشتيوجودخارجيندارد)
 -4اطمينان 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
اعالمشدهديگر،كشتينخواهدگرفت.كيهان1340/9/13
آش��نایی با تختی برای من افتخار بزرگی به حس��اب میآید .آش��نایی ما از
سال  1961در جریان مس��ابقات قهرمانی جهان در یوکوهاما آغاز شدو در آن
میدانبزرگتختیبرندهمدالطالیوزنهفتمشدومندرفوقسنگینمدال
برنز گرفتم .این نخستین حضور من در مسابقات جهانی بود .در همین جا بود
که تختی را ش��ناختم و از نزدیک به قدرت و بزرگی اش پی بردم .او همیشه مرا
دوست می داشت .ملت خودش را هم دوست داشت .به هنگام مسابقات جهانی
تولیدو زانوی من ضرب خوردگی پیدا کرد .پزش��ک تیم باند زان��و را باز کرده و
مشغول تزریق مس��کن بود ،در همین لحظه که تختی از آنجا میگذشت همه
چیز را دید .یکی از مربیان به من گفت:بیا! او متوجه ش��ده و در مس��ابقه به پای
مصدومتوخواهدپیچید.اماتختیاصالبهپایمجروحمدستنزد.هردوخسته
شدهبودیموبایداذعانکنم،بااینکهاوهفتسالازمنپیرتربودولیبیشازمن
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اسنادساواك،
بياعتناييمجددبهاحضارساواك()2

جنبش و تحرک داشت .آن واقعه را تا آخر عمر به یاد خواهم داشت .او هرگز به
حیله و نیرنگ متوسل نشد.الکساندرمدوید،قهرمان نامدار شوروی ،کیهان
ورزشی1359/3/10
در مس��ابقات ژاپن یک ش��رکت ژاپنی در یک باغ بزرگ و سرسبز میهمانی
مفصلی داد ،در آنجا تختی با حال تاثر به ما گفت ببینید ما صاحب نفت هستیم
ولی آنقدر فقیریم که برای آمدن به این قبیل مسابقهها پولی نداریم ولی ژاپن به
این سرعت در حال پیشرفت است ،این همه بدبختی و خرابی مملکت ما و این
همه ترقی و پیشرفت کشورهایی چون ژاپن از چیست؟ چرا ما نباید دولت های
دلسوزومردمیداشتهباشیم؟مهدییعقوبی،حماسهجهانپهلوان
كم كم در اثر ش��ركت در جلس��ات بحث و انتقادهاي دوس��تان با مس��ائل
اجتماعي و سياسي آشنا ميشود .تختي در اين زمان تحت تاثير سازمان جبهه
ملي قرار ميگيرد .از طريق دكتر س��نجابي ،دكتر صديقي ،امير عاليي ،اللهيار
صالح و ديگران به جبهة ملي كشيده ميش��ود .محمد حسن خرمشاهی،
چشماندازایران
تختي در آن زمان پ��س از دكتر مصدق مش��هورترين چهره محبوب مردم
كشور ما محسوب ميشد .در س��ال  1334كه از مس��ابقات المپيك به تهران
بازگش��ت ،اس��تقبال با ش��كوه و بينظيري از وي به عمل آمد .تختي از س��ال
 1330به 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  28م��رداد  1332و تحوالتي كه روي داد در تش��كيالت حزب
سوسياليستفعالبود.مسعودحجازي،رویدادهاوداوریها
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ارباب رجب پدر تختي در بهار س��ال  1337دارفاني 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 ميگويد«:س�لام ما را به ايشان برسانيد» .تختي در
اسنادساواك(ضميمه)سند6
ما در جبهه ملي جلساتي داشتيم كه مسائل در آنجا تجزيه و تحليل ميشد
و گوينده آن دكتر خنجي بود .مسعود نوربخش ،شجاع نوربخش ،آراستهپور،
احمد انصاري و حميد منزه هم بودند و دكتر سعيد فاطمي و دكتر مسعوديپور
همگاهي در اين جلسات شركت ميكردند .اين جلسات كه در منزل اشخاص
تش��كيل ميش��د ،گاهي اوقات در منزل تختي هم ميافتاد .محمد حس�ن
خرمشاهی،چشماندازایران
منبع 581ساواکپسازمرگتختیدرتوجیهحضورفعالآیتاهللطالقانی
و خانواده ایشان در مراسم ترحیم تختی ،علت امر را «سرکشی هفته ای یکبار
غالمرضا تختی به منزل آیت اهلل و احیانا دادن کمک های مالی در حد مقدورات
به خانواده وی» می داند .منبع مزبور می گوید«آیت اهلل طالقانی خود را مدیون
تختیمیدانسته»تختيدراسنادساواك(ضميمه)سند2
گزارش ساواک از مراسم ختم رضا آذر برادر مهدي آذر در اسفندماه «:41در
مراسم ياد ش��ده عالوه بر غالمرضا تختي ،دكتر غالمحس��ين مصدق ،متين
دفتري كوچك ،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
برگزارشد».تختيدراسنادساواك(ضميمه)سند11
بلور در آن زمان در ادارهكل انتشارات و تبليغات دستاندركاربود،بلوربرنامه
كارگرداني داش��ت و نقل قول از پهلوانان گذش��ته ميكرد .بلور عالقه زيادي
داشت كه راهي بازكند تا غالمرضا تختي به س��مت مربيگري تيم ملي ايران
برگزيده شود ،اما دستگاه با توجه به فعاليت سياسي تختي كه مخالف شاه بود
اجازه اين كار را نميداد 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 خيليها
قبه را ببوس��د ،آنوقت مربيگري 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  1000تومان از س��ازمان برنامه و  1000تومان از تربيت بدني
و فدراسيون كش��تي و حدود  600تومان هم از راهآهن دولتي ايران ميگرفت.
دستور داده شد حقوق س��ازمان برنامه و تربيت بدني و فدراسيون كشتي قطع

درحلقهمردم

شود ،در نتيجه از 2600تومان حقوق 2000،تومان را قطع كردند .تختي مال و
منالينداشت،باشركتدوستانشباغچهايدرلواسانوباغيدرچالوسداشت
كههيچكدامعايدينداشتكههيچ،خرجهمداشت،بنابرايناوازنظرمعيشت
هم دچار مشكل شد و با تنگدستي روبهرو گرديد .بارها شاهد بوديم كه آدمهاي
سرش��ناس از نزديكان دس��تگاه حاكمه با ترفندهاي فراوان كوشش داشتند
تختي را وادار سازند ديداري با شاه داشته باشد ولي تختي قبول نميكرد ،حتي
پيشنهادكردند،باتوجهبهاينكهتختيبهامورورزشيعالقهمنداست،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 عالقهمند بود ،خيلي در اين زمينه
تالش كرد ولي او هم توفيقي نيافت چون تختي تحت هيچ شرايطي مالقات با
شاه را نميپذيرفت .هم زمان با اين تالشها ،دستگاه حاكمه بخصوص از طريق
قهرمانان تيم ملي كه ارتش��ي بودند تختي را تحت فش��ار قرار دادند ،آنان به او
اعتراض ميكردند كه بودن تو در جبهه ملي براي ما پسنديده نيست و براي ما
ايجاد مسؤوليت ميكند .تختي در جواب آنها ميگفت ،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 ميروم ،اما آنها دستبردار نبودند و به طرق
مختلف به آزار روحي او ميپرداختند .عطاء بهمنش ،حماس��ه جهان پهلوان
تختی
در تاريخ  42/9/17ش��هرباني كل كش��ور (اداره اطالعات) طي نامه شماره
 85/89911از رياست سازمان اطالعات و امنيت كشور پيشينه آقاي غالمرضا
تختي فرزند رجب را درخواس��ت مي كند .نامه مزبور در تاريخ 42/11/14طي
شماره  913/5560با پاسخ كوتاه «نامبرده فوق(غالمرضا تختي) داراي سابقه
فعاليتوعضويتدرجبههمليميباشد»جوابدادهشد.
در تاريخ 42/11/2نيز اداره سوم س��اواك طي نامه شماره 312/42122در
پاسخ به استعالم اداره نهم ساواك كه در تاريخ 42/9/14به شماره921/1899
درخواستتسريعدرپاسخكردهبودمينويسد:
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 16روز چهارشنبه 42/11/22در نشاني تعيين
شدهحضوربههمرسانند.
به دلي��ل عدم حض��ور تختي س��اواك ط��ي نوب��ت ه��اي  42/10/7نامه
 42/11/29 ،911/2992نام��ه  312/42328مجددا او را احضار مي نمايد .اما
به رغم چندين نوبت احضار هيچ سابقه اي از مراجعه تختي به ساواك در اسناد
ديدهنميشود.تختيدراسنادساواك(ضميمه)سند15

كار مردمي و سياسي تختي،نتيجه رايالعين مبارزه ملتايرانعليه 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 آدمه��اي قابل اعتماد
ش��نيدم كه براي جلب توجه تختي و انحراف او از هواداري و دلبستگي به دكتر
مصدقوجبههملي،كارهاييازجناحمخالفصورتگرفتكهجنبهفريبندگي
آنازحدتصورباالبودوليتختيهيچپيشنهاديرادراينزمينهنپذيرفتحتي
شهردارشدنتهرانراردكرد.بنابراين،آنچهتختيراباتحصيالتكموفراست
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 آنجا كه در
بحثهايي كه در هر زمينه ميكرد و همگان شاهد آن بوديم ،اگر انصاف داشته
باش��يم بايد بپذيريم كه بسيار «آبديده» ش��ده بود ،زيبا استدالل ميكرد و در
هيچ موردي ،هيچگونه 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 ميرفت اين شخص به عنوان دوستدار او با
او بوده ،تختي هم كام ً
ال از وظيفهاي كه اين فرد به عهده داشت مطلع بود ،اما هر
وقتدوستانشبهاوتذكرميدادندكهوجوداينشخصدركنارتوصالحنيست
با شوخي ميگفت ما كه كاري نميكنيم تا گزارش او سبب ناراحتي بشود .اگر
او از اين راه نان ميخورد بگذاريد بخورد چرا باعث قطع نان يك نفر ميش��ويد!
تختي حتي در سفرهاي به خارج از كش��ور فعاليت داشت و ما ميدانستيم كه
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در كف چمدان و ساكش ،اسناد و روزنامههاي مربوط به جبهه ملي را گذارده و
به تهران ميآورد .البته او از اين مقوله ،هيچ وقت با كس��ي حرفي نميزد و باز ما
ميدانستيم 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 آنجا برود و با دكتر
مصدق ديدار كند كه تا آنجا كه اطالع داريم توفيق نيافت .از زماني كه مشرب
سياسياومشخصومعينشد،سازمانتربيتبدنيودستگاههايادارهكننده
امور ورزشي دستور دادند كه از ورود تختي به سازمانهاي ورزشي جلوگيري
كنند و اين مسأله كام ً
ال 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.عطاءبهمنش،حماسهجهانپهلوانتختی
قرار بود در سال  42مس��ابقات كش��تي بين تيم هاي عراق ،شوروي ،ژاپن،
بلغارستان و ايران در تهران برگزار شود .اين مسابقات در روزهاي 25و23،24
اسفندماهبهانجامميرسیدوفدراسيونكشتيازتختيبرايتماشايمسابقات
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
تماشايمسابقاتراپيداكندودرآنروزهاشايعشدكهچنانچهتختيدرسالن
حضور يابد از طرف طرفدارانش ابراز احساس��ات شديدي نسبت به وي خواهد
شد.برگرفتهازتختيدراسنادساواك(ضميمه)سند18
منبهبابكپسرتختيكهآمدبامنصحبتكردونوارپركردگفتمكهپدرتو،
يك آدم معمولي بود ،منتهي از يك طرف كشتيگير پرقدرت و پهلوان بود و از
س��وي ديگر چون عالقه زيادي به دكتر مصدق داشت و در جبهه ملي فعاليت
ميكرد ،محبوبيت يافت .محمدعلی خجس�ته پور ،حماسه جهان پهلوان
تختی
يادم هس��ت در تبريز ،با وجودي كه س��اعتها با مردم و در ميان مردم بود،
وقتيبههتلمحلاقامتشرفت،مردمرفتندنردبانآوردندوازخيابانبهبالكن
اتاقش رفتند تا او را ببينند و محبت كنند .عطاءاهلل بهمنش ،حماس��ه جهان
پهلوانتختی
مرحومبلورازاستانهایکشتیخیزكشورجوانانيراكهاستعدادداشتندبه
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تهران ميآورد تا در رده سنگين وزن كه ما ضعيف بوديم تمرين دهد .یک جوان
كرماني در ورزش استعداد داش��ت و تا مرحله قهرماني كشور هم آمد .يك روز
غروب در اردو بودم و قرار بود روسها 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 آنجا ايستاده ،گفتم اينجا
چهكارميكني؟گفتمنتظرآقاتختيهستم.اينجوانگفتدرطياينمدت
اقامت ،چون كس و كاري در تهران نداشتم از محل حقوق پهلواني آقا تختي كه
به من حواله داده بود زندگي ميكردم ،اما حاال حقوق پهلواني او را قطع كردهاند
و من هم نه پول دارم و نه محلي براي زندگي ،به آقا تختي مراجعه كردم ،گفت،
اينجا منتظر باش��م ش��ايد براي من فكري بكند ،چون اگر سه ،چهار ماه ديگر
به تحصيل ادامه دهم ميتوانم 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،
معالوصف با كمك بازاريها ،براي اين جوان وسيله تامين معاش فراهمكرد تا او
موفق شد و در كنكور شركت كرد و به دانشكده پليس رفت و افسر شد ،اما بعد از
آنديگرمناورانديدم.عبداهللخدابنده،حماسهجهانپهلوانتختی
آنشبکهقراربودبرای مسابقهبه«تولیدو»برودکهآخرینشرکتاوهمدر
مسابقات بود ]1345[،شب من و عرب و عده ای دیگر در منزلش جمع شدیم و
صبح هم او را تا فرودگاه مهرآباد بدرقه کردیم ،اما اوضاع و احوال کامال نشان می
داد که اکثر شرکت کنندگان از ایران که طرفدار شاه بودند با تختی رفتار خوبی
ندارند و نتیجه نیز آن ش��د که در آنجا بین او و درباریها مش��اجره شدید لفظی
درگرفت و او بدتر از س��ابق و با روحیه ای کامال ناراحت بازگشت.محمدعلی
جوادزاده،حماسهجهانپهلوان
با ماش��ين امير كالجبار [به فرودگاه]ميرفتيم .امير پش��ت فرمان بود و من
در كنارش .تختي و يكي دو نفر ديگر عقب نشس��ته بودند .رسيديم به فرودگاه
كه يك مرتبه يك 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 دوستتدارم،دلمميخواست
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

وصلتپهلوان،سپيديدوران

گذاشت و زارزار گريه كرد .اشك از چشم همه جاري شد .تختي آن مرد را با خود
به داخل اتومبيل آورد و به فرودگاه برد .داوود ایوب ،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
ناراحتيهاييكهدرپايخودبهخاطربريدگيباشيشهازگذشتهداشتموجب
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 آنجا بودند ما را به خانه خود دعوت
كردند ،يكي از اين دو برادر در يك «استيك»فروشي كار ميكرد و من و تختي
از مشتريهاي او شده بوديم .روز قبل از خداحافظي ،تختي از من پرسيد چقدر
پولداري؟گفتم 150دالركه 80دالرآنراميخواهميك«گرام»بخرم.گفت
همه پولهايت را بده .پولها را ب��ه او دادم ،فردا صبح كه قصد عزيمت به تهران
داش��تيم ،گفتم ،پولم را بده ميخواهم «گرام» بخرم .از آن خندههاي معروف
خودش كرد و گفت ،پول بيپول ،گفتم چرا؟ گفت مگر نديدي وضع ميزبان با
اوالد جديدي كه خدا به او داده ناجور بود ،پولهاي 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 ميخرم! بعد كه ديد من
ناراحت شدم ،گفت «مال» هم پول و هم «گرام» گير ميياد اما گره از كار مردم
باز كردن وظيفه ماس��ت ،خودت ديدي زندگي خوبي نداش��تند ،آنهم با اين
گرانيوسختي.محمودمالقاسمی،حماسهجهانپهلوانتختی
هنگام بازگش��ت تيم ملي كش��تي از آمريكا ،در فرودگاه نيويورك ،جمعي
از دانشجويان و ايرانيان مقيم آمريكا ،دس��ت ه جمعي با يك 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 ارتشيها را برانگيخت و آنها
اين حركت او را ضديت با ش��اه تلقي كردند .تختي در ج��واب آنها گفت ،اين
عقيده و آمال من است و پاي آن هم ايس��تادهام ،عكس و گل را من گرفتم ،شما

كه نگرفتيد ،و اين جماعت هم براي ديدار با من آمدهاند ،اگر اين كار از نظر شما
گناه اس��ت به پاي من مينويسند به ش��ما چه ارتباطي دارد .طبيعي است كه
ماموران سازمان امنيت تمام اين جريانات را به تفصيل گزارش ميدادند و شاه
از همه اين مسائل آگاه ميش��د .بنابراين ،علت كينه شاه نسبت به تختي كام ً
ال
مش��خص و روش��ن بود .ضمن اينكه در همه جا و در هر محفل و مجلس اعم
از ورزشي و غير ورزشي ،وقتي تختي وارد ميش��د ،مشخص بود مردم چگونه
از او اس��تقبال ميكردند و چه ابراز احساساتي داش��تند ،در حالي كه در همان
محافل و مجالس ،به نزديكان شاه حتي برادران و خواهران او وقعي نمينهادند.
عطاءاهللبهمنش،حماسهجهانپهلوانتختی
در اوايل س��الهاي  40شمسي 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 المپيك ايران ،در ابتداي
مراسم به تاالر آمد و در صندلي جلو نشست .چند تني براي او دست زدند .بيش
ازيكربعازبرنامهنگذشتهبودكهتختيبادعوتقبليبه تاالرفرهنگواردشد.
جمعيت كثير با مشاهدة جهان پهلوان به پا خاست و از او استقبالي بينظير و در
حدعاليبهعملآورد.كفزدنهاچنددقيقهايبهطولانجاميدوباتشكريكه
تختي كرد موج جمعيت و افراد حاضر ،به خصوص دانشآموزان و دانشجويان،
بار ديگر نس��بت به پهلوان بزرگ كش��ور ابراز احساسات نش��ان دادند كه اين
تشويقها تا حدود 10دقيقه ادامه داشت ،و در چنين شرايطي غالمرضا پهلوي
با ناراحتي به عنوان قهر تاالر را ترك كرد كه با كف زدنها براي تختي ادامه پيدا
كرد .در آن شب قرار بود برادر شاه جوايز بهترين كوهنوردان را بدهد اما با خروج
غيرقابلپيشبينيوي،مردموهمهورزشكارانوكوهنوردانازتختيخواهش
كردند كه توزيع كنندة همان جوايز باشد .باقر زرافشان ،عکاس نامی کیهان
ورزشی
روزنامهورزشيكيهان
اينجانب غالمرضا تختي به نمايندگي از طرف كليه ورزشكاران و قهرمانان
ايرانبهمنظوركمكبههموطنانآسيبديدهسانحهاخيرزلزلهدرحدتوانايي،
آمادگيخودرااعالمميدارمومثلهرفردايرانيوطنپرستحاضربهانجاماين
زمستان1388
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وظيفهمليهستم.هرروزيكهمؤسسهكيهانتعيينكنداينجانبآمادهامكه
با تمام طبقات مردم تهران و ايران تماس بگيرم و از آنها اس��تمداد بجويم تا به
خواهران و برادران آسيبديده خود به هر نحوي كه امكانپذير است مساعدت
نمايند».روزنامهکیهان1341/6/14،
تختي دو روز متوالي به خيابان رفت و چند دوست قهرمان و مهربان از جمله
بيوك جديكار (فوتباليست) و خجستهپور (كش��تيگير) نيز او را ياري كردند.
در حقيقت ،نياز او مردمي بودند كه به او ايمان داشتند .زنان ،مردان ،دختران،
پس��ران ،كارگران ،كارمندان ،نظاميها و بچهها كه در خط سير او در خيابانها
قرار گرفته بودند با حضورش كاله از س��ر برداش��تند و هر چه مقدورشان بود از
پيشكشيدريغنكردند.میراثپهلوانی
در زلزله بوئينزهرا 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 عباسآباد
حركت كردیم .وانت پشت س��رما بود ،در دست ما يك سيني بزرگ بود و مردم
بيحساب توي س��يني پول ميريختند و همينطور جلو آمديم تا سه راه شاه
آن روز (چهارراه جمهوري) و بعد به طرف خيابان اسالمبول آمديم ،اما جلوي
فروشگاه كوروش و در چهارراه قوامالس��لطنه (سي تير فعلي) ديگر «ساواك»
مانع ادامه كار ما ش��د و اجازه نداد پول جمع ش��ود .تختي هم گفت برگرديم.
محمدعلیخجستهپور،حماسهجهانپهلوانتختی
تختي و همراهان براي جمعآوري كمك مردم از خيابان پهلوي [وليعصر]
و دو راهي يوس��فآباد به حركت درآمدن��د و پياده تا ايس��تگاه راهآهن آمدند
و در طول راه كمكه��اي مردمي را جمعآوري كردند .مس��ير تختي و يارانش
از دوراهي يوس��فآباد 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 يك ،خيابان س��په [امام خميني] ،ايستگاه منيريه ،البرز،
معزالس��لطان ،گمرك ،كافه ش��هرداري ،چهارراه دلبخواه ،به ميدان راهآهن
ميرس��يد .در طول اين مس��ير طوالني مردم مس��لمان و نوعدوس��ت تهران
كمكهايخوبيبهزلزلهزدگانكردند:
«كارگري كه روزي  40ريال ميگيرد مبلغ هزار ريال وجه نقد و كت خود را
بهتختيتقديمكرد.
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پيرزنيچادرنمازشراداد.
پسركبليطفروش 20ريالحاصلفروشبليطخودراداد.
درصفاتوبوساز 1ريالتا 20ريالكمككردند.
پش��ت س��ر گروه تختي چند وانت در حرك��ت بود و كمكهاي جنس��ي
را جمعآوري ميك��رد ،در مس��ير خيابان پهل��وي و مغازههاي اي��ن خيابان
كمكهاي مختلفي چون دارو و لباس و مواد غذايي ميدادند ...روزنامه كيهان
1341/6/14
در همان جريان جمعآوري اعان��ه براي زلزلهزدگان بوئينزه��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
روزنامهها منعكس شد ،در خيابان اسالمبول هم يكي از مغازهداران كه شهرت
به خست و جمعآوري مال داشت و ميگفت دوست ندارد به كسي كمك 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 ميريزم كه اين رفتار
او براي كسبه محل باعث تعجب ش��ده بود .عطااهلل بهمنش ،حماسه جهان
پهلوانتختی
محصول دو روز پيادهوري تختي چهار كاميون خواربار ،پوش��اك و بيس��ت
هزار تومان پول نقد (كه در آن زمان رقم بس��يار بااليي به حساب ميآمد) بود.
تختي براي اولين مرتبه دست نياز به سوي ديگران دراز كرده بود .دستي كه به
صميميتفشردهوشرافتمندانهبدرقهشد.
تختي به قزوين آمد و با ورزش��كارهاي اين ش��هر به منطق��ة بوئينزهرا ،به
خصوص رودك و اشتهارد رفت و در آنجا پولها را ميان خانوادههايي كه همه
چيزش��ان را از دس��ت داده بودند توزيع كرد .در آن موقع به تختي خيلي فشار
آوردند كه اين كمكها را در اختيار شير و خورشيد س��رخ بگذارد .اما اين كار را
نكرد و گفت نه .مردم مرا امين دانس��تهاند و پول را به دست من دادهاند ،من هم
به دست مردم ميدهم ،و به شير و خورشيد س��رخ نداد .حسين شاه حسيني،
میراثپهلوانی،ابراهیممختاری،هدیصابر
تختي درباره بازگشت به كشتي به مطبوعات گفت« :من ميخواستم براي

اتاقغمبار

هميش��ه با ورزش وداع كنم ،تصور ميكردم كه چهارده س��ال ت�لاش و يازده
مدال افتخار براي من كافي است ،هرچه باشد من وظيفه قهرماني خود را انجام
دادهام ،گرچه گفتهام هرچه دارم متعلق به مردم است ،زيرا اين مردم بودهاند كه
با تشويقهاي خود ،با محبتهاي خويش و با صميمت فوقالعادهاي به من نيرو
بخشيدهاند تا برايشان كسب افتخار كنم .كه پيروزي و شكست در من تاثيري
نداشتهباشد».عطاءاهللبهمنش،اشكقهرمان.
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
ميدانم 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 كنارهگيري اكن��ون نقش��هاي تنظيم كردهام ت��ا بتوانم
مثل زماني كه  25ساله 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  1342كه 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
خانهاي 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 صرفنظر كرد».
حسینعرب،حماسهجهانپهلوان
تختييكبارديگردرسال 1342پابهدانشگاهتهرانگذاشت.اينباريكشنبه
42/10/22ساعت19:30بعدازظهرتختيدرحاليواردسالنورزشيدانشگاه
تهرانشدكههمزمانمسابقهبيناحتشامزادهويكنفرخارجيجريانداشت.
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)
سند8
«من تا كنون س��ه بار تصميم خود را عوض كردم اما حال احساس ميكنم
كه به يك مدال احتياج دارم .يك مدال كه در اختيار روسها و بلغارهاست .من
بدون اينكه 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 .ميخواهم قمار كنم ـ يك قمار ورزشي ـ من در عمرم قماربازي نكردم.
من شانزده سال اس��ت كش��تي ميگيرم و المپيك توكيو چهارمين المپيك
من خواهد بود .اما با وجود اين براي ش��ركت در مس��ابقات ح��رص دارم .دلم
ميخواستآمادهبودمودرمسابقاتپهلوانيكشوركهفينالآنشبعيدانجام
ميشود شركت و به آمادگي خود بيشتر آشنا ميشدم .در نزديكي هر مسابقه
براي زيارت به مش��هد ميروم .آنوقتها يك بار زيارت كافي بود اما حاال پا به
سنگذاشتموبايدچندبارزيارتكرد.تختی،کیهان.1342/2/17
« ...براي مسابقات سال  1964هر دو س��وي نيرو كوشيدند تا تختي نباشد.
يكي خود تحتي كه از آش��وب دروني و فتنهانگيزي و فتن��ه به پا كني بعضي از
رهبران فدراسيون ،مربيان و نيمي از كش��تيگيران كه وجود او در كنار آنها،
برايش��ان عذاب بود و همين بود كه از آن برگ نازك ،هيچ چيز باقي نگذارد و از
تختي يك انس��ان نازك دل ،زودرنج و خودخور ساخت .از دوستان و همكاران
خود كنايه فراوان ميش��نيد كه ميگفتن��د :ول كن ديگه بابا ،چي از كش��تي
ميخواي؟ ديگه واسه چي اردو مياي ،و دهها نظير اين جمالت كه هر كدامش
كافي بود يك 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،
ميبايستي مرگ اول را اس��تقبال ميكرد .او از همان زمان مرده بود .بعد فشار
آوردند كه اين مرده بايد در المپيك شركت داده ش��ود و عجيب اينجا بود كه
فش��ار آورندگان ،همانهايي بودند كه در اردوي المپيك ،يك ماه سياه برايش
ساختند و چنان كردند كه ميخواستند .در توكيو نيز در شكستش شاديها و
پايكوبيها كردند و اعالم داشتند «در خراب كردن بت ،توفيق يافتهايم به خيال
اينكهآدمتميزخيليآسانتركثيفميشود»...دری،سردبیرکیهانورزشی
زمستان1388
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به توکیو رس��یدیم .وضع دس��ت کمی از تهران نداش��ت ،به خداوندی خدا
و انسانیت قسم ،دیدم و ش��نیدم که آرزوی باخت تختی را داشتند و روزی که
جدول برای پهلوان کا تمام شد ،ش��اد بودند که سرانجام به آنچه می خواستند
رسیدند... .معموال برای تعیین پرچمدار روش معمولی وجود دارد که محبوب
ترین پیشکس��وت ترین و خوش قد و قواره ترین ورزشکاران را بر میگزینند تا
سمبل باش��ند .خوب ،مردی که از  1951در تیم ملی پایه ای استوار بود و این
همه تالش کرده و برتر از بزرگ مردان جهان ایستاده و به حسن شهرت و رفتار
مردمیمتصفبودومردمخانیآبادرااز یادنبرده بودوبه قولجاللآلاحمددر
وجود این بچه خانی آباد که هرگز به طبقه خود پشت نکرد این نفس قدرت تن
که به قدرت مسلط زمانه نه گفت استحقاق پرچمداری را داشت ،حتی در روز
برافراشتن پرچم که سرود کشورها را مینوازند ،پرچم ایران را در دست گرفت
و با فروتنی خاص و دستهای پهن پیشاپیش همه ایستاد و من که عکاس نبودم
آن روز توفیق یافت��م که از جهان پهلوان چند عکس بگی��رم که گروهی راضی
نبودند تا عکس از مردی استثنایی بردارم .حاال که سالها گذشته هنوز صدایش
را در گوش دارم که گفت« :چه فایده از این عکس ها که در تهران کس��ی آنها را
به ما نمی دهد ».سرانجام با تلگرافی که از تهران رسید پرچم را از تختی گرفتند
و به یکی از مس��ئوالن به این بهانه که بازی های المپیک  1936برلین را تماشا
کرده است؟! دادند و روحیه تختی را کامال در هم شکستند .کشتی ها که شروع
شد باز بی اعتنایی ها ادامه داش��ت و کس��ی نبود که تختی را تر و خشک کن.
تختیباشروعمسابقاتحریفانمجارستان،بریتانیاوژاپنراشکستدادولیاز
احمد آئیک و الکساندر مدوید که از قهرمانان بی همتای کشتی بودند شکست
خورد ونهایتا به عنوان چهارم دس��ت یافت .هنگام بازگش��ت تیم ملی به ایران
مردم چنان استقبالی ار تختی کردند که حتی هنگام قهرمانی هایش نیز سابقه
نداشت و مردم بار دیگر نش��ان دادند که محبوبیت تختی فقط به خاطر مدال
گرفتن هایش نیست .با این استقبال تاریخی نقش��ه رژیم که بیاعتبار کردن
سکه محبوبیت تختی بود ،به سختی شکست خورد .عطاءاهللبهمنش ،اشك
قهرمان
عطااهللبهمنشسراغتختیرفتوتابااومصاحبهکنداومیگویدکاواناژاپنی
حریفسومجهانپهلوانبودکهبهراحتیضربهشد.همینکهتختینفسزنان
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از تشک پایین آمد و ما را مست شادیکرد و معاندینراناراحت،میکرفونضبط
صوت را جلوی او گرفتم و گفتم :نظر شما را برای فردا می خواستم سئوال کنم!..
او نفس را در س��ینه برآمده و ریه های بزرگ خود فروبرد و با ش��تاب گفت :فردا
حریفان بزرگی پیش رو دارم ،ترک و روس��ی و بلغار باقی ماندهاند .چه می شود
گفت؟گفتم:ایندرستولیمیدانیدکهدرتهرانمردمدرانتظارندومشتاقند
کهصدایشمارابشنوند.یککلمهویکجملهکافیاست،آنهاازشماپیروزی
نمی خواهند پیام شما را می خواهند .پیام مرد همیشه قهرمان زندگی مردم را
می خواهند .تختی گفت :من به مردم تعطی�م میکنم.عطااهلل بهمنش،
جهانپهلوان،منبهمردمتعظیممیکنم
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 دشمنيها و
حس��ادتها 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
خودداريكنيد.عطااهللبهمنش،حماسهجهانپهلوانتختی
تختي در  18ش��هريور  44براي 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
 DAMSCHKEش��ماره  14اقامت گزيد و به همراه خود «س��االر ميثمي»،
«في��روز پژهان» و «علي مدد» را داش��ته اس��ت .تختي در 25ش��هريور عازم
اليپزيك شد تا در كنفرانس اليپزيك شركت كند در آنجا عده زيادي دانشجو
بهديداراورفتند.تختيدراسنادساواك(ضميمه)سند22
يكي از روزنامه هاي آلمان درباره او نوش��ت :برنده بازيهاي المپيك در شهر
تسايل ،غالمرضا تختي روي تمام تشك 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
هموطنانبيشترجلبشدكهپسازحدوثقهرطبيعت،پيشقدمجمعآوري
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 يك كنفرانس كه در ش��هر اليپزيك
تشكيل شد ش��ركت ميكرد و از آمدنش به اين ش��هر اين منظور را داشت كه

تودهوفادار،
درمنزلآخرپهلواننامدار

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
دخترهايآلمانيبراياينمنظورخوبند.
این 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.كيهانورزشي1344/8/1
غالمرضا تختي از س��ال  1951تا  1966در تيم ملي ايران عضويت داشت،
نسل بعد از پی نسل
او  15سال كشتي گرفت ،در اين مدت از كش��ورهاي ديگر ِ
ميآمدند 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 ميكردند ،ولي ما از وجود جهان پهلوان تختي هم چنان در عرصه
كشتي استفادهو يابهعبارتي سوءاستفادهميكرديم.عطااهللبهمنش ،حماسه
جهانپهلوانتختی
براي واليتي ج��وان در آخرين جمع��ة پاييز س��ال 44ـ در خيابان (پهلوي
سابقه) ،باالخره اتفاقي افتاد ،چيزي را خود نش��ان داد تا هواي دم كرده و خفه
گلدهد.
از دور آمد .نميدانم چطور آمد ،چطور پيدايش ش��د .هم واليتيم ميگفت:
پايينتر ،از تاكسي پياده شد .از دور آمد ،از دور ميآمد .شانه پهن و كمر باريكش
همراهشبود.موهايكوتاهشهمولبخندمليحيبهپهنايتمامصورتش.
آهاي،آهاي،مردم،تختي!تختي!
همواليتيتابنياوردكهشوقشرادردلنگهدارد.
تختي!تختي!
صدايش چون كبريتي در هواي باروتي جرقه زد ،گرومپ ،آتشفش��اني از
شوق تنها را گرفت .ميآمد و جانانه ميآمد و سوي ما ميآمد :جمعيت كوچه
گرفت .جمعيت تمام نگاه بود .جهان پهلوان لبخند مليحش را در گوشه لبش
كاشتهبود،همواليتينتوانستطاقتبياورد.
آقايتختيسالم!

گفت:سالم
جهان پهلوان از ميان كوچههاي نگاههاي مش��تاق و تنهاي تبدار گذشت
در سينما را باز كرد و تو رفت .صف خريداران بليت به هم ريخت .واليتيها تمام
پهنايصورتشانراچسباندهبودندبهشيشه.
جهان پهلوان يك بار برگش��ت و ديد نگاهها دارد گرمش ميكند .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
خيابانپهلويسابقرابهسويوليعهدسابقپيشگرفتودرهوايباروتيپاييز
گمشد.فریدونصدیقی،تختیجاودانهتاریخ
يك بار زماني كه با هم به يك ميهماني رفته بوديم ،تختي دختر خانمي به نام
خانم ش��هال توكلي ـ مادر بابك تختي ـ را ديد و پسنديد .ما همگي در برگزاري
مراسمعقدهمياريكرديم.برايازدواجتختيهمانخانهايراكهدرنارمكبود
و به صورت قسطي به او واگذار كرده بودند و دانشجويان مدتي در آنجا زندگي
ميكردند به ايرج رمضاني كه از دوس��تان او بود فروخت و مراسم ازدواجش با
پول اين خانه به نحو احسن در بهمن ماه سال  1345در باشگاه دانشگاه تهران
برگزار شد .اغلب كساني كه با تختي دوست و آش��نا بودند در آن مراسم حضور
داشتند.محمدحسنخرمشاهی،چشماندازایران
«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 يك نفر
ديگر هم بود كه وضعی شبيه من داشت .او دختري بود با زيبايي ساده و لباسي
سادهتر ...در كنار من ايستاده بود و به حركات دختران نگاه ميكرد .آشنايي من
با ش��هال از همين جا آغاز شد و اين آشنايي به عش��ق بزرگي تبديل گرديد»...
تختی،رونامهكيهان.1345/8/10
كيهان در  45/8/5در مطلب��ي تحت عنوان «تختي اين بار ب��ه زانو درآمد»
نوشت:
نبنددمرادستچرخبلند
		
گفتمتبرودسترستمببند
ولي اگر چرخ بلند نتوانست دست رستم را ببندد رودابه توانست ...غالمرضا
تختيقهرمان سابقوزنهفتمكشتي ايرانكه روزگاريغولهايكشتيجهان
هنگام ورود او به تش��ك لرزه بر اندامش��ان مي افتاد ،مغلوب عشق يك دختر
زمستان1388
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اسنادساواك،
گزارشهايپسازفوت

هموطن خويش گرديد و خاك ش��د .عروس خانم دانش��جوي سادهاي از يك
خانواده اصيل و قديمي است و يا همين سادگي بود كه توانست دل تختي را كه
تاكنونبرايهيچقلبينتپيدهبودبهتپشدرآورد.روزنامهكيهان1345/8/5
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،
صميمانهتبريكميگوييموبرايايشانوهمسرشانسعادتوشادكاميآرزو
ميكنيم.كيهانورزشي1345/8/14
زبده پهلوانان عصر ما كه به كرات ستايش ش��ده جهان كشتي معاصر بود،
اينك 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
خانوادهاشراگرموفروزانميكند.روزنامهكيهان1345/12/6
نامه اي كه سيد نوراهلل قفل س��از براي او نوشت چش��مان تختي را در شب
عروسي تركرد .او نوشته بود« :آقايتختيمامردمكوچهوبازارمعرفتمان
زيادهمارافراموشنكن.تومالمايي».يككفاشيكجفتكفشمشكي
براي او ميدوزد و تختي را س��وگند ميدهد كه حتماً در مراس��م عروس��ي آن
كفشها را بپوشد و تختي با وجود كوچكي كفشها تا پايان مراسم كفشها را
درپايدارد».روزنامهكيهان1345/12/6
ش��بی که فردای آن روز قرار یک عقد کامال خصوصی گذاشته شده بود سه
نفریعربومنوتختیبهدعوتاودرحمامبازارتجریشبهقولخودشحمام
دامادی رفتیم و فردای آن روز در منزل توکلی پ��در خانمش در میدان توحید
خیابان نمازی با حضور چندنفر مراس��م عقد خصوصی انجام گرفت و چندی
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بعد هم در باشگاه دانشگاه مراسم عروسی انجام شد .بعد از ازدواج چون در منزل
تختی در ش��میران خواهرها و مادرش هم بودند ،او ی��ک آپارتمان کوچک در
امیرآباد خیابان ش��یراز اجاره کرد و حدود شش ماه هم آنجا زندگی کرد ولی به
علت بدی وضع مالی نتوانست کرایه آن را بپردازد و دوباره به منزل خود برگشت
و با خانواده اش دسته جمعی زندگی خود را ادامه داد .محمدعلی جوادزاده،
حماسهجهانپهلوانتختی
تختيبعدازازدواجخانهايدرخياباناميرآبادبهقيمتماهيهفتصدتومان
اجاره كرد .اما متاسفانه او نتوانست آنجا را نگه دارد ،يعني نميتوانست اجارة
آن را بپردازد .بنابرين به منزل اولش واقع در چهارراه حسابي نزد دو خواهرش
بازگشت.محمدحسنخرمشاهی،چشماندازایران
«وقتي بلور مربي شد به او گفتم تختي را يك جور سرگرم كن ،وضع روحي
او به صورت خطرناكي درآمده ،ديگر نميتواند وضع موجود را تحمل كند .بارها
ميديدم كه مردم از او تقاضاهايي دارند كه با توجه به بيحرمتيهاي دستگاه
دولتي به او ،نميتواند برايشان كاري انجام دهد و از اين بابت رنج ميبرد ،هركجا
رفتيم ماموران ساواكبودند،ازمسافرتاوجلوگيريميكردند،ازنظردستگاه
ممنوعالخروجشدهبود.»...حسینعرب،حماسهجهانپهلوانتختی
تختيشبشنبه 16ديماه 1346بهمنزلماآمد،سختناراحتبودوگفت
با وام بانك 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 ،يك شنبه  17دي سه نفري برويم چالوس و روز دوشنبه 18
دي ،پول را از بانك بگيريم .تختي ش��ام با من خورد و به ياد دارم كه يك سريال
تلويزيونيهمبهنام«جايزهبگير»راكه«استيومككوئين»بازيميكردتماشا
كرد و بعد خداحافظي كرد كه فردا با هم برويم به چالوس .او يك بنز  180نمره
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 اينكه در هتل آتالنتيك زندگي ميكند حرفي
نزد.محمدعلیجوادزاده،حماسهجهانپهلوانتختی
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 روبهرو شدند .وضع اتاق مرتب بود و
جسد تختي كه كبود و متمايل به سياه شده بود به پشت روي تخت قرار داشت

اسنادساواك،
گزارشهايپسازفوت

و روي جسد پتويي كشيده شده بود و يك ش��ورت و زير پيراهن به تن داشت.
روزنامهكيهان1346/10/18
روز  17دي ،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  18دي كه رفتم سركارم
در سازمان مركزي ثبت ،حدود ساعت  ،8/5عرب آمد اداره پيش من و پرسيد از
تختي خبري داري؟ گفتم همانطور كه ميداني 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
جيرهبندي كه محل كارش در صنف قنادها روبهروي اداره ثبت بود .وقتي وارد
شديم جيرهبندي سخت متوحش بود و توي سر خود ميزد و گفت كه تختي از
دس��ت رفت .گفتم چه ميگويي او با من قرار رفتن به چالوس را گذاشته بود .به
هر صورت معلوم شد كه جنازه او را به پزشكي قانوني ميآورند .سه نفري پياده
آمديم تا پزشكي قانوني كه در آن موقع در ضلع غربي وزارت دادگستري بود ،در
آنجاخبرينبود،مندرآنجاآشناييداشتمنزداورفتموپرسيدمآياجنازهاي
به پزشكي قانوني آوردهاند گفت نه و بعد گفت اگر مقصودت جنازه تختي است،
در راه اس��ت .آمدم به عرب و جيرهبندي گفتم مطلب درس��ت است و جنازه را
دارندميآورند.محمدعلیجوادزاده،حماسهجهانپهلوانتختی
صبح روز بعد جيرهبندي به بنده زنگ زد و گف��ت« :خبرداري؟» گفتم« :از
چه؟» گفت« :متاس��فانه تختي فوت كرد .و جنازة او در هتل آتالنتيك است».
با يك 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،چشماندازایران
فرامرزخدادادیان،خبرنگارحوادثروزنامهکیهاندرسال«:1346باتلفني
كه به سرويس حوادث روزنامه كيهان ش��د ،من فورا ًخود را به هتل آتالنتيك
رساندمكههنوزازپزشكيقانونيوكالنتريودادسرانيامدهبودند.بعدازحضور
مأمورينوبازكردندراتاق،باجسدمرحومتختيروبهروشديموليموقعحمل
جس��د از روي تخت به برانكار ،چون اتاق كوچك بود و امكان ب��ردن برانكار به
داخل اتاق نبود ،برانكار را در راهرو گذاردند و دو مأموري كه از پزش��ك قانوني
بودند ،جس��د را از روي تخت بلند كردند تا در راه��رو ،روي برانكار بگذارند ولي
مأموريكهمسؤولحملقسمتبااليجسدبود،سنگينيوزنراتحملنكرد،
درنتيجهجسدبهزمينافتادوس ِرمرحومتختيباصدايمهيبيبهزمينخورد.
در آن موقع هنوز موكت رواج زيادي نداشت ،كف اتاق موزاييك بود یا 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 كمك

نخواستيوياازمستخدمينهتلكمك نگرفتي.بههرصورتدراينحادثهبود
كه ِ
پشت سر مرحوم تختي آسيب ديد و آنچه بعدا ًدر پزشكي قانوني و يا سنگ
مردهشوي خانه مشاهده شد كه س�� ِر آن مرحوم در قسمت پشت ،شكسته و ل ِه
شدهاستبهاينخاطربود».حماسهجهانپهلوانتختی
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 ميشد،
و سه پزش��ك هم همراه جنازه بود .من خواس��تم با آنها بروم پليس مانع شد،
التماس كردم اجازه داد و داخل آسانسور شدم .آسانسور تاريك بود و پزشكان
متوجه حضور من نشدند .وقتي به طبقه پايين رس��يديم و آنها پارچهاي كه
روي صورت تختي بود كنار زدند ،من فرياد كش��يدم و آنها متوجه حضور من
شدند و مرا از آسانسور خارج كردند .صورت تختي كبود متمايل به سياه بود .از
پزشكيقانونيبيرونآمدم،ديگرماحالطبيعينداشتيم،بهاتفاقعربرفتيم
نزددوستمشتركمانمهندستوفيق،وجريانرابهاوگفتيم؛بياندازهناراحت
شد و به ما كه بيش��تر با تختي بوديم پرخاش كرد كه ش��ما با وجودي كه وضع
روحياوراميديديدچراتنهايشگذاشتيد؟بعدسهنفريبرگشتيمبهپزشكي
قانوني ،جمعيت انبوهي جمع ش��ده بودند و همه زار زار گريه ميكردند .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 آنكه
حادثهاي به وجود آيد ،جنازه را از پزشكي قانوني بيرون ببرند و فورا ًدفن نمايند،
در حالي كه مردمي كه تجمع كرده بودند انتظار داشتند اجازه داده شود تشييع
جنازهاي كه شايسته جهان پهلوان است انجام شود .مراسم تشريح با شكافتن
زمستان1388
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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 ابنبابویه حمل شد و در آنجا مراسم
شستشو انجام گرفت .موقعي كه شسته ميشد من به غسالخانه رفتم و در يك
ديدار كوتاه متوجه شدم كه روي سنگ و زير سرتختي آثاري از خونابه است .در
آنجا نيز ماموران براي جلوگيري از خطره��اي احتمالي تاكيد بر انجام فوري
مراسمداشتند.محمدعلیجوادزاده،حماسهجهانپهلوانتختی
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
حاضرينحولمحورخودكشيتختيبودودراينبينمامورينساواكگزارش
كردند؛حتيبرخيازقهرمانانكشتيپيرامونخودكشيتختياظهارنظرهاي
مختلفي داشتند كه همه آنها در اطراف اين موضوع كه تختي خودكشي نكرده
بلكهاوراكشتهانددورميزد.تختيدراسنادساواك(ضميمه)سند29
جلوي چلوكبابي خودم ،سرپل سيمان ايستاده بودم ،خبر آوردند كه تختي
را كش��تند و حاال جنازهاش را آوردهاند به ابنبابويه .هراسان به ابنبابويه 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 ميزدم .دوستان سعي در
ساكت كردن من داشتند ،چون ساواكيها همه جا پربودند .جسد تختي را كه
روي سنگ مردهشوي خانه با سينه شكافته بود ،ديدم ،و مردهشوي به نام «حاج
ميرزا مراد» اهل دولتآباد مشغول شستن او بود ،سرش را كه بلند كرد از پشت
س��رش خونابه روي سنگ ديدم .بعدها ،همين مردهش��وي همه جا ميگفت،
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تختيراكشتندچونپشتسرششكستهبود.ناصرمحمدی،حماسهجهان
پهلوانتختی
جسد غالمرضا تختي س��اعت يازده صبح  46/10/18پس از معاينه پزشك
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.تختيدراسنادساواك(ضميمه)سند28
من آن زمان آنقدر ناراحت بودم كه افراد را به ي��اد ندارم ،جمعيت زياد بود.
همه از پير تا جوان در آنج��ا حاضر بودند .حتي مخالفينش ه��م آمده بودند.
محمدحسنخرمشاهی،چشماندازایران
وقتي جلوي پزشك قانوني رسيدم تختي روي دوش بود ،مثل هميشه زنده
و پرابهت .همانط��ور كه بعد از هر پي��روزي روي دوش پهلوانان جا ميگرفت.
فاصلهمنتاتابوت100متربود.صورتوچهرهخندهروياودرحاليكهدستش
را به عنوان قدرداني بلند كرده بود و يك كمي باالتر از تابوت ديده ميشد ،مثل
هميشه آرام و متين و موقر ولي رنگ پريده .يك سرو گردن از هميشه بلندتر و
رشيدتر؛لباسهايشبعروسيشبهتهتن،مدالهاحمايل.مثلاينكهچيزي
ميخواستبهجمعيتبگويد،صدايششنيدهنميشد.
زندگي شيرين است ،به ما اينطوري گفتند ولي زندگي ما تلخ بود .شايد اين
و شايد هم راجع به پسرش بابك چيزهائي داش��ت ميگفت و شايد هم داشت
قاتلين خود را معرفي ميك��رد ولي هر چه بود و هر چه ميگف��ت در دل مردم
نمينشست .مردم مثل هميشه او را بر روي دوش به هر طرف كه ميخواستند
ميكش��يدند؛ جلوي بازار ،تختي برپاايس��تاد و دس��تش را مثل كسي كه در
ميتينگ بزرگي صحبت ميكند .ت��كان تكان ميداد و ه��ر دم از ديده ناپديد
ميشد.
آيا شما صداي او را شنيديد چه ميگفت :اينست عاقبت جهان پهلواني؟ يا
مطلبديگر؟حسینفکری،کیهانورزشیویژهفوتتختی
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
ختمتختيرابگيرد.
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گروهيميگفتندچوننظاميانرابراموركشورمسلطميكنندايناتفاقات
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
تختيشد.
فرد ديگري نیز 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
اسنادساواك(ضميمه)سند27و28
منبادكترسنجابيتماسگرفتمواوبهمنگفت«:شماباكريمآباديتماس
بگيريد».بامرحومكريمآباديصحبتكردم،اوگفت«:منبامحمدشمشيري
برادر حسن شمشيري ـ تماس گرفتهام .او گفته است جنازه تختي را در مقبرةحسنشمشيريدفنكنيد».محمدحسنخرمشاهی،چشماندازایران
حدود ساعت  8بعدازظهر مراس��م دفن در آرامگاه خاندان شمشيري انجام
گرفت و بعد هم جلوي انتش��ار هرگونه مطلبي را در مطبوعات گرفتند ،حتي
عكسهاي فراواني كه در سه راه ش��كوفه از تختي به در و ديوار چسبانده شده
بود ،كندند .اما با همه س��ختگيريها ،مراس��م ش��ب هفتم و چهلم تختي با
شكوه برگزار ش��د و مردم دسته جمعي اين ش��عار را ميدادند كه :دانشجويان
بدانند ،بازاريها بدانند ،كارگران بدانند ،ملت اي��ران بداند ،تختي مصدق بود.
محمدعلیجوادزاده،حماسهجهانپهلوانتختی
عليگرگانيدادستانتهراندرموردمرگتختياظهارداشت:
«در تحقيقات اوليهاي ك��ه در اطراف اين حادثه به عمل آمده اس��ت به اين
نتيجه رس��يديم كه مرگ غالمرضا تختي ظاهرا ًخودكشي بوده است و اكنون
به پزشكان قانوني تهران دستور داده شد كه درباره علت مسموميت تحقيقات
الزم را بهعمل آورند تا روشن شودكه غالمرضا تختي با چهنوع سمي خودكشي
كرده است .قبل از ظهر امروز ماموران اداره انگشتنگاري شهرباني از اتاقي كه
تختيدرآنخودكشيكردهبودانگشتنگاريكردند.انگشتنگاريماموراناز
لباسهاودستگيرهوقسمتهايمختلفديگراتاقبود.مامورانضمناًدونفراز
مستخدمينهتلرابرايتحقيقبهكالنتريبردند.کیهان،دیماه1346
موضوعخودكشيغالمرضاتختيقهرمانسابقكشتيبهسرعتدرهمهجا
پخش شد .بعد از آنكه جسد اورا به پزشكي قانوني منتقل كردند گروه زيادي از
عناصر جبههملي،بازاريان،ورزشكارانو مردمرهگذردرجلويپزشكي 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 ميزد.
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

عموميقابلقبولنيستو كم كم اين طرز فكر تقويتمي شودكهواقعانامبرده
راكشتهاند.تختيدراسنادساواك(ضميمه)سند27
تختي در يادداش��ت خود كه در روزنامه كيهان چاپ شد سواي بدهيهاي
بانكيازقروضديگرخوداينطوريادكردهاست.
بابت بهاي اتومبي��ل بنز به ش��ركت مريخ 50،000ريال ـ نيكو س��ليمي
 40،000ري��ال ـ ايوبخ��ان 2،000ري��ال ـ پرويزخان بينظ��ر 2،000ريال
ـ روحاهلل س��ليمي5،000ريال ـ ح��اج حس��ين خالد 5،000ري��ال ـ نايب
حس��يني نميدانم 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
 1346/10/16است .کیهان دی ماه 1346
معاون دادس��راي تهران در مورد وصاياي مرحوم تختي ب��ه روزنامهنگاران
گفت ،وصيتنامهاي از مرحوم تختي ب��ه تاريخ  16دي م��اه  46در دفترخانه
اسناد رسمي شماره 202تهران تحت ش��ماره 3428ثبت شدهاست كه بعد از
ذكر مقدماتي كه هنگام تنظيم هر وصيتنامهای ديده ميش��ود چنين نوشته
شدهاست:
حضورمباركآقايدادستاناينورقهوصيتنامهاينجانباست.خواهشي
كه دارم اين اس��ت كه اوالً مهريه زنم هرچه هس��ت بدهيد ،بي��ش از آن راضي
نيستم ،ثانياً خانه نارمكم را يك 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 گلهاي و ناراحتي ندارم .خودم اين تصميم را گرفته و احدي در
كارمندخالتندارد.روزنامهاطالعات1346/10/19
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مرداناشكبار

«با توجه به اينكه 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
اينكهمدتهاقهرمانكشتيبوده،درطبقاتاجتماعنيزعالقمندانيداشتهو
احتمالفراوانهستكهدرجريانمجالسترحيموشبهفتمرگاومراسمو
حتي تظاهراتي صورتگيرد ...دستور فرماييد بهكليه 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��ريعترين وسيله به اين اداره
ارسالدارند».تختيدراسنادساواك(ضميمه)سند.73
جمعيت كثيري در مس��جد فخرالدول��ه گردهم آمدند ت��ا از قهرمانيها و
انسانيت و نوعدوس��تي تختي تجليل به عمل آورند .در اين مراسم كه با حضور
آيتاهلل 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 حجتاالسالم و المسلمين ش��جاعي منبر رفته و در باره زندگي و
خصوصيات اخالقي تختي مفص ً
ال س��خنراني كرد .تختي در اس��ناد ساواك
(ضميمه)سند 77،89و90
براي برپايي اين مراس��م تعدادي از دوس��تان تختي به همراه پسرعموي او
به اداره پليس رفتند و در آنجا «س��رهنگ طاهري» همان افسري كه مردم را
فريبدادهوجنازهرابدونتشييع،از مسجداركبهابنبابويهمنتقلكردهبودرا
مشاهده ميكنند او وقتي متوجه قصد آنان از برگزاري ختم براي تختي مطلع
ميشودباپرخاشميگويد«:بهشماچهمربوطكهبرايتختيختمبگيريد؟!»
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ويـژهنامه جهان پهلوان تختـي ،جاي خالي ،جاي سبز

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
دقايقيازمجلسبزرگداشتبهرهببرند.روزنامهاطالعات.1346/10/20
در روز چهارش��نبه  46/10/20در مس��جد فيروزآبادي ش��هر ري مجلس
ترحيميبرايشادروانتختيبرپاخواهدشد.
در روز موعد مجلس از س��اعت  15شروع ش��د و حجتاالسالم شيخ كمال
سبزواري در مورد ش��خصيت و ايمان و تقوي تختي سخناني ايراد كرد و گفت:
«تختيدكتر،پروفسورنبودومقامدولتينداشتامامردخدابود.تختيدرقلب
مردم جاي داشت و او در همهجا از دانشگاه گرفته تا بازار و در همه جاي مملكت
ودرهمهمحافلبرقلبمردمحكومتميكرد»...
سبزواري در ادامه با بيان داستاني از مالك اش��تر و معاويه و نامردي معاويه
و ريختن زهر در عسل و شير ،كنايهاي به ش��اه به جاي معاويه و تختي به جاي
مالكاشترزد....تختيدراسنادساواك(ضميمه)سند 92و93
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  202مراجعه نمود ولي محضردار از
ارائه وصيتنامه به او خودداري كرده است .حسيبي به گرگاني دادستان تهران
مراجعهودرخواستصدوردستورارائهوصيتنامهراميكندكهدادستانضمن
مِن و مِن اظهار مي دارد فعال بهتر اس��ت حوصله كند تا بعد ...تختي در اس��ناد
ساواك(ضميمه)سند41
منبع ديگري شعارهاي مردم را «درود بر روان مرد آزاده وطن پرست تختي
ـ درود بر تمام آزاديخواهان» ذكر ك��رد و گفت« :قريب به ده هزار نفر از طبقات
مختلف مردم من جمله بازاريان ،ورزش��كاران و عدهاي از دانش��جويان در اين
مراسمختمحضورداشتند».تختيدراسنادساواك(ضميمه)سند89
دانش��جويان دانش��كده پلي تكنيك در اطالعيهاي كه در روز 46/10/20
توزيع و در تابلوهاي اعالنات دانش��گاه نصب ش��د خبر از برگزاري مراسمي در
روز 46/10/21در مسجد سجادواقعدرخيابانشاه(جمهورياسالمي)مقابل
سينمانياگارادادند.تختيدراسنادساواك
مراسمي نيز از سوي «ش��مسالدين سدي عباس��ي»« ،عباس اژدري» و
«محمودآشتياني»درحسينيهبزرگقلهكبرگزارخواهدشد.روزنامهكيهان
1346/10/20
«از طرف س��ازمان تربي��ت بدن��ي (منوچهر قرهگوزل��و) از س��اعت  3الي
 5بعدازظهر [ 46/10/21س��وم تختي] در مس��جد مجد تهران مراسمي برپا
خواهدشد.درپيامهايديگركهازطرفدبيرخانهكميتهمليالمپيك،سرتيپ
رحيمي و فدراسيون كشتي ،قهرمانان تيم ملي كشتي ،راهآهن دولتي ايران و...

مردانسوگوار

امضاء شده بود خبر از شركت آنان در مراسم مسجد مجد در همان تاريخ و زمان
دارد».روزنامهكيهان.1346/10/20
تصميم گرفتم ،عليرغم 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 ميكنم ،گفتند در مسجد را ميبنديم ،گفتم هر كاري دلتان
ميخواهد بكني��د جواب مردمي هم ك��ه ميآيند با خودت��ان .باالخره رئيس
شهرباني موافقت كرد ،منتهي گفت بايد ماموران آنجا را كنترل كنند ،گفتم
ياران ورزشكار تختي خودش��ان انتظامات را برقرار ميكنند .اما آنها ماموران
زيادي را هم فرستاده بودند .در جريان مراسم ختم با توجه به اين كه پاهايم به
شدت درد ميكرد با عصا جلوي در مس��جد روي صندلي نشستم ،براي رفتن
به منبر ،به فلس��في مراجعه كرده بودم اما او گفت همان ساعت قب ً
ال وعده داده
ولي به جاي خودش كمال سبزواري را ميفرستد .مسجد فوقالعاده 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 همينطور ش��روع كرد و گفت نبود .نبود ...نبود كه من
سخت ناراحت ش��دم و فكر كردم چه كار ميخواهد بكند؟ كه يك 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
ميكرد ...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 مالك اش��تر و معاويه و
نامردي معاويه ،و ريختن زهر در عسل و شير ،كنايهاي به شاه به جاي معاويه و
تختي به جاي مالك اشتر زد .مراسم به خوبي برگزار شد ،بدون اين كه حادثهاي
روي دهد ولي اين عمل ،مرا مورد غضب ماموران دولت در ش��هر ري قرار داد و
منتظربهانهبودند.درجريانمراجعهمنبهشهرداريبرايموضوعآب،شهردار
از فرصت استفاده كرد و كار را به پرخاش و دعوا كشاند و به «ساواك» تلفن كرد
و آمدندمراگرفتندوبهاتاقشكنجهساواكبردندهمچنيند ِرچلوكبابيراهم
بستندومهرومومكردند.ناصرمحمدی،حماسهجهانپهلوانتختی
در مراسم شب هفت تختي مس��ئوليت برگزراي و تداركات از طرف جبهه
ملي بر عهدة اينجانب بود .افس��ر پليس مسئول در مراس��م ابنبابويه كه مرا
ميش��ناخت به بنده مراجعه كرد و گفت كه برنامه چيس��ت؟ بنده به او گفتم
جبهه ملي تصميم گرفته اس��ت هر چه باش��كوهتر بدون تظاهرات و ش��عار،
مراس��م را برگزاركند .دو صف در مقابل هم تشكيل ش��ده بود .يك صف جبهه
مليها و از جمله دكتر س��نجابي و عدهاي از اعضاي جبهه ملي بودند و در صف

ديگر دولتيها و تربيت بدنيها بودن��د .نامههايي كه اين طرف (جبهه مليها)
ميدادند ،به دست آن طرف ميدادم ،ميخواندند و برعكس .وقتي هر دو طرف
قبول ميكردند ،به دس��ت مهندس مقدسزاده ميدادم و او نامهها را پش��ت
بلندگو ميخواند ...جراید نوشتند كه روح مرحوم تختي در آسمان ايران درود
ميفرستد به تمام كساني كه امروز زحمت كشيدند و در مراسم شركت كردند.
از ظهر تا پنج بعدازظهر از ميدان شوش تا ابنبابويه مملو از جمعيت بود .با وجود
اقداماترژيمشاه،هجوموازدحاممردمدراينمراسمبهتآوروغيرمنتظرهبود
و اين نمايانگر توجه و عالقة مردم به جهان پهلوان تختي اين مرد بينظير تاريخ
معاصر ورزش ايران بود .همه ميديدند در مقابل جمعيت عظيم مردم و اقبال
بيحد و تاثر آنه��ا حتي پليس و ماموران دولت نيز فارغ از مس��ئوليت خود به
همراه مردم اظهار تاسف كرده و گريه ميكردند .در چهلم تختي افرادي چون
بيژن جزني ،منوچهري ،كالنتري و حسن ضياء ظريفي نيز بودند و در برگزاري
آنشركتداشتند .محمدحسنخرمشاهی،چشماندازایران
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گفتوگوها
نوشتارها
ِ
باحفاظت
گفت و گوها جملگی با ادبیات شکس��ته و مح��اوره ای و
امانتدارانهازواژههاواصطالحها،سامانیافتهاندتاهم
*احساساتگویندهراآنگونهکهابرازکردهمنتقلکند
*خوانندهرابهفضایدورانحیاتومماتپهلواننزدیکسازد
و
* ادبیات��ی را ک��ه ح��س و حال��ش و اصطالحاتش ،ب��ی مدافع و
بی«پاس»بان،روبهمنسوخیاست،ثبتوپاسدارد.

مدارهايپيراموني:
«هممحليها»
سيدحسينسكاكي
عباسهماگون
سيدمحمدآلحسيني
عليخانمحمدي
حسينشمشادي
محمدحسينحجارنيا

براد ِر«رضايي»
رشديافتگينيروهاياجتماعيازموهبتهاي
دوراننهض�تمل�يوازبركتهايس�فرهايراني
و مش�اركتي اس�ت كه مص�دق بر زمي�ن ميهن،
پهن كرد .حسين سكاكي در آس�تانه  80سالگي
از نيروهاي اجتماعي بس رش�د يافت�ه آن دوران
جوان« «مرد امروز» خوان
مشاركت و باالني است.
ِ
نيمهدومدههبيست،حروفچينومصححروزنامه
شاهد ارگان حزب زحمتكشان و يك نيروسومي
ه�وادارمرحومخليلملك�ي،ازعناص�ر«پاكار»
در طيف اجتماعي جبه�ه ملي در دههه�اي  30و
 40است .واژه «ارادتمند» واژهاي باردار در ادبيات
محاورهاي و مكت�وب ،دهههاي بيس�ت تا پنجاه
اس�ت.درآن«ارادت»،رفاقتواحترامووفاداري،
يكجاجمعبود.حسينس�كاكيبهمفهومواقع،
«ارادتمند»دكترمصدقاست؛پايثابتمراسم14

اسفندو 29ارديبهش�تومجريگردهمآئيهاي
احمدآباد و چشم به جهان گشوده در يك خانواده
اصل و نصبدار و سرشناس خانيآباد .چندماهي
پس از غالمرضا تختي به دنيا آمده و برادر همشير
«رضائ�ي»ش�اخصترينبچهخانيآباداس�ت.
و
ِ
ادبياتش آرام ،متين ،بس محترمانه و با «لفظ قلم»
همان سالهاس�ت؛ يك كارگ ِر حروفچين اديب و
س�كاكي مبادي آداب ،كه تختي را
صاحب آداب.
ِ
«آقايتخت�ي»خطابميكن�د،دراتاق«مهمون
خونه»منزلش،لببهسخنبازميكند:

• درمحلهخانيآباددربازارچهحاجاس��تادعلي،
س ِر بازارچه يك حمام مردانه بود و داخل كوچه حاج
استاد علي يك حمام زنانه .منزل ما پائينتر از حمام
زنانه بود .پدر من ب��ا برادرش در ي��ك خانه زندگي
ميكردند،پدرمن 5فرزندپسروعمويمهم 3،پسرو
سكاكي،س�ید حس�ين،1310،تهران ـ خانيآب�اد
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2تادخترداشتوماهمهباهمزندگيميكرديم.
من متولد سال  1310هس��تم و آقاي غالمرضا
تختيمتولد.1309منزلماپشتمنزلآقايتختي
واقع ش��ده بود .من فرزند دوم بودم و شير مادرم كم
بود .آن زمان پش��ت بامها به هم راه داشت و خانهها
چس��بيده به هم بود .مادر تخت��ي وقتي فهميد كه
مادر من شيرش كمه به مادرم پيشنهاد ميكنه كه
ميتونهبهمنشيربدهومادرمازپشتباممرانزدمادر
آقاي تختي ميبرده و ايشان به من شير ميدادهاند.
من و مرحوم تختي از بچگي داخل كوچه با همديگر
بازيميكرديم؛بازيهايخاصآندورهمثل«يك
چوب ب ِندا َزن ت��وش ب ِد َون ،يا «علي ميگ��ه زو» و يا
«الكدولكبازي».وباهمينبازيهابيشترينلذت
راميبرديم،خيليبيشترازلذتِ بازيهايايندوره.
گرچهبچههااالنوسايلمتعدديدردسترسدارند.
عرض ميش��ود كه هر چه جهان جلوتر ميرود،
انسان بيشتر اسير ماشين ميشود .همانطور كه
چارليچاپليندرفيلمعصرجديدنشانميدهد،
انساناسيرماشينشدهاست.
بگذريم ،موقع مدرسه رفتن ،من و آقاي تختي
ازهمج��داافتاديم،مابهمدرس��هدقيقيرفتيمو
آقايتختيبهمدرس هديگررفتوكمترهمديگررا
ميديديموگامبهگامبهسنباالترميرسيديم.
عموي من سيدرضا س��كاكي صوت قشنگي
دارد .شبهاي جمعه با پسر آقا شيخعلي مدرس،
پيشنما ِز مسجد قندي و دو سه تا دوست ديگر به
ونكميرفتيم.سابقبراين،درونكچادرميزدند.
صداي عمو بسيار عالي بود .وقتي كه پدر من ـ كه
خودش هم قاري قرآن ب��ود ـ طيباهلل ميگفت؛
عمو ش��روع ميكرد به خواندن قرآن و همه سراپا
گوش ميش��دند ،مخصوصاً آقاي تخت��ي .آقاي
تختي عالق ه عجيبي به صوت عمو داشت .پدر من
وحاجميرزارجبعليپدرآقايتختي،بزرگانمحل
بودند و همه براي آنها احترام خاصي قائل بودند.
خودشانهمباهمارتباطنزديكيداشتند.منهم

حسينسكاكيايستادهدروسط،
بابكتختيپشتسراو

ورزش ميكردم ولي من زود ورزش را كنار گذاشتم
و كم كم وارد عرص ه سياست شدم :آقاي تختي ،هم
بهمناسببچهمحليورفاقتوهمبهمناسبتعِرق
مليگراييكهداشتبهمسائلسياسيواردشد.
•زمينهورودتختيبهعرصهسياستچهبود؟
آقاي تختي در مغازه آش��يخ ابراهيم نجار كار
ميكرد و آشيخ ابراهيم نجار پسري داشت كه جزء
فدائيان اس�لام بود .هيئت فدائيان اسالم بيشتر در
خيابان خانيآباد ،منزل آشيخ ابراهيم نجار تشكيل
ميشدكهمنوآقايتختيهمبعضيمواقعبهآنجا
ميرفتيم و سخنرانيها را گوش ميداديم .اما آقاي
تختي به دكتر مصدق عالقهاي خاص داشت كه من
تا به حال از كس ديگر اينچنين عالقهاي نديدهام.
من و آقاي تختي هميشه روزنامه باختر امروز دكتر
فاطم��ي را ميگرفتيم و حت��ي آگهيهايش را هم
ميخوانديم .باور كنيد اگر تختي روزي اين روزنامه
را نميخواند ،انگار چيزي گم كرده بود و اينطوري
بود كه آقاي تختي ،سياس��ي شدند اما من هميشه
گفتهام آنقدر كه سياس��ت از تختي استفاده كرد،
تختيازسياستاستفادهنكردهاست.
• شوقتختيبهمصدقازسرچهبود؟چهويژگي
مصدقتختيراجذبميكرد؟
ش��ما بگوئيد چه چيز مصدق ،تختي را جذب
نميكرد؟ يك بار ما با 10نفر از دوس��تانمان به دفتر
نخس��توزيري رفتيم براي اينكه 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��ماعيلزاده
مدير روزنامه نيروي س��وم ،نمايندهاي از بچههاي
مخابرات ،يك دو نفر ديگر و من .مصدق با يكجعبه
ش��كالت داخل آمد و به تك تك ما شكالت تعارف
كرد،همهيكشكالتبرداشتند.منكهبرداشتم،دو
تاشكالتباهمآمد،مصدقگفت«:شمافكرميكنيد
اين از بودجه ِ
دولت آقا ،نه! اين از هزينه شخصي من
است» همه خيلي خنديديم .من ميخواستم يكي




ازش��كالتهارابگ��ذارمداخلجعب��هوليمصدق
گفت «اين ديگه قسمت شما شده ،برش دار» .ما در
تاريخمانبهماننددكترمصدقكسيرانداريم.
•همكاريهايسياسيشماباتختيكيآغازشد؟
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
همميكردم.مابرايخليلملكيخيلياحترامقائل
هستيم.اوپنجاهسالپيشباتزنيرويسومميگفت
كهشورويدچارفروپاشيميشود.
ايناواخ��رقبلازكودتاي 28م��ردادباجمعيت
ني��روي س��وم هم��كاري ميكردي��م و در كميت ه
ورزش��كاران فعاليت داش��تيم .دكت��ر خنجي هم
سخنگويكميتهبود.
در كنار خليل ملكي ،دكتر خنجي هم مسائل را
خيليخوبتجزيهوتحليلميكرد.دكترخنجيرا
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،
آلمانيتدريسميكرد.
تختي هم به نيروي سوم آمد ،هنرمنداني هم در
نيرويسومبودند؛حسينملكآنجاسنتورميزد.
ابوالحس��ن صبا آهنگ شعر «س��يتير» را ساخت
و حس��ين ملك هم در اجرا با او همكاري كرد .شعر
«سيتير»بدينصورتشروعميشدكه«شهر ِزمال
ملتي/سپردهدستدولتي/كهباتفنگوتوپوتانك
و تير /كند حكومت ،چون مستبدي جابرانه» .خوب
كميتههنرمندانبود،كميتهه��ايديگرهمبودن،


كميت ه ورزش��كاران هم بود كه حسين عرب ،احمد
انصاري،احمدقديس،آقانوروهمچنينحميدمنزه
در آن كميته حضور داشتن .البته بعد از 28مرداد به
مدت 2سال در فعاليتهاي نيروي سوم وقفه افتاد و
بعد از دو سال دوباره كميتهها را سازماندهي كرديم
و اين كميتهها فعال بودند تا موقعي كه آقاي صالح،
سياستصبروانتظاررابرايجبههملياعالمكرد.
آقايتختيوهمچنينآقايناصرانقطاعورزشكار
زيبايي ان��دام ،شهرتش��ان در كميته ورزش��كاران
اثرگذاريداشت.
•درخانيآبادچقدرباهماختبوديد؟
شبها معموالً ميرفتيم مغازه آقاي اسالمي،
يك خرازي بود .يك شب قبل از اينكه آقاي تختي
به مغاز ه آقاي اس�لامي بيايند ،ما مشغول خواندن
روزنامه باخت��ر امروز بوديم .در خياب��ان خانيآباد
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 اينجا روزنامه ميخونين و بعد به شاه فحش
ميدين؟» او نسبت به من بيادبي كرد و يك سيلي
هم به صورتم��ان زد .ما هم ترس��يديم و از آنجا به
سمتخانهرفتيم.بعدازاينكهمارفتيمآقايتختي
به مغاز ه اس�لامي ميآيند و آقاي اسالمي ماجرا را
برايشان تعريف ميكند .آقاي تختي ،اصغر عاليه را
پيدا ميكند و به اصغر عاليه ميگويد كه بايد همين
االن آقاي سكاكي را اينجا بياوري از او جلوي هم ه
كساني كه اراجيف گفتي ،عذرخواهي كني .اصغر
عاليهازآقايتختيخيليحسابميبرد.اصغرشب
در خان ه ما را زد و با التماس ما را برد .اصغر گفت« :اگر
ت بخوام ،امش��ب
نيايي كه جلوي جمع ازت معذر 
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ميانهدهه،30تختيآرامبهپهلوانتودهايمبدلميشود
ايستادهازراست:محققيخبرنگار،عباسزندي،شهردارسوئد،
محمدعليفردين،توفيقجهانبخت
نشسته:تختيوبلور

آقايتختيخونبهپاميكنه».
• در محل ،غير از خرازي آقاي اس�لامي ،پاتوق
ديگريهمداشتيد؟
مس��جد قندي خودش پاتوق بود .ب��ا هم زياد
به مس��جد ميرفتيم .خصوصاً ماههاي رمضان كه
پدر من در مس��جد ختم قرآن ميكرد .بعدها هم به
مسجد هدايت هم ميرفتيم .نماز با آقاي طالقاني و
دادنبهتفسيرقرآنش،برايماوتختيكشش
گوش ِ
وگيرايشخاصيداشت.
•بينشماوتختي،دلخوريهمپيشآمدهبود؟
آقاي تختي به من ميگفت پس��ر علي .يك بار
آقاي تختي به مغ��ازه ما آمدند و ب��ه من گفتند كه
پس��ر علي ،امروز با آقاي اميني نخس��توزير نهار
صرف ميكنم .به تختي گفتم كه افتخار ميكني؟
در جواب گفت ن��ه! نه! .گفتم ممكن اس��ت فردا در
روزنامهها ،آقاي اميني اعالم كند كه آقاي تختي ،به
دفتر نخستوزيري آمده و گفته كه من عضو جبه ه
ملينيستم،عضوشورانيستموازآنهامتنفرم.آقاي
تختي گفتند كه من نيز به همان روزنامه تكذيبيه
ميفرس��تم .من گفتم ك��ه روزنامه بيانيه ش��ما را
چاپ نميكند .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 گرفتهام و براي نهار هم به نخستوزيري
نميروم.تختي،همانقبلازظهرراهيمشهدشدتا
درنهارمشتركبااميني،حضورنيابد.
•نهاري؟شامي؟
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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،درخياباناللهزارراهاندازيشدهبود .معموالً
فروشگاه از س��اعت يك بعدازظهر تا ساعت چهار
تعطيلبود.قبلازساعتيكبعدازظهرآقايتختي
آنجا رس��يد و جمعيت خيلي زي��ادي جلو مغازه
جمع شد و ازدحام و فشار جمعيت آنقدر زياد بود
كه صاحب مغاز ه گفت مغازه را تعطيل كنيد .من و
آقاي تختي با هم راهي منزل ما ،در نارمك شديم.
آن زمان وسايل نقلي ه به اين گستردگي نبود ،آقاي
تختييكماشينبنزداشتكهخيليازآناستفاده
نميكرد.آنظهرهمماشيننياوردهبود.برايرفتن
به نارمك ابتدا بايد به ميدان فردوس��ي ميآمديم،
پس از آن ،با ماش��ينهاي خطي به مي��دان فوزيه
قديم و بعد از آن هم س��وار ماشيني ميشديم تا به
خانه برسيم .ما داخل خانه نشسته بوديم و خيلي به
بيرون و كوچه توجهي نداشتيم .ولي وقتي ساعت
3/5عصرخواستيمبهمغازهبرگرديم،متوجهشديم
كه جمعيت خيلي زيادي در كوچه تجمع كردهاند.
روي تمام ديوارها براي آقاي تختي ش��عار نوشته
بودند« :درود بر تختي ،قهرم��ان ما كيه تختيه» و
بچهها همه ب��راي آقاي تختي هورا ميكش��يدند.
آقاي تختي ه��م با خيلي از بچهها روبوس��ي كرد و
صميمتش را نش��ان داد .من هيچ ورزش��كاري را
نديدمدرسطحآقايتختيبامردمصميميباشد.
•بافوتاوچطورروبروشديد؟
من داخل مغازه مش��غول كار بودم كه متوجه
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شدم خيابانها خيلي شلوغ شده .دل شوره داشتم،
با آقا روحاهلل قناد تماس گرفتم ،او موضوع را گفت و
گفت كه ما االن به سمت پزشكي قانوني ميرويم.
جمعيت خيلي زيادي به سمت پزشكي قانوني در
حركتبودندكهپليسآنهارامتفرقميكردوبعد
جسد غالمرضا را براي دفن به ابنبابويه بردند .شب
هفت آقاي تختي بود كه من تنهاي��ي به ابنبابويه
رفتمدرهنگامبرگشتازمزارتختي،ماموريداخل
اتوبوستعريفميكردكهجمعيتآنقدرزيادبوده
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 نبردهاند ما
به پاي خود ،با آنها نرويم .خالصه م��ا را به يكي از
ادارات س��ازمان امنيت بردند كه پش��ت چهارراه
كالج بود .آقاي مولوي گفت خجالت نميكشي د ِر
مغازهات را بس��تهاي و هر جا كه ميروي ميگويي
دستگاه تختي را كش��ته است؟ من در جواب گفتم
اگر ما بگوئيم كه تختي خودكشي كرده مردم ما را
ميكشند .مولوي يك س��يلي محكم به ما كوبيد.
مراسم هفت عجيب بود؛ در ورودي ابنبايويه را هم
بسته بودند .دانشجوهاي زيادي با دسته گل آمده
بودند و اينقدر فش��ار آوردند كه در ورودي باز شد.
من ديگر اينچنين جمعيتي را ت��ا روز فوت آقاي
طالقاني نديدم .همه مساجدي كه ميتوانستند و
مشكلي برايش��ان پيش نميآمد براي آقاي تختي
مراس��م گرفتند ،در مس��جد قندي خانيآباد هم
مراسميبرگزارشد.مراسمبههرحالتمامشد،ولي
خانيآباد،بيتختيخاليماند.

عباسهماگوننفردومازچپ،
دركنارخرمشاهي،جيرهبندي،تختي

هماگون
عباس
1306
تهران ـ خانيآباد

آجرچينهايپسرعمو
وقتي پدر ،مادر ،خواهر و برادران ،بار س�فر بسته و رفته باشند ،پسر
عمو ميتواند نقش راوي دوران كودكي ،نوجواني و جواني مرد موضوع
بحث ما را ايفا كند .خاصه آنكه س�ه س�الي از غالمرضا بزرگتر و مدتي
نيز با او «هم»خانه بوده اس�ت .عباس هماگون ،پس�ر عموئي اس�ت كه
پدرش به س�ان پدر غالمرضا ،ش�هرت «تختي» را براي خود برنگزيده
و ش�هرتي ديگر اختيار كرده اس�ت .عباس هماگون كه در جواني قد و
قوارهاي داشته ،در دوراني از حيات غالمرضا به او نزديك و با او دم خور
بوده است .از ضعف حافظه ناش�ي از كهولت ،گاليه ميكند اما از آن دور
دستها ،رواياتي ارائه ميكند:

اول اول نقل كنيد.
از ِ
• پد ِر 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
ميفروشن .حسن و حسين يخچال ميسازن .آقا رجب پدر غالمرضا هم
يخچال ميسازه .يخچالها با هم فاصله داشت .ما بچه بوديم كه چو افتاد
در مس��ير خط آهن كه بنا بود احداث بش��ه ،ميخوان زمينها رو بگيرن.
قانون هم براي ضبط زمينها 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 خانيآباد ،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  30پيش 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 اخالقترين بود؛ آروم ،ساده ،پاك،
بي حب و بغض .كينهورز نبود .دلس��وز همه فاميل ب��ود .بعدها بچههاي
غالمعلي ـ ب��رادر بزرگترـ زيردس��ت غالمرضا بزرگ ش��دن .همينطور
بچههاي آقاي مهدي ،از جمله ايران و علي.
س��فرهاي خانوادگي هم ميرفتيم .س��ال  ،25هر دو خان��واده رفتيم
مش��هد ،منزل گرفتيم و  20روز مونديم .احترام پدر و مادر رو ،تو س��فر و
غير سفر ،همه جا داشت ،خيلي هم داشت؛ يك پرخاش ،يك صداي باال از
غالمرضا نديديم.
سفرهاي مردونه هم ميرفتيم .من ،غالمعلي ،مهدي ،رضا مير فصيحي
ي شهربانو و امامزاده داوود زياد ميرفتيم .با همين
پسر عمه ما ،به كوه بيب 
جمع ،پياده جوانمرد قصاب رو دور ميزديم ،به شاه عبدالعظيم ميرفتيم
و پياده هم برميگشتيم .تختي تو جمعهاي 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 تاكسيها فقط مسافر اول ميگرفتن و
مسافر دوم سوار نميكردن .هوا خيلي گرم بود و خانمي با بچه بغل ،كمي
جلوتر ايس��تاده بود .تختي به راننده گفت آقا نگهدار خانم هم س��وار شه.
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اسنادساواك
تختيجبههاي
تختيمصدقي،
ِ
ِ

بچهها سوغات خاص ايران ميبردن و به خارجيها ميفروختن .موقع
برگش��ت هم جنس خارجي م��يآوردن و در مجموع س��ود ميكردن
و كمك كار زندگيش��ون بود .ولي ب��اور كن اينجا هم ،ب��ا همه فرق
داشت؛ دست خالي ميرفت ،اگر هم برميگش��ت فقط براي نزديكان
سوغات ميآورد .براي من يك بار از هندوستان ،فيل تزئيني و يك بار
ٍ
ماكت كاخ كرملين بود.
هم از روس��يه يك ادوكلن آورد كه
وقتي ميگفتيم آقا چرا ش��ما جن��س نميبرين و چي��زي از خارج
نميارين ،ميگفت«.مگه من تاجرم؟ ديگران خودش��ون ميدونن .من
براي ورزش ميرم».
همينه��ا تختي رو «تخت��ي» كرد .و گرن��ه فرقي با بقيه نداش��ت.
«مرز»ها ،غالمرضا رو «تختي» كرد.
مرزهاي «تختي» ،آجرچينهاي ديگري هم داش��ت؟
• آجرچين رو قش��نگ گفتي .آجر چين زياد داشت؛ همه جاهلها
تو تهران و شهرس��تان ب��ا تختي س�لام ـ عليك ميك��ردن ،پهلو خم
ميكردن ،تعارف ميكردن ولي او با هيچ كدوم قاطي نميشد .تو نگاه
كردن ،زبون تميزي و دل پاكي با همه فرق داشت .خاص خودش بود.
آجرچينهاي ديگر؟
• در يوكوهام��اي ژاپن س��ال  ،1961ـ س��ال  40ما ـ وقت��ي قهرمان
جهان ش��د ،از جبهه ملي به تختي تلگراف تبريك 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 نميره ،حافظهام ضعيفتر هم كه بشه ،اين يكي از يادم نميره؛
بعد از يوكوهاما ،دكتر سعيد فاطمي و جبههايها 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 ،روزنامهاي
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 نميذارم بياد ،بيا و پيش شاه ،تكذيب كن» .جواب تختي به تيمسار،
همون جواب به غالمعلي بود.
مرزهاي تختي همه پررنگه ،پر ِ
رنگ پررنگ


تاكسي تا نگه داشت ،آقائي بيمالحظه 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.
هيچباكس��يدرگيرنميش��د.عصبيهمنميش��د.
تو كش��تي چي؟ ديده بوديد به عكسالعمل بيفته؟
• حتي در دورهاي كه اس��م هم درنكرده بود و خيلي ش��اخص نبود
هم رعايت همه رو ميكرد .قبل از اينكه تو كش��تي پهلواني اول بش��ه
و لقب بگيره ،در يكي از دورههاي كش��تي پهلواني با وفادار روبرو شد.
كشتي رو تو سالن دارالفنون انداخته بودن .آقاي حاج عظيمي رئيس
دارالفنون بود و من ه��م دانشآموز س��ال شش��مي دارالفنون بودم.
فضاي قش��نگي بود؛ ش��ير خدا داستان رس��تم و س��هراب خوند و دو
كشتيگير دست به پيش َقبض بردن .اون موقع ،تختي هيكلش نصف
وفادار هم نبود .از يك 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 نميش��د .نه؟
• تو خرج كردن ،قيد "حتماً" ميگذاشت .مرحوم شمشيري يخچالدار
هم بود ،همكار ما بود ،تو صنف ما بود .با هم ميرفتيم شمشيري ،هر چي
آقاي شمش��يري اصرار ميكرد پول غ��ذا نگيره ،قبول نميك��رد .راننده
تاكسيها همه دوست داشتن از تختي كرايه نگيرن ،ولي ممكن نبود.
دس��ت ب ِده داش��ت ،بگير نبود .خوب ،تيم كه خارج ميرفت ،همه
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آلحسيني،تختي،شهالخانمودختركوچكآلحسيني

آل حسيني
سيدمحمد
1307
تهران ـ خانيآباد

قناتصفاريز
در خانيآباد با تختي ،خانه نزديك بوده ،اما روابطش با او بس نزديكتر.
خانهها با فاصله ،سيد محمد و غالمرضا بيفاصله .شايد بتوان گفت در ميان
خيل رفقا و در مدار تفصيلي رفيقي ،آل حسيني «چسب خورده»تر از همه
استبهتختي.
آل حس�يني بيتكلف اس�ت و راحت و س�اده ،پر خاطره و ك�م حافظه.
س�يد محمد آلحس�يني يك «هيئتي» تمام عيار اس�ت؛  66س�ال عضو
بيوقفه هيئت بنيهاش�م در خانيآباد اس�ت .او جدا از هيئت محله سابق،
به هر هيئت قديمي هم سر ميزند و با  81سال سن و ريز و درشت مشكالت
جس�مي ،هر مغرب با مترو از نارمك به خانيآباد ميرود و در مسجد محله،
قامت ميبندد .منزل محل س�كونت يكي از دو «سيدمحمد» خانيآبادي،
همان منزل معروف نارمك اس�ت كه شرحي دارد «شرحس�تان» .خانهاي
بيطبقه،خوشقوارهوباقدمتيبيشازنيمسده:

همين خونهاي كه ت��وش ،روبه رو من نشس��تي و ضبط صوترو روش��ن
كردي ،خونه تختيه .س��ال  35كه تختي در المپيك ملبورن طال گرفت و تيم
كشتي هم گل كاشت ،وقتي تيم برگشت ،بانك س��اختماني چند تا خونه به
اعضاي تيم و مربي واگذار كرد؛ با پيش قس��ط  7هزار تومن و اقساط ماه به ماه
 120تومن .همه خونهها بغل هم بود .اسم اين ميدون رو كه آالن هالل احمره،
اون موقع گذاش��تن «ميدان پهلوانها» .خونه بلور هم درست چسب همين
خونه بود .اآلن از همه اون خونهها ،فقط همين يكي مونده.
تختي خودش در اين خونه فرش پهن نكرد ،س��اكن نش��د .با همون خُ لق و
خوي خاص خودش خون��ه رو در اختي��ار رفقا و برادرش گذاش��ت ،كرايه هم
نميگرفت و هر كس هر مدتي ت��و خونه بود ،فقط  120تومن قس��ط بانك رو
پرداخت ميكرد .ده سالي كه گذش��ت ،يه روز اومد به من گفت ميخوام خونه
رو بفروشم ،سال  45بود .گفتم چرا فروش؟ گفت ميخوام عروسي كنم .گفتم
نفروش ،خدا ميگه ضامن خرج عروسيه .تختي گفت درسته ،همين خونه كه
خدا داده ،ضامن خرج عروسيه .ديدم اصرار ميكنه ،گفتم باشه ،دست نگهدار،
ترتيبش رو ميديم .رفيق مش��تركي داش��تيم :ايرج اوراقچي ،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 ميخواد 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  70هزار تومن قيمت دادم ،ايرج اومد رو

 60تومن ،باالخره  62تومان قولنامه كرديم و ايرج پرداخت اقس��اط خونه رو،
كه حدود  10هزار تومن ميشد ،تقبل كرد .قرار شد بعد از اينكه اقساط بانك
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 ،حدودا ًوسط سال 48بود .ـ ش��هريور يا مهرـ ايرج به من گفت ،من
خونه تازهاي خريدم ،اي��ن خونه رو خودت بردار .من ه��م خريدم به  110هزار
تومان .از  48تا  ،88يه چلهاس كه اينجا نشستيم .قبض برق اين خونه هنوز به
اسم غالمرضا تختي مياد .در كشو رو بازكن ،يكي از قبضها مال تو ،چاپش كن.
اسمغالمرضاتختيروچاپكن.
ماجراي اين منزل از سال  35آغاز شد .چند سال قبل از آن با تختي شناس
شديد؟
• حدودا ًبيشتر از  20س��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 بازيهاي بچهگونه به هم برخورديم.
هممدرسهاي هم بوديد؟
• نه من مدرسه حكيم نظامي ميرفتم ،تختي مدرسه منوچهري .تو كوچه
همبازي بوديم .بعد غالمرضا مجبور شد تو نجاري كار كنه .نجاري حاج شيخ
نجار.اونجاهمسراغشميرفتم.
تو ورزش هم بوديد؟
• خير ،من كن��ار ورزش ب��ودم .ولي خوب ،رو تش��ك كه رف��ت ،تمرينا و
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مادر؛
تاجسر

مس��ابقاتش رو ميرفتم ،باهاش بودم .خدا بيامرزه حس��ين رضي خان رو ،تو
باشگاه پوالد ،خيليها بينام تو رفتن ،با اس��م دراومدن؛ مثل غالمرضا تختي.
حاج فيلي با بچهها كار ميكرد .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
چيزيميشه.
تو همين كش و قوسها ،پاي هردوتامون به خونههاي هم باز شد .مادرش
به من خيلي محبت داشت .تو خانيآباد ،دو تا «س��يد محمد» داشتيم :يكي
سيد محمد كبابي كه بهش س��يد محمد بزرگه ميگفتن و تختي هم باهاش
قاطي بود و يكي هم من كه به خاطر جثهام ،سيد محمد كوچيكه لقب داشتم.
از درخونهشون كه ميرفتيم تو ،از در ماشين كه پياده ميشد ،ميگفت «مادر،
كوچيكه رو هم آوردم ».به مادرش خيلي عالقه داشت .در حد عشق.
عشق هاي ديگر چه؟
• تختي س��ر پائين ـ چش��م پائين بود .با خانمها خيلي حريم داشت .ولي
خوب ،دل هم داش��ت .يك بار از يك دختر خانم خوش��ش اوم��ده بود ،دختر
خانم هم تختي رو ميخواست و به ازدواج رضا بود .خواستگاري هم رفتن ولي
خانواده دختر به خاطر سياس��ي بودن تختي ،با وصلت موافقت نكردن .خوب
بعد در يك مهموني به شهال خانم برخورد كرد ،عالقهمند شد و عالقه به ازدواج
منتهيشد.
عش��ق اصلي تختي ،م��ردم كوچ��ه و ب��ازار ب��ودن؛ بيك��ت و كفشها،
بيخانمانها.
تختي،صفاريزبود.
صفاي تختي كجا ميريخت؟
• كجا ميريخت؟ همين تو خونه ما ،سر س��فره ما .غذاي خونه ما رو خيلي
دوست داش��ت .من كه ازدواج كرده بودم ،مياومد تو ،يا اهلل ميزد ،پلهها رو كه
باال مياومديم ،يك درگاهي بود .خانم من شيش��ههاي ترش��ي و مربار رو ،تو
درگاهي ميچيد .هنوز كفش در نياورده بود ،يه شيش��ه ترشي برميداشت،
غذا رو كه ميآوردن ،ترشي رو ميريخت روي برنج ،پرخور هم نبود .ولي باصفا
ميخورد .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




52

ويـژهنامه جهان پهلوان تختـي ،جاي خالي ،جاي سبز

غذاي خونه بخورم .گفتم نه بابا ،كباب سيد ممد نيست ،حاج خانم دست كرده.
گفت راست ميگي؟ گفتم آره .از اون خندههاي 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 ميرفت .مواقعي باهاش بودم؛ نماز ،تفس��ير و بحث .مسائل
شرعياش رو از آقاي طالقاني نميپرسيد .به من ميگفت و من از آقاي هيئت
ميپرسيدموبهشميگفتم.آقايهيئتبنيهاشمتوخانيآباد.
چقدر مذهبي بود؟
• مذهبيبود،مهرتوجيبشبود.غليظنه،خشكهمقدسنبود.
از صفاش ميگفتم ،وسطش مطلب افتاد .يه سال ،مسابقات قهرماني كشور
تو شيراز بود ،شب آخر مسابقات ،تختي كشتي آخر رو گرفت ،از تشك كه اومد
پائين ،به گردنش حلق��ه گل انداختن .حلق��ه گل رو درآورد و انداخت گردن
فرخيان .محمد علي فرخيان كشتيگير ش��يرازي بود كه به تيم ملي راه پيدا
محل هر كس و تو شهر هر كس،
كرده بود .تختي حساب همه چي رو داشت .تو ِ
احترام به جا ميآورد .اهل رقابت و رقيب بازي نبود ،كس��ي رو كنف نميكرد.
«هوا» رو داشت ،متوجهي؟ «هوا» داشت.
خوب ،همه م��ردم هم با تخت��ي جور ديگ��ري برخورد ميك��ردن ،حتي
خارجيها .در سفر تركيه باهاش بودم ،فكر نميكردم مردم عادي بشناسنش
ولي تركها خوب ميش��ناختنش .حاال تركيه كه همس��ايهاس .از تركيه به
آلمان هم كه رفتيم ،همينطور بود .تو فرانكفورت قدم ميزديم ،يك 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:
توتختيهستي،منتوروميشناسم.توخوبي،خوب.
ولي بيش از اينكه ،مردم تختي رو «داشته باشن» ،تختي مردم رو داشت:
يك روز صبح با ه��م رفتيم راهآهن .ب��ا يكي از مديركلها قرار داش��ت .من تو
ماشين منتظر موندم ،بعد از نيم ساعت اومد ،يك پاكت دستش بود ،گذاشت
رو داشبورد .من هم نپرسيدم تو پاكت چيه .ميدونستم هديهاس .به من گفت:
ب ِرون بريم يخچال صغيرها ،دروازه دوالب .رس��يديم و پياده شديم .بچهها تو
خاك فوتبال بازي ميكردن .از يكي از بچهها اس��م يك نفر رو پرس��يد .بچه با




آلحسينيبا بابكنوجوانوحسينشمشادي،
1358برمزارتختي

دستاشارهكرد.منمنميدونستمبرنامهچيه.
رفتيم تو يخچال ،روي سكو يك آقائي خوابيده بود ،پاهاش مشكل داشت
و نميتونست راه بره .يك خانمي هم داش��ت رخت ميشست .هر دو باتختي
يه جور خاصي برخورد كردن .تختي پاكت رو گذاش��ت زير تش��ك مرد .من
بعدا ً 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 بچهها رو با خودت
بيار ميدون فوزيه .اين حرف ،خيلي جديد بود .تختي اهل دعوا و لشگركش��ي
نبود ،متعجب ش��دم بچهها رو براي چي ميخواد؟ بچهه��ا رو برديم ،چند تا
كشتيگيرها هم اومده بودن .تا رسيديم ،ديديم امير كالج بار ،با جرثقيل اومد.
رو جرثقيل يك كيوسك بود .بچهها كيوسك رو آوردن پائين و در يك گوشه

ميدون كار گذاشتن .تختي اون كيوسك رو براي برادر همون خانم كه با معلول
ازدواج كرده بود ،فراهم كرده بود .فكرشدنبال اين كارها،ميدويد.
ببين آقا جون ،االن چند ساله كه از فوت تختي ميگذره؟
 42سال
• ببين ت��و اين چهل و دو س��ال ،مراجع ب��زرگ ،پزش��كهاي عالي مقام،
نويسندگان اس��مي ،صاحب منصبها ،ورزشكارهاي ش��اخص و،و ،و از دنيا
رفتن ،اسم خيلي از اونها باقي نيست .اما براي تختي ،سال به سال مردم زيادتر
ميان.
اون صفا كه گفتم ازش ميريخ��ت ،ريخته كه مردم جمع ميش��ن .صفا
كه بريزه ،مردم جمع ميش�ن .قناتاباد ،بغل خانيآباد بودِ .
قنات صفاي
تختيازتوخانيآبادگذشت.


باگذشتبيشازنيمقرن،قبضبرقهمچنانبانامجهانپهلوانصادرميشود
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خان محمدي
علي
1313
تهران ـ خانيآباد

از واليباليس�تهاي محله خانيآباد است و در
جواني خوش قد و قامت ،با دس�تان بلند و با يال و
كوپال .گرچه مدتي است كه از راه رفتن محروم و
برويلچرنشستهاست.
بسبهخودميبالدكهپسازقهرمانيرقابتهاي
واليبال آموزشگاهي در دبيرس�تان دارالفنون از
دستتختيمدالدريافتداشتهوتختيبههنگام
اعطاءمدال،گون�هاوراباعبارت«بچهمحلماس»
كشيده اس�ت .با گفتن اين خاطره ،همان"گونه"،
باز گلمياندازد.ونيزخرس�ند است كهتختهنر ِد
تختي و نيز قاب خالي ويترين مدالهاي او ،نزدش

محل«اسمي»
بچه ِ
به يادگار مانده اس�ت .قبل از هر مطلبي ،از كمك
كاريدرزلزلهبوئينزهرايادميكند:

تو زلزله بوئينزهرا كم��ك كار بودم .تو همين
خانيآب��اد ب��ا نظارت تخت��ي ،تو مس��جد قندي
بلندگو گذاشته بوديم ،اعالم ميكرديم كه مردم
همياري كنن .خوب ،م��ردم هم كمك ميكردن؛
پتو ،چ��راغ عالءالدي��ن ،و هرچي داش��تن .مردم
وضعي نداشتن ،خودشون دست تنگ بودن .ولي
كمك ميكردن .ما هم ،وس��ائل رو ميگرفتيم تو
انبار مسجد ميگذاشتيم .يه روز تختي اومد گفت
بچهها ،امشب چندتا ماش��ين مياد ،وسائل رو بار

مراسماهداءجوايزمسابقاتقهرمانيواليبالتهرانتوسطجهانپهلوانتختيوآقايعباسزندي
قهرمانجهانبهاينجانبعليخانمحمديدرسالندارلفنونتهران-ديماه1331

بزنيد .ما نماز مغرب ـ عش��ا رو خونديم ،ماشينها
اومدن ،چند ت��ا دوج كامان��كار از ارت��ش گرفته
بود .هر چي ميخواس��ت ميگرفت ،ام��ا نه براي
خودش .چند تا ماش��ين هم از امير كالجبار (امير
بهش��تيپور) 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  8-8/5اومد .يه عمو حاجي هم
بود ،كلهپزي داشت .تختي كلهپاچه رو خورد و تو
يك جيپ نشست ،ماشينها هم عقب سرش ،راه
افتادن به سمت بوئينزهرا .رسيديم ،وضع خيلي
بد بود ،مردم داغون شده بودن .ما وسائل رو تقسيم
كرديم .خود تختي هم يك كيسه پول آورده بود،
پول قسمت ميكرد ،دستش درست بود.
تختي شاخص محله ش��ما بود .وقتي از ميانه
رفت،بچهمحلهاچهكردند؟
• ش��ب هفت تختي پول جمع كرديم .با بچهها
ميخواستيم تو خانيآباد ،ش��ب هفت شام بديم.
مرحوم ،بچه همينجا بود ،اسم خانيآباد به اسمش
چفت ش��ده بود .بايد وظيفه به ج��ا ميآورديم .از
خانيآباديها پول جمع كرديم؛  5تومن ،دو تومن،
يك تومن ،هر چي ميدادن .پولها رو جمع كرديم،
سيد محمد آل حس��يني هم به كار نظارت داشت.
پولها رو ميشمرديم .س��يد محمد اهل هاشمي
كبابي محل هم ،فعال بود ،خيلي تختي رو دوست
داش��ت .حدود  400تومن جمع شد .همين موقع
محمد حسين قيصر اومد ،سر پل امامزاده معصوم
تعميرگاه ماش��ينآالت سنگين داش��ت .محمد
حسين قيصر يه بنز كوپه آلبالوئي داشت؛ اون زمان
ماش��يني بود واس��ه خودش؛ عروس .قيصر اومد،
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تختيبابچهمحلها،آغازدهه30

قدش نسبتاً كوتاه بود و دس��ت و بالش هم روغني
بود ،خوب ماشين سنگين تعمير ميكرد .گفت چه
كار ميكنين؟ 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
محمدكبابيگفتنحدودا ً375تومن.محمدقيصر
گفت،همونقدهممنميدم.دادوپولجمعشد.
پولهاروچطورمصرفكردين؟
• شب هفت تو مس��جد قندي ش��ام پختيم ،از
ميدون اعدام هم ظرف مالمين گرفتيم .روز قبلش
من تو خونههاي خانيآباد ،كوپ��ن توزيع كردم تا
ش��ب هفت به تعداد افراد خانواده ،تو ظرف به همه
شامبديم.د ِرخونههاروميزدموتعدادميپرسيدم.
هيچ وقت يادم نميره ،در يه خونه رو زدم ،يه خانم
چادر به كمر بسته ،در رو بازكرد .گفت چيه؟ گفتم
فردا شب ،هفت تختيه ،ميخواييم شام بديم .هيچ
وقتيادمنميره،خانمتركبود،بهتركيگفت:
ماشامتختيروبخوريم؟
با گريه گفت ما ش��ام تختي رو بخوريم؟ باالخره
ماشامداديم.
چندروزكهگذشتبهمحمدحسينقيصرگفتم،
محمد حس��ين با تختي از كجا آش��نا شدي .قيصر
گفت« :ميخواستمش ،دوستش داشتم .با خودم
قرارگذاشتهبودمهرجاكشتيميگيره،اونجاباشم
و بعد از كشتي بلندش كنم .حتي تركيه هم رفتم».
قيصرقدشكوتاهبود،تپلمپلهمبود،عاشقبود.
قيصرگفت«يهبارتختياولجهانشدهبود،من
يه قاليچه خوشگل خريدم ،فرستادم خونهشون 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��ينهاي
سنگين ارتش .منم با لباس كارگري و دست و بال
روغني نشسته بودم ،بارون هم مياومد .يك دفعه
ديدم تختي با بنز  180س��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
اينكه يه معشوق اومده دنبال عاش��ق .تمام بدنم
ميلرزيد .تختي ،كارت من كه رو قاليچه گذاش��ته
بودم ،دستش بود .پرس��يد محمد حسين قيصر؟
من دس��ت انداختم گردنش ،ماچش كردم ،شروع
كردمگريهكردنوگفتمبفرمائيد.بازپرسيدمحمد
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 ميگرفتم و باال م��يآوردم ولي من رو
نميش��ناخت .عش��قش به تختي خيلي زياد بود.
قيصرهمجوونبودكهازدنيارفت.
حاالبذاريهقضيهخوشمزهتعريفكنم:
بفرمائيد.
• علي حاتمي كه ميخواست در باره تختي فيلم
درست كنه ،اومد پيش من .برادرزادهام تهيه كننده
فيلمبود؛مرتضيشايسته.حاتميفهميدهبودمنبا
تختينزديكبودم،يهروزاومدبهمنگفتميتوني،
همه رفيقاي تختي رو يه شب يه جا جمع كني؟ من
گفتمشصتتارو،يهشبجمعميكنمتوحسينيه.
اتفاقاً جمع كرديم و حس��ين عرب هم اومد .عرب
خيليباتختينزديكبودوخيليخاطرهداره.
من تو صحبت با حاتمي ،قضيه سالن محمدرضا
ش��اه و اومدن تختي و برخورد با شاپور غالمرضا رو


گفتم.حاتميگفت:سالنچقدرجاميگيره؟گفتم
پنج شيش هزار نفر ،حاتمي گفت«:ظاهرا ً اون روز
 30ميليون نفر تو س��الن بودن ،چ��ون به هر كس
ميرسيهمونقضيهروتعريفميكنه».
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  5100تومن خريده
بودم ،رفتم س��الن .يه روز باروني بود ،زمين تر شده
بود.وقتيتعريفكردم،حاتميگفت،قبولتدارم.
تختي بينام و نشان در
تختي نام و نشاندار با
ِ
ِ
محلهشماچهتفاوتيداشت؟
• خود تختي هيچ تفاوتي .ن��ام و مدال و عكس و
اس��تقبال ،تختي رو نگرفت .افتادهتر 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 ميكردن ،تعصبي رو تختي
پيداكردهبودن.مثلخودما.
براي تختي هم خانيآب��اد خيلي مهم بود .او هم
تا آخر ،خ��ودش رو خانيآبادي حس��اب ميكرد.
تو المپيك 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 .جملهاش خيلي معروفه« :طال تو چنگم بود،
افتاد ،ورش داشت ،نوش جونش» .ببين اين جمله
ثبتتختيه.اص ً
مالتختيههاِ ،
النميتونهمالكسي
ديگهباش.
تختي بعد از رم كه نقره گرفت ،روش نميشد تو
خانيآبادبيادونيومد.دوستداشتباطالبيادودل
محل رو خوش كنه .نام تختي ب�ا نام خانيآباد،
ممزوجه.
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اوقــاتخـوش
از بهارس�تان كه به سمت سرچش�مه سرازير ميش�وي ،بعد از مسجد،
هندوانهفروشي چهار فصل را هم كه پشت سر ميگذاري ،خواروبار فروشي
قديمي شمشادي ،ش�اخص و هويداس�ت .شمش�اديَ ،گرد پيري بر سر و
پوستي هميشه بر سر ،پشت دخل و پسرها در چارچوب
صورت ،با يك كاله
ِ
در .با اسم تختي گل از گل شمشاديها ميشكفه .سالمي ،بوسهاي ،حال و
احوالي .چاي خوشرنگي با طعم گس .و بيمقدمه از تختي شروع كردن:

«بعد از كودتا عليه دكت��ر مصدق ،با تختي رفته بودي��م آلمان .تو خيابون
اصلي فرانكفورت دوتائ��ي قدم ميزديم .ي��ه جوون ،خيل��ي جوونتر از تو،
ِ
تقريباً بيست و چهار پنج س��الش بود ،به ما نزديك ش��د .از بغل و اينوروآنور
مرتب نگاه ميكرد .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 .اينجا زن گرفتم .زنم آلمانيه .باردار هم هس��ت .ميخوام بفرستمش
تهرون .جرأت نميكنم 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 يك 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 ميك��ردم و روونه
ش��ديم .چند روزي تو راه بوديم .شبها تو همون ماش��ين ميخوابيديم .يه
جاي مطمئن نگه ميداشتيم .تختي و من تو ماشين من ميخوابيديم و خانم
هم تو ماشين تختي.
اون خانم باردارهم بود .تختي خيلي هواي خانم رو داش��ت .ميگفت :هم
امانته ،هم مهمونه».
اون خانم هم تختي رو ميشناخت و ميدونست پهلوونه و قهرمان جهانه.
تختي نه زياد باهاش حرف ميزد و نه تو چشماي خانم نگاه ميكرد.
باالخره رسيديم تهرون و خانم رو رس��ونديم د ِر خونه .درخونه كه باز شد
و خانم رفت تو ،ما هم رفتيم .خانم با همس��رش تماس گرفته بود و گفته بود:
«پهلوون اص ً
ال تو چشم من هم نگاه نكرد».
شمشادي ماجرا را كه تعريف ميكرد ،هم زمان ،كيف هم ميكرد .نيم قرن
عقب رفته بود و سخت هم بيرون مياومد .با تعارف به چاي و دادن استكان و
نعلبكي به دستش ،تا حدي از فضا خارج شد.
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آقاي شمشادي خودش رو چنين معرفي ميكنه:
«من حسين .شمشادي ،از رفقاي نزديك 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 .نزدیک س��ی بود .1330 ،از خانيآباد اومدن اينجا .تختي هنوز گل
نکرده بود .اومد اينج��ا گل كرد .خونه اجارهاي 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 ـ
ِ
عليك گرم.
همين دوكون ـ كه رد ميشد ،سالم ميفرستاد تو ،منم
اون دوره ميرفت س��الن دارالفنون تمرين .خودموني كه ش��ديم باهاش
ميرفتم دارالفنون ،تماشاي تمرين.
جدي تمرين ميكرد؟
خيس خيس ميش��د،
كرد.
ي
م
پايين
و
باال
خ��وب
• جدي ،جديِ جدي.
ِ
خيس عرق .م��اه رمضون ،با زبون روزه هم تمري��ن ميرفت .من هم كه ديگه
ِ
بهش عادت كرده بودم ،دوستش داشتم ،براي افطارش تو همون دارالفنون،
نون و پنير و كره و مغز گردو ميبردم.
با حريفها چطور برخورد ميكرد؟
• يه روز تو س��الن بوديم .باشگاه سرباز ،انتهاي باغ ش��اه بود .تختي داشت
كشتي ميگرفت .ما هم نشسته بوديم؛ روسكو نشسته بوديم .حريف از تختي
ضعيفتر بود ،تختي خيلي سر بود ،ولي خيلي مدارا ميكرد .با پوئن كم ازش
برد .از تشك كه اومد بيرون ،يكي از رفقا كه اسمش نامي بود ،گفت« :آقا تختي
ميخواستي درس��ت بزنيش» .تختي لب گزيد و گفت« :آقا ،مگه پنبهاس؟»
هواي مردم رو خيلي داشت .آبروي مردم رو هيچ وقت نميبرد.
تو محل چطور بود؟
• خوب ،وقتي اسم دركرد ،تو محل همه ميش��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 ـ همين جاست ـ مياومد تو
دكون ،ميرفت پشت اون زاويه كه پيدا نباش��ه و مردم نيان تو دكون .اينجا
زياد مياومد .همه فكر ميكردن اينجا دكون دائي تختيه .همه ،ما رو نشون
ميدادن ،ميگفتن دائي تختيه.
از س��الهائي كه تختي پشت مس��جد زندگي ميكرد ،در ذهن شما چه










يارغارها،دركوهوكنارآبشار
تختي،حسينعرب،حسينشمشادي

شمشادي
حسين
1307
تهران ـ پشت مسجد

اتفاق خوشي ماندگار شد؟
• بزار بهت بگم! تو المپيك ملبورن اول شد ،طال به سينه انداخت .با بچهها
در تدارك افتاديم تا تابلو و پارچه س��ركوچه بزنيم و مراسم «خوشآمد» راه
بندازيم .اينجا كه ميبيني ،كوچه بود .االن خيابون شده .كوچه باريكي بود.
اون موقع چيزي نب��ود ،مثل حاال المپ نب��ود .تير ـ مثل تي��ر دروازه ـ اجاره
كرديم و س��وار كرديم و آذين بس��تيم .فرشها رو هم از خون��ه آورديم ،پهن
حسن كارگري بود ،پيش
كرديم .اتفاقاً اون شب يه برف سنگين هم اومد .مش
ِ
من كار ميكرد ،پيرمردي بود .گفتم مش حسن ،امشب تو دكون بخواب ،بپا
فرشها رو نبرن .صبح زود پاش��ديم ،يه دوج داشتم ،كروكي بود .با دوج رفتم
فرودگاه .بچههاي خانيآباد همه اومده بودن ،پس��رعموي تختي هم بود .هوا
خيلي سرد بود ،هفت هشت تا جيپ جلو فرودگاه براي قهرمانها رديف كرده
بودن .اولين جيپ مال تختي بود .روش نوشته بودن« :جهان پهلوان تختي».
با دوج ،پشت جيپها چس��بونديم و اومديم .قرار بود تو امجديه جلو جيپها
گاو بكشن .همين كه گاو كشتن ،ما تختي رو بلند كرديم و سوار ماشين كرديم
و ِد برو .تند و تيز اومديم اينجا ،پشت مسجد .ديدم جمعيت زياده ،غلغلهاس.
اين همه جمعيت نميشد از تو كوچه باريكه برن خونه تختي .باشگاه دارائي
همينجا ،مال آقاي محب بود ،حسين فكري هم كه از بچههاي پشت مسجد
بود به آقاي محب نزديك 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 بچههاي خانيآباد اومدن
جلو .پس��رعمو تختي به من گفت« :حس��ين آقا ،اين كاره��ا چيه ميكني؟
درس��ت نيس��ت .بچههاي خانيآباد چي؟ به حضرت عباس اگه دوس��ت آقا
تختي نبودي ،جور ديگه برخورد ميكردم ».باألخره تختي اومد جلو و غائله
ختم شد .باألخره كار خودمونو كرديم .تختي اون موقع پشت مسجد زندگي
ميكرد .پشت مسجد ،اینجا افتخار آورده بود.
با تختي حسابي خوش بودي آقا شمشادي.
• سالهاي خوشي بود .يه موتور داش��تم .ترك موتور ميشوندمش و همه
جا ميرفتيم.
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 نارمك خونه داده بودن .تختي به من گفت :حسين نميري نارمك
زندگي كني؟ منم ازدواج كرده بودم ،گفتم «باشه آقا ،ميرم ».هيچي ديگه،
يه روز جمعه بود .تختي خودش اومد اينجا .زمستون هم بود .خو ِد آقا تختي
هم در اثاث كش��ي كمك ميكرد .پدرم اومد ،وقتي دي��د پهلوون هم كمك
ميكنه ،رو كرد به من و گفت« :نديده بوديم ،صاحب خونه كمك مس��تأجر
كنه».
خالصه اس��باب برديم ،ظهر هم با آقا تختي كباب خورديم .از ما اجاره هم
نميگرفت .خدا ،تو همون خونه به ما يه بچه داد؛ يه پس��ر .اس��م پسرمون رو
گذاشتيم «غالمرضا ِ» ،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 كلهپزي
د ِم خونه داشت .اتفاقاً شعبون هم مياومد تو همون كلهپزي ،سه چهارتا مغز
ميخورد ،بعد ميگفت« :ما نميدونيم با اينكه س��ه چهار تا مغز ميخوريم،
باز به ما ميگن بيمخ».
خونه نارمك 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 اينجا 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
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اوقاتخوش؛
شمشادياوليننفر،تختيآخريننفر

خورد و رفت لب پل .ماشين تو مرز سقوط بود .زن و بچهها اگه پياده ميشدن،
ماشين ميافتاد پائين .آقا تختي و من از پشت ،ماش��ين رو نگه داشتيم .زن و
بچهها 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 .ميخواس��تن برن عروس��ي ،اصرار و اصرار كه شما هم
بفرمائينعروسي .تختي هم باهمون صورت خجالتي قبولنكردو اونهارفتن.
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 بچهها .من عروس��ي نرفتم،
بچههامون رفتن ،عروسي تو باشگاه دانشگاه تهران بود ،تو دانشگاه تو خيابون
شاهرضا .بچهها كه رفتن ،تختي بهشون گفته بود« :باباتون نيومد؟» بچهها
گفته بودن نه .تختي هم گفته بود« :ميدونستم چون مخالف بود».
آقاي شمشادي با او همسفر هم بوديد؟
• ش��مال زياد ميرفتيم .ي��ه روز آقا تختي گفت حس��ين ميخوايم بريم
گرگان .گفتن باغ بزرگي تو گرگانه ،ميخوان بدن به من .رفتيم گرگان ،يكي
از رفقا هم تو گرگان بود كه خواروبارفروشي داشت .همگي رفتيم براي ديدن
باغ .با ِغ ش��اهتوت خيلي خيلي بزرگي بود؛ فرض كن از سيروس تا مولوي .تو
كه رفتيم ،ديديم يك عده فقير فقرا تو باغ زندگي ميكنن .پرس��يديم قضيه
چيه؟ گفتن دولت نميتونه ب��اغ رو از فقرا بگيره ،حاال قرا ِر ك��ه باغ رو ب ِدن به
ارزوني
تختي .تختي گفت "باغ نميخوام .اين همه ملت اينجا نشس��تن .باغ
ِ
همينها ".اتفاقاً يك مختصر زراعتي هم در گوشه و كنار باغ راه انداخته بودن.
با وضع خيلي بدي زندگي ميكردن .گفتيم عطاش به لقاش و اومديم.
باغچه لواسان هم زياد ميرفتيم ،جمعهها ،اونجا بيكار نمينشست .بچهها
رو ،به كار ميگرفت تا باغچه رو وجين كنن .دوست داشت باغچه ،روپا باشه .يك
موتورآبهمخريدبود.خودشمرتببود،دوستداشتهمهچيمرتبباشه.
در برخورد با پيرامون چقدر حساس بود؟
• هم حساس بود ،هم ب ِ ِرس .پائين مغازه ما ،دستفروش زياد بود .يك سري
اومده بودن بس��اط پهن كرده بودن .يكي از اونها معتاد ش��ده بود و حال و روز
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خوشي نداشت .اومد سراغ ما .باورش مش��كله ،تختي  7بار خوابوندش براي
ترك .بار هشتم هم بردش پيش يه دكتر براي ترك.
يكي از رفقاي خواهرزاده من بر س��ر يك مس��ئله خانوادگي ب��ا يك نفر،
اختالف جدي پيدا كرده بودن .كار به كالنتري كشيده بود .طرف به هيچ وجه
كوتاه نمياومد و رضايت نميداد .همه گفتن كار از آقا تختي برمياد .يه روز با
تختي رفتيم حجره طرف .حجره پائينتر 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 اينجا ،به خاطر پهلوون يه دستخط بنويس
و از شكايت صرفنظر كن .همون موقع نوشت .با دستخط كه اومديم ،آشناي
گردن تختي رو رها نميكرد .گفت آقا جلو
خواهرزاده من باور نميكردَ .گل و
ِ
پات گوسفند ميكشم .تختي گفت اهل اين حرفها نيستم.
آقا ،اومدي ما رو بردي به قديم .سخته برگرديم به حاال.
تا برنگشتيم به حاال ،بريم تو تشك .كدوم كشتيهاش 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 پهلوانياش با حسين نوري هم قشنگ بود.
بحث و صحبت سیاسی هم با هم داشتین؟
• مصدقی بود ،خیلی ه��م مصدقی بود .در طرفداری از مصدق ،پیش��ونی
سفید بود .رژیم هم کامل میدونست .ولی خوب تختی اهل نطق نبود ،خیلی
دهن نداشت .برخالف آقای شاهحسینی –بچه سرچشمه بود -که نطاق بود و
دهن داشت ،تختی کم حرف بود.
دو دهه كامل با هم بوديد ،دروغ از او شنيديد؟
• نه اص ً
ال ،اهل دروغ نبود .نمازخون ،روزهگير و خوددار.
آقا شمشادي ديگه چه؟
• ديگه ،معرفت .اگه يك چائي كسي رو ميخورد ،بهش ده تا چائي ميداد.
ديگه؟
• ديگه؟ باقي عمر آقا.










رم ،1960 ،برج پيزا ،خلوت قهرمان

حجارنيا
محمدحسين
1310
تهران ـ مولوي،
اسماعيلبزاز

خــــونايــران
س�نگبري «وط�ن» در ج�اده ورامي�ن از
سنگبريهايمشهوردردهههاينهچنداندوراست
وخانوادهحجارهم،ش�اخصدراينحرفهوصاحب
سنگبري.دوپسرازدوپدرازخانوادهحجارها،هردو
آشناباغالمرضا؛حسينحجارنياوجوادحجارزاده.
جوادحجارزادهسنگمزارشمشيريوتختيرانصب
كردهوحسينحجارنيادرسفرهايتختيبهآلمان،
ميزباناوبودهاس�ت.اونيزدر«ميدانآشنائيها»يا
همان،باشگاهپوالدبهتختيبرخوردهاست:

در باشگاه پوالد ،تختي كشتيگير بود و من هم
«ياالنچي پهلوون» :پهلوان دروغي .هم كش��تي
ميگرفتم ،ه��م تو بازار ب��ودم .ت��و دارالفنون هم
تمرين ميكردم .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.
رم1960؟
•بلهالمپيكرم.من،حسيننوريوپرويزعمواوغلي
كهازمديرانفدراسيونشنابود،باخرجخودمونرفتيم
رم،تاكشتيهايتختيروتماشاكنيم.كشتيمعروف
تختيدررمبا«عصمتاتلي»تركبود.ش��بقبلاز
كشتي با اتلي ،در رم قدم ميزديم .آقاي تختي به من
گفت«:ممدس(محمدحسين)پنجششماهپيشتو
تهرانبااتليخيليراحتكشتيگرفتم،كشتيفردابرام


راحتهوليبايدحواسمجمعباشه».فردارفتروتشك
مقابلاتلي.اتليمرتبازدستتختيفرارميكرد،اگه
قوانينمثلحاالبود،حتماًاخطارميگرفت.آخركار
اتلياومدزيربگيره،تختيواكنشنش��ونداد،خاك
گرفتن.وليخاكنبود.حاالچرااينطورشد؟مربيتيم
ايتاليا«نورياَوجه»تركبود،فضايرمبهنفعتركها
بود.تختيكهخوابيدهبودتوخ��اك،اتليكاريازش
برنيومد.امااتليكهرفتتوخاكتختي،تختيسگك
معروفروگرفت،اماوقتيرفتبتابونه،سوتروزدنو
كشتيروبهنفعاتلياعالمكردن.خيليبيانصافيبود.
شبشكستبازهمتوخيابونقدمميزديم.تختيكاله
روازسرشبرداشتوگفت«:ممدسبزنتوسرمن».
شمامقيمآلمانبوديد؟
•منفعاليتاقتصاديداشتمودركلنومونيخدفتر
«تهران اكسپورت» رو ،دائر كرده بودم .تختي زياد به
آلمانمياومد.دوواقعهتوآلمانبهطوركاملدرذهن
مننشستكرده:
يكباركهبهآلماناومد،خس��روقش��قائيهمدر
آلمانبود.خسروازجبههمليباتختيآشنابود.خسرو
بهمنزلمنزنگزد،منبااوآش��نانبودم.ازمنسوال
كردتختيپيششماست؟گفتمبلهودعوتشكردم.
خسرو خان كه اومد روزنامه باختر امروز چاپ آلمان
روبرايتختيآورد.تختيباخترامروزروكهخوند،به
خسرو خان گفت ،چند تا چاپ كردين؟ خسروخان


هم تعداد چاپ رو گفت .تخت��ي حرفي زد كه خيلي
عجيببودونش��وندهندهدركودرايتسياسياو
بود.تختيگفت«خسروخانبااليروزنامهننويسين
ارگانرسمي».شماتوآلماندستوبالتونبازه،اينجا
آزاده و آزادنه مينويسين .اما بچههاي جبهه تو ايران
اذيتميشنوتحتفشارقرارميگيرن.كلمهارگان
بهاينمواضعرسميتميده.اگهارگانننويسين،
باربچهها سبكتره».
دومي؟
• دومي مفصلتره؛ تخت��ي اومد آلم��ان ،يكي از
دوستانمشتركبهنامخسروبيگدليكهدركلنبودو
ورزشهمميخوندوتحصيالتتربيتبدنيروتعقيب
ميكرد،تختيرودعوتكرد.منهمگفتمباشهميايم.
پشتاون،دانش��جوئيتماسگرفتبهنامغالمرضا
رحيمي.چشمايندانش��جودرتظاهراتضدشاهدر
آلمان نابينا ش��ده بود .رحيمي همون روزي تماس
گرفت كه بنا بود بريم سراغ بيگدلي .سر دو راهي قرار
گرفتم.آقايرحيميهمهمونروزميخواستآقاي
تختيرومالقاتكنه.منميدونستمكهاگهبهتختي
بگمچهكنيم؟ميگهبادانشجوقراربذار.
زنگ زدم به بيگدلي و گفتم نميايم .عوض اون ،با
تختيرفتيممنزلدانشجو.آقايرحيميموقعدست
دادن،عينكمش��كيبهچشمداش��ت،دستنداد.
دوستش گفت كه او نابيناست .صحبت شروع شد و
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اسنادساواك،
گزارشيازسفرتختيبهآلمان

آقاي رحيمي ،شرح حال خودش رو به تختي گفت.
رحيمي زماني كه در بيمارستان در حال مداوا بوده،
خير،اوروروزهايشنبهباقطار
يكدخترخانمآلماني ّ
از كلن به دارمشتاد ميبرده و پيش خانواده خودش
نگهداريميكردهويكشنبههادوبارهبرميگردونده.
تختي داستان رو كه شنيد ،اشك تو چشماش جمع
ش��د.آدرسخانوادهآلمانيروگرفت.يكجامهدان
همراهشبودكهتواونهدايائيبودكهدرآلمانبهش
داده بودن ،مثل جا س��يگاري نقره .با جامهدان رفت
خونه دختر خانم آلماني و تش��كر كرد و هدايا رو هم
بخشيدبهاونخانواده.
اما پسر! آقاي رحيمي براي عمل چشمش لنگ
 12000مارك بود .س��فير ايران در آلمان اون موقع
آقاياردالنبود.باتختيرفتيمپيشس��فير.خيلي
احترامگذاشت.گفتپهلوونزورمبهتونميرسهاما
كاملدرخدمتهستم.تختيماجراروگفتوخيلي
صريحوقاطعبهسفيرگفت«:آقاياردالناينپولرو
تهيهكن».سفيرگفت«:آقايتختياگهسفارتهم
نده،خودمفراهمميكنم.منكهنمردم».
ازاتاقسفيركهاومديمبيرون.تختيگفت«: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
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صاحبتشخيصيه.
اما تختي از طريق دانشجويان ،پول مورد نياز رو
فراهم ك��رد و به آقاي رحيمي داد .ت��و آلمان هم به

فكر ايرانيها بود .خون تختي ،ايراني بود .و گرنه
خيليهاي ديگه هم به آلمان مياومدن ،اما كاري
بهاينكارهانداشتن.خونپهلوون،ايرانيبود.

بازگشتازالمپيك1956ملبورنوجيپ استقبالازتختي
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مدارهايپيراموني:
«ورزشيها»
كيومرثابوالملكي
سيدرضاسكاكي
مرتضيمسعودنيا
حسينفكري
حسينعرب
ابوالفضلحسينپور
پرويزعرب
منصوراميرآصفي

آقایآقاها
كسب عنوان قهرماني كشتي آزاد و فرنگي
كشور در سالهاي آغازين دهة  ،20در بركردن
كسوت دبيري ورزش در دبيرستانهاي تهران
از س�ال تحصيلي  1324-25و استادي رشته

كش�تي در دانشس�راي عالی تربي�ت بدني،
دانشكده تربيت بدني و دانش�گاه ملي در حد
فاصل س�الهاي  ،1347-1331دس�تيابي به
عنوان نخستين داور بينالمللي كشتي ايران
در سال  ،1328س�ر مربيگري تيم ملي كشتي
آزاد ايران در مس�ابقات جهاني  1954توكيو،
دبي�ري و نايبرئيس�ي فدراس�يون كش�تي
اي�ران در س�الهاي  ،1351-1337تدوي�ن
اولي�ن كتاب علمي آموزش كش�تي در س�ال
 ،1324سرپرس�تي برگزاري رشتههائي چند
در بازيه�اي آس�يائي  1353ته�ران و ايفاي
مسئوليت در نقش ش�هردار دهكده المپيك

در سالهاي  1358-1354و ...در كنار تشخص
و متانت خ�اص خود ،پيش�وند «اس�تاد»ي را
از ديرب�از نصيب «پير» كش�تي كرده اس�ت.
همساالن و كوچكترها و شاگردان ،جملگي او

را«استادابوالملوكي»ميخوانند.
اس�تاد موس�پيد و كارنام�ه «پ�ر» ،در 85
سالگي از بخشي از جوانان اكنوني ،سرحالتر
و تيز و فرزتر است .مسيرهاي طوالني را پياده
طي ميكن�د ،پلهها را دو تا يك�ي باال ميرود و
مهمتر؛ هفتهاي سه روز پانزده ـ بيست نفر را
شنا ميآموزد .دو ٍد كنده اس�تاد ،هنوز لهيب
دارد .منزلش نيز با يك همسر مهردار ،مراقب
و تيم�اردار ،در چه�ار فصل ،گرم گرم اس�ت؛
بستي تابستان ،چاي و ليموي پائيز و قهوه داغ
زمستان ،برا ٍه براه است .اما استا ٍد د ٍر منزل باز،
بس سخت كالم است و به هنگام «مصاحبه»،
ابوالملوكي،كيومرث1303،؛تهران-امیریه

بس «چقر» .اما به هر روي پس از چند نشست
و برخاس�ت .لب به كالم ميگش�ايد ،ليك ،به
«اختصار» و «اقتصاد»:

يك عصري بود ،در باش��گاه پ��والد ،بچهها
رو تمرين ميدادم ،مرور فن داش��تيم .جووني
بين تماشاگرها نشس��ته بود و تمرين رو تماشا
ميكرد .به دنبال مسئلهاي ،اون جوون خندة
بلندي كرد كه به جا نب��ود و تو ذوق ميزد .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 ميكنم ،براي ديدن بستگان
به ته��ران آم��دم ».دس��تي به پش��تش زدم،
بروبازوش هم خوب بود .اينطور كه ميگفت
و معلوم بود ،قب ً
ال 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��ین رضيخان مدير باش��گاه پوالد
رو با تختي آش��نا كردم .آقاي رضيزاده هم كه
عمرش رو گذاشته بود براي بچهها ،با او برخورد
گرمي كرد .تختي هم در تهران ماندگار ش��د و
بعد از اون مرتب به تمرين مياومد».
• پس روابط شما با جوان ادامه داشت؟
ادامه داشت تا رسيد به سرفصل مسابقات
جهاني س��ال  1954توكيو .تخت��ي اون زمان
اسم و رس��مي به هم زده بود؛ نايب قهرماني در
المپيك  1952هلس��ينكي و يك سال قبل از
اون ،كسب نقره جهاني.
به عنوان س��رمربي ،تيم رو آم��اده ميكردم
براي حضور آبرومندانه در توكيو .افراد منتخب
هم عموماً ق��در بودن :مالقاس��مي (محمود)،
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تيمباشگاهپوالد؛
ابوالملوكيمنته ياليهسمتراست،حسينرض يخان،
منتهياليهسمتچپ،تختينوخاستهچهارميننفرازچپ

گيوهچ��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 ميگذشت .تختي هم تفاوتهاي
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
ميگذره ،ام��ا هنوز برام ت��ر و تازهاس .س��ن ٍد
دس��تخط خودم و امضاي بروبچهه��ا رو دارم.
س��ند ،خاطره رو تازهتر نگه ميداره .س��ند رو
كنار مطلب چاپ ك��ن ،موضوع زنده ميش��ه.
بعد از كودتاي  ،32دستگاه ورزش دستخوش
آش��فتگي و چند دستگي ش��د .هر طرفي هم
ميخواس��ت مه��ار ورزش خصوصاً كش��تي
رو بدس��ت بگيره .بدين ترتي��ب در زماني كه
رياست فدراس��يون به عهده آقاي جمالالدين
قطب بود ،تالش بسياري ميكردن كه به حوزه
قدرت فدراسيون نفوذ كنن .همون موقع قصد
داشتن در مسائل اعزام تيم ملي به رقابتهاي
قهرماني جه��ان  1954در 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 سالهاي  1951و  1952در هلسينكي
چه در قهرماني جهان و چه در المپيك ،اس��م
دركرده بود و آبروئي به هم زده بود .طبيعي بود
كه در مورد وضعيت آشفتهاي كه بوجود اومده
بود ،نگران باشم .براي جمع و جور كردن اوضاع
و انسجام تيم ،برنامهاي به ذهنم رسيد:
ابتدا ب��ا فردف��رد بچهها به ط��ور خصوصي


صحبت كردم و همه بچهها رو در آذر سال ،32
 اوائل آذر -به منزلم دعوت كردم .همه اومدن،توفي��ق ،تختي ،زن��دي ،گيوهچ��ي ،يعقوبي،
مالقاسمي و عرب .فردين و كوكپري به جلسه
نرس��يدن .يك صبح زودي بود .خودم بحث رو
شروع كردم و ضرورت يكپارچگي تيم و اتحاد و
انسجام رو ،پيش كشيدم .بچهها هم نظراتشون
رو گفتن .بعد از همه بحث و گفتگوها ،پيشنهاد
شد براي هم پيمان شدن و پايبندي به پيمان،
به قرآن ،هم قسم بشیم و عهدنامهاي رو امضاء
كنيم .با س�لام و صلوات ق��رآن آورديم .بعضی
از بچهها وضو گرفتن و نم��از خوندن ،از جمله
تختی .بعد بچهها دست روي قرآن گذاشتند و
متني تهيه كرديم:
"من به قرآن مجيد قس��م ياد ميكنم كه به
رفقايم آقايان مالقاس��مي ،يعقوبي ،گيوهچي،
توفيق ،ع��رب ،زن��دي ،ابوالملوكي ك��ه با من
هم قس��م ميش��وند ،خيانت نكنم و هميشه از
منافع آنها تا آنجا كه مقدورم اس��ت دفاع كنم
و از هيچگون��ه كمك و ف��داكاري دريغ نكنم".
قس��منامه امضاء ش��د و ه��م قس��مي مردانه،
زمينه مناس��بي ب��راي توفيق تي��م در توكيو
 ،1954فراهم 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 رقابتهاي
قهرماني جهان با هدايت ش��ما به مقام س��وم
تيم
رسيد و مدال زرين ،دشت كرد ،استقبال از ِ
عنواندار ،به چه ترتيب بود؟
استقبال پر شكوه بود ،خستگيها در رفت.
استقبال و تعريف و تمجيد و مهماني و پاداش.
پاداش هم خودش ماجرائي داشت:
پاداشهاي نقدي قاب��ل توجهي به تيم داده
ش��د .اما هر وقت صحبت ميكرديم كه دور هم
جمع بش��يم و پاداش رو تقس��يم كنيم ،تختي
زياد اعتن��ا نميك��رد و ميگفت وق��ت ندارم.
باالخره بع��د از چند روز با پيگي��ري بچهها ،تو
چلوكباب��ي مجلس��ي در ميدون بهارس��تان
كه توس��ط آقاي عليمرداني ك��ه خودش هم
كشتيگير 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 اينكه نياز هم داشت حاضر به
گرفتن پاداش نشد.
• با تختي س��فرهاي طوالني ،زي��اد رفتيد،
قديميتره��ا ميگفتند« :مرد تو س��فر محك
ميخوره» و يا توصيه ميكردند كه «مرد رو تو
سفر بشناس» ،شما چطور شناختيدش؟
بله ،قش��نگ ميگفت��ن« :در س��فر بايد
ش��ناخت م��رد را» .تو س��فر و غير س��فر ،يك
ش��خصيت واحد داش��ت .تختي براي خودش
تيپ ب��ود ،محيرالعق��ول نبود ،ول��ي تيپ بود،
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سفررامسر؛
مربيپشتبهشيرسنگي،تختيسواربرشير.
گيوهچي،معروفخانيوتوفيقازديگرهمسفران

يك تيپ ويژه .اين تيپ ويژه چند وجه داشت:
مرد هماورد بود" ،كش��تيگير" .خوب كشتي
ميگرفت :اگه سگك مينشست ،ديگه نشسته
بود .اگه م��چ ميگرفت ،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
"مردمداري" بود :هواي همه رو داشت.
تو ورزش يك اصطالح مرسوم بود :ميگفتن
طرف «خوبه» .تختي «خ��وب» بود ،به عنوان
يك ورزش��كار ،به عنوان يك م��رد و به عنوان
يك جوونم��رد .ولي ح��اال كه گفتي س��فر ،از
س��فر ميگم .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.
يك دخترخانم بلغاري ،مينشست روي سكو
و به تختي خيره ميش��د ،مبه��وت تختي بود.
عالق��هاش از مبهوت��ياش پيدا بود .ب��ا اينكه
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
که ميرفتي��م ،دختر خان��م رو تو ورزش��گاه
ميديدي��م؛ چش��م از تختي بر نميداش��ت.
باالخره روزآخر ش��د و موقع برگش��ت .دختر
بلغار تو ايستگاه راهآهن هم اومد و باز هم خيره
به تختي ب��ود .تختي رو ص��داش زدم و گفتم:
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«از روز اول پابهپ��ات اومده ،ت��و هم كه محلش
نميگذاري .اق� ً
لا دم آخري برو ،ي��ك احوالی
بپرس ».س��رش رو انداخت زير و رفت پش��ت
س��كو پيش دختر خانم .ما كه نفهميديم چي
سرخ سرخ.
شد .ولي خيلي سريع برگشت و ِ
ش��رم اجتماع��ياش و ش��رم ورزش��ياش
بيمث��ال ب��ود .تواضع��ش ،وارس��تگياش،
خندهاش و «سرخي»اش .او هر روز ،ماليمتر،
متواضعتر و «آقا»تر .ياد آقاي آقاها به خير.

قسمنامهمعروف

باتيممليكشتيآزاددرمسابقاتجهاني1954توكيو.دراينمسابقاتجهانبختوزندي باگرفتنطالو
محمدعليفردين باگرفتننقرهايرانرابهمقامسومرساندند
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سكاكي،سيدرضا1300،؛تهرانـخان يآباد

وجـد و درد استـاد
در مي�ان  30دانش�جوئي ك�ه در مهرم�اه  1318ب�ه عن�وان
دانشجويان دوره دوم به دانشس�راي تربيت بدني وارد شدند و در
س�ال  1320دبيران ورزش جوان لقب گرفتند ،سيدرضا سكاكي از
شاخصترينهاست .وي كه تحصيالت خود را در رشتههاي ادبيات
و جغرافيا ني�ز ادام�ه داد و از دبي�ران بس خوش ذخي�ره از دانش
محس�وب ميش�د« ،اديب» جامعه ورزش ايران اس�ت :هم حافظ
زنجيرهاي از اشعار س�روده پردازان ايران و هم سخنوري مسلط بر
كالم و ناطقي مجلس آرا .در قوت حافظهاش ني�ز همين بس كه در
مراس�م يادبود تختي در س�ال  87در مسجد حس�ينيه ارشاد ،در
دوازده دقيقه اول گويش خويش ،قطعاتي از نظم و نثر سعدي را در
 87سالگي ،از برخواند؛ بييادداشت ،بي مكث و بينکث.
اس�تاد ش�رين بيان ،در جواني از صوت خوش نيز بهرهمند بوده
است.اس�تاد س�يدرضا س�كاكي دبير بس نام آش�ناي دبيرستان
هدف ،سرپرستي كاروان ورزشي ايران در المپيك  1964توكيو را
نيز عهدهدار بوده اس�ت .اس�تاد ،خانيآبادي نيز هست و همسايه
خانواده تختي:

«آقا رحب پدر غالمرض��ا ،بر تختي بر باالي يخچال مینشس��ت،
سبد و گاري خريداران را پر از يخ ميكرد و به همين علت ،به«تختي»
شهرت يافت و خانواده نيز به طور رسمي و شناسنامهاي 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 خانيآباد ،س��يدالقراء
(آقاي قاريان) بوده ،ارادات داش��ته اس��ت .وي كه حدود يك دهه از

غالمرضا تختي بزرگتر بوده و سير رش��د او در محل و ورزش را نظاره
كرده ،از عمل تختي در المپيك رم به هن��گام تقديم پرچم به جعفر
سلماس��ي نخس��تين مدال آور ايران در المپيك  1948لندن ،بس
متاثر است:
«من به عنوان مربي در چند مس��ابقه كه تختي ش��ركت داش��ت،
حضور داش��تم .در المپيكها رس��م براين اس��ت كه در اولين روز و
هنگام افتتاح ،مراس��م باشكوهي برگزار ميش��ود كه تمام تيمها در
آن ش��ركت ميكنند و در جلو هر كاروان ،پرچم همان كشور بدست
يكي از قهرمانان آن كشور حمل ميشود .در سال  1960در 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��وتتر در اينجا حضور دارد و او جعفر سلماسي
است كه در س��ال  1948اولين ايراني بود كه مدال گرفت .سلماسي
در آن زمان مربي تيم وزنهبرداري بود .اش��ك شوق و حقشناسي 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 مسلك
«پيريار ولي» (پوريا) ميخواند و پير ياري را در رديف سجاياي تختي
ميداند .اس��تاد كه از اين صحنه به وجد آمده بود ،در المپيك بعد ،از
مشاهده آنچه بر «سر ُگ ِل» كاروان ايران در اردوي آمادگي رفت ،به
درد آمد:
«در جريان اردوي المپيك توكيو در دانش��كده افسري ،عدهاي كه
ماموريت داش��تند با تختي بدرفتاري كنند ،وضع بدي را در آن محيط
زمستان1388
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رم ،1960
ورزشكاران المپيكي ايران در ضيافت سفارت

كه بايد عاري از تشنج باش��د ،ايجاد كردند به طوري كه طاقت تختي و
مقاومت او پايان يافت .يك شب كه ديگر نتوانست حضور در آن جمع را
تحمل كند ،آمد روي پلههاي 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 مزاحمتها و نيشزبانها 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
ميدانستم كه محيط ايجاد شده عليه او« ،دستور» است».

توكيو ،1343المپيك1964
تيمكشتيآزادايران،تختي،مهديزاده،صنعتكاران،موحد،سيفپور،خدابنده،حيدريوعباسزندي(مربي)
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مسعودنیا ،مرتضی1302،؛تهران ـ گذر سید نصرالدین

«آبشـار»یبـود
«معرف حضور» ،از واژگان مرکبی اس�ت که
در گذشته کاربرد وس�یعتری داشت .وقتی در
مورد شخصی چنین عنوان میشد که «ایشان
مع�رف حضوراند» ،هم�گان در مییافتند با نام
شخص یا خود ش�خصی مواجه میشوند که در
عرف ،شاخص است و آش�نا .آقای مسعودنیا به
دو اعتبار ،در عرف ،شاخص شده بود:
دبیـر ورزش ســالهــای 1357-1327
دارالفنون و دیگ�ر مدارس ش�اخص پایتخت،
دس�ت راس�ت مدیران ،چهره ملموس اردوگاه
منظریه
و
تولیدکننده و صادرکننده کراوات و صاحب
فروشی پاتوق در کوچه رفاهی.
یک کراوات
ِ
آق�ای مرتض�ی مس�عودنیا مع�رف حضو ِر
همه موس�پیدان و میانس�االن تهرانی اس�ت
و اکنون نیز س�رحالتر و قبراقتر از بخش�ی از
جوانساالن؛ ش�نای همه روزه ،کوه همه روزه،
پیادهروی همه روزه .روحیه ّ
بشاش همه لحظه.
این «تیپ ویژه» ،هم در س�الن دارالفنون در
کنار تختی بوده و هم در سفر با او .معلم قدیمی
در روایت هم ویژه اس�ت .ب�ا زیر و بم ص�دا و با
خندهها و ابروگرهها:

در دورانی ک��ه دبی��ر ورزش دارالفنون بودم،

سالن دارالفنون سالن شماره یک ایران بود .اون
موقع که سازمان ورزش امکانات ویژهای نداشت.
فدراس��یونها هم ،آروم آروم از نیمه دهه  20به
این طرف ش��کل میگرفتن .از ای��نرو تمرینات
تیمهای ملی از جمله تیم کش��تی در دارالفنون
انجام میش��د و م��واردی ب��ود ک��ه اردوها هم،
همونجا برپا میشد.
سالن در قسمت شمالی دارالفنون بود .تختی
هم برای تمرین به سالن میاومد.
مرتب ـ منظم بود .تمرینش ه��م تمرین بود؛
نرمش و گرم کردن و عرق��ی و تن زدنی .اخالقی
هم خوب و خیلی روبهراه بود .تو کش��تی مثل او
نداشتیم .تختی ،س��رمایه ورزش ش��ده بود .تو
کشتی وزن هفتم بود ولی تو اخالق ،مافوق.
یه عده هم برای تماش��ا به س��الن میاومدن.
اونجا خیلیها تمرین میکردن :امامعلی حبیبی،
حیات غیبِها لتریس��ت ،نامجو و بقیه .اما تختی
برای تماشاچیها ،جاذبه دیگهای داشت.
به مغازه هم سر میزد؟
س��ی ،س��ی و پنج س��ال تو مغازه بودم .جای
مغازه هم عالی بود :رفاهی س�� ِر الل��هزار .پاتوقی
بود ،حسن س��عدیان میاومد ،فردین میاومد،
فوتبالیستها ،والیبالیست ها ،بسکتبالیست ها
همه و همه .تختی هم میاومد .او که وارد میشد،


محل و راس��ته و مغازه گرم میش��د .وقتی برای
زلزله هم پول جمع میکرد ،مس��یرش از مغازه
هم میگذش��ت .راه که میافتاد ،واس��ه خودش
آبشاری بود.
خوب ،مصدقی هم بود .دیگ��ه از همه جهت،
مردم میخواستنش.
دارالفنون ،مغازه ،اللهزار .سفر چی؟
اما سفر .تیم کشتی که به ترکیه رفت ،من هم
به عنوان داور ،همراه تیم ب��ودم .بعضی رقابتها
رو ،من سوت می-زدم .مس��ابقات دوستانه بود.
بعد از اتمام مس��ابقات ترکیه ،ب��ه اتفاق تختی،
دو نف��ری رفتیم مونی��خ .بلیط گرفتی��م رفتیم
بلغارستان ،از اونجا هم به آلمان.
من چند ب��ار به آلم��ان رفته بودم و ماش��ین
میآوردم .تختی در ترکیه به من گفت« :آقا با هم
بریم آلمان ،منم می-خوام ماش��ین بیارم ».سفر
هفت روز طول کشید .تختی آشنا و دوست زیاد
داشت .تو اون سفر چند ش��ب با رفقا و همفکرها
بود و یک ش��ب هم به هتل محل اقامت من اومد.
هم خوش خُ لق بود ،هم خوش سفر .خوب ،ما هم
که معلم بودیم ،داور بودیم ،همه جوره احترام ما
رو داشت.
در مجموع «خوب» ب��ود .خوب بود که تختی
شد.
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تـاجسـرمحلهما
آقا فك�ري از بچههاي ويژه پش�ت مس�جد
اس�ت .پس�ت مس�جد ،از محلهه�اي قديمي
تهران با دو ش�اخص اصلي؛ مسجد سپهساالر
و يخچال .و حس�ين فكري از بچههاي شاخص
محله .يخچال ،محل بازي بچهه�ا و او هم ،توپ
زن شور و شر محل.
حس�ين فكري از سلس�له جوانان جوهردار
سالهاي قبل و پس از ش�هريور بيست ،باشگاه
تهرانج�وان را در س�ال  1318تنها در س�ن 16
س�الگي بنيان نهاد .باش�گاهي كه هم امسال،
 70س�اله ش�د .فكري كه فكر چپ داش�ت ،در
س�الهاي پس از كودتا ت�ا ابتداي ده�ه  ،50با
پرويز خسرواني رئيس باشگاه تاج و نيز رياست
س�ازمان تربي�ت بدن�ي در س�الهاي -1346
 ،1350رخ به رخ بود و درگير .آقا فكري در زمان

فدراسيون زنده ياد حسين مبشر ،نام خود را به
عنوان اولي�ن مربي فوتبال ملي ،ك�ه تيم ايران
را به دروازه المپيك رس�اند و در توكيو  1964به
ميدان فرستاد ،ثبت و ضبط كرد.
آقا فكري فقط همسفر تختي در توكيو نبود،
س�الها با او در مجله پشت مسجد ،زيسته بود.
او كه از قلم زن�ان كيهان ورزش�ي و از نزديكان
دري ،س�ردبير مجل�ه ب�ود ،در ویژهنامه پس از
فوت تختي ،همه احساسات خود را از خامه قلم،
ترشح داد .مقاله «تاج س�ر محله» از مقالههاي
تاريخي و يادمان�دگار کیهان ورزش�ی ،پس از
فوت پهلوان همه محلههاست:

وقتي خبر خودكش��ي تختي را در راهروهاي
سازمان تربيت بدني از ناصر عظيمي شنيدم باور
نكردم گفتم «ش��وخي ميكني .ي��ك دفعه هم
فكري ،حسين1302،؛تهران–پشتمسجد
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الهي در مجله ،بلور را كشته بود .البد اين دفعه هم
از اون دفعههاس��ت و اينهم يك شوخي است»
گفت نه به خدا ـ منهم وقتي ش��نيدم باور نكردم
ولي همين االن به پزش��كي قانوني تلفن كردم ـ
رفيق دكترم گفت تختي اينجاست.
محب و بنايان مدي��ران باش��گاههاي 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 آدمهاي ب��رق گرفته
خشكش��ان زد ،يك كمي به هم نگاه كردند ،بعد
هم با هم گفتند بيچاره تختي؟
حيف شد ،هر سهمان به طرفي رفتيم تا گريه
يكديگر را نبيني��م .بنايان روي پلهه��ا بلندبلند
گريه ميك��رد .اون قس��مت كه م��ا بوديم همه
چش��مها قرمز و صورتها رنگ پريده و مهتابي
بود .به يك 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 ميديدي
به طرف پزش��كي قانوني ميرفت .بغض گلوها را
ميفشرد ،نفس در سينه سنگيني ميكرد ،شهر
تهران به هم ريخته بود ،درست مثل جلو امجديه
يا استاديوم محمدرضا ش��اه موقع مسابقه مهم،
جمعيت هر دقيقه افزون ميش��د ام��ا ايندفعه
مسابقهاي نبود .ش��ايعه تختي خودكشي كرده
همه را به جلوي پزشك قانوني كشيده بود.
همه از هم ميپرس��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 آنج��ا زندگي ميك��ردم .كوچه عجيب
و غريبي ب��ود ،س��ردار فاخر حكم��ت ،عزيزي،

درحياتودرمرگ؛
بااليدوشمردم

نصي��ري ،طباطبائ��ي ،ايزدپن��اه ،راس��تكار،
درخشش ،س��يف ،رفعتي ،آفتاب ،علوي و عنقا،
بزرگان كوچه م��ا بودند .ته كوچه م��ا خانههاي
مش��يري اختصاص به عدهاي بيچي��ز و ندار كه
دستش��ان به دهنش��ان نميرس��د داشت .چند
خانوادهاي ه��م بودند كه نه جزء ب��زرگان بودند
و نه جزء ندارها .خالصه معج��ون به تمام معني
بود .من بچه بودم ،با بچههاي همس��نمان بازي
ميكردم و اغلب بزرگان از دس��ت م��ا در عذاب
بودند .بچههاي ش��ري داش��ت ،از ديوار راس��ت
باال ميرفتن��د .هيچ كارگري نب��ود كه كالهش
هنگام عبور از كوچه ما دستش داده نشده باشد.
بچهها وقتي از مردم آزاري دس��ت ميكشيدند
كه شب ش��ده باشد و چشمش��ان چيزي و جائي
را نبيند .اين گلدس��تههاي مس��جد سپهساالر،
پشت بام ،حياط و چهل ستون جاي قايم موشك
بازي بچهها بود .چه كارها ك��ه نميكردند و چه
تهمتها كه ب��ه هم نميبس��تند .همه خبرهاي
دس��ت اول هم فرداي هر روز ،پي��ش تفكري كه
در روزنامه توفيق ش��عر ميسرود بود .يك مرتبه
مثل اينكه توي بچهها 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 بچهها 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 ميآمد .درخششها و راستكار هم
قهرمان واليبال .باور كنيد درخش��ش اينها ،يك
باغي داش��تند توي كوچه كن��ي ،بچهها را جمع
ميكردند واليب��ال بازي مينمودن��د .بازي يك

طرف ،صحبت بازيكنان ه��م يك طرف .هر وقت
صبح ،ظهر ،عصر و ش��ب حتي نيمه ش��ب اگر از
سر كوچه عبور ميكردي ميديدي چند نفر سر
كوچه دور هم جمعند و دارند از آبش��ارهائي كه
در واليبال زدهاند تعريف ميكنند .راس��تكار ،يد
طوالئي در تعريف كردن داشت؛ هنوز در گوشم
هس��ت كه ميگفت چنان بلند ش��دم روي تور و
چنان زدم توي س��ر توپ كه ي��ك وجب جلوي
پاي يار مقابل را كن��د .واقعاً ،هم راس��تكار و هم
درخشش واليباليستهاي بس��يار خوبي بودند
و هر وقت ب��ه جمع آنها يك آقائ��ي كه نامش را
فراموش كردهام اضافه ميش��د ديگر محشر بود،
آدم سرسام ميگرفت .كار كش��تيگيران هم به
همان سادگي كه بيان كردم بود .فقط گاه گداري
كه ميباختند ميرفتند دعوا .چه س��روكلههائي
كه شكس��ت و چه آژانكش��ي و آژانكشيهائي
كه ش��د .خود بچهها معتقد بودن��د «هر كي آب
كوچه پشت مسجد را بخورد باالخره يك چيزي
ميش��ود» .اواخر كار كه بچهها بزرگ ش��دند و
دنبال كار و كاس��بي خود رفتن��د خانواده تختي
يك خون��هاي ته كوچه م��ا اجاره ك��رده بودند و
آمدند نشستند .آنوقتها ،برادر تختي بيشتر از
خودش معروف بود ،كارهاي پهلواني و نمايش��ي
ميكرد .پدرش��ان هم هميشه س��اكت و آرام از
كوچه ميگذشت و توي خيابان نظاميه ميرفت
و روي پلههاي مسجد مينشست و به مردم نگاه
ميكرد .ش��ايد در تمام مدتي كه در كوچه ما بود
 10كلمه حرف نزد.
كوچه ما براي تختي كوچك ،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 يك روز از عمرش را با س�لام
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 گلهائي ،چه تش��ريفاتي،
تختي تاج سركوچه ،ما و همه مردم شد .درست
يادم نيس��ت مثل اينك��ه تختي پ��درش را در
كوچه ما از دست داد ،يك 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��ك كشتي ميديدم،
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 .ميگفتند با فدراس��يون قهر
كرده اس��ت .باش��گاه تهران جوان ج��اي امني
براي تبعيديهاس��ت .نه او ،ديگ��ران هم وقتي
فش��اري را حس ميكنند به باشگاه تهران جوان
پناه ميبرند .از نزديك با روحيه او آش��نا ش��دم،
مرد زحمت كش و مبارزي ب��ود .خيليها معتقد
بودند كه ميتوانس��ت جاي حبيبي وكيل شود.
خيليها فكر ميكردند تختي بعد از ورزش الاقل
يك مربي و يك كارگردان كشتي خواهد شد .اما
معلوم نبود چه دس��تي در كار بود كه تختي را از
ورزش دور ميكرد و بين او و آنچيزي كه دوست
زمستان1388
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داشت فاصله ميانداخت .وقتي تختي در كشتي
نباش��د يعني هيچ .او اين حرف را ميدانست ،يا
نميدانست ،درس��ت نميدانم ولي تختي خيلي
دوست داش��ت كه تختي باقي بماند .يادم هست
وقتي كش��تي نميگرفت و براي تماشا به سالن
ميآمد ،مس��ابقات را تحتالش��عاع قرار ميداد:
تختي ـ تختي ش��عاري ب��ود كه از پي��ر و جوان
ميگفتند و ميخواس��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 كشتيگير ،حتي براي
تماشاي كش��تي به س��الن نيايد .من فكر تختي
را نميدان��م ولي اگر من در آن ش��رايط بودم دق
ميكردم .مگر ميشود جائي كه الهام ميبخشد و
مرا دوست دارد ،نروم .آخر چرا؟
ش��ايد او دليل اين را كه چرا بايد به تماش��اي
مسابقات كشتي هم نرود .نميدانست .يك روزي
با هم صحبت ميكرديم ،ميگفت «اگر مقصرم،
بگيرندم و اگر مقصر نيس��تم پ��س اين حرفها
چيست؟» راستش اينست كه خود آنهائي هم
كه به تختي ميگفتند به سالن نيا نميدانستند
واقعاً چرا تختي باي��د نيايد؟ اگر از آنهاكس��ي
ميپرس��يد ،ميگفتند صالح كش��تي است .اما
همه ميدانستند صالح كشتي آنست كه تختي
و امثال تختي بيايند .وقتي تختي با وساطت اين
و آن اجازه داشت كه به تشك برگردد ،ديگر دير
شده بود .در ژاپن دلم به حال تختي سوخت .آن
ورزيدگي و جنگندگي س��ابق را نداش��ت ولي از
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لحاظ روحيه چيزي را از همگان پنهان ميكرد.
زير خندهها و معاشرتها ،غمي نهفته بود ،غمي
كه فقط تختي ميدانست و تختي .تا اينكه خبر
عروسي كردنش را شنيدم؛ «دري» يك 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 .جدا ًخوش��حال ش��دم ،پيش
خودم اين فكر را ميكردم الاقل يك پس��ر كاكل
زري وقت تختي را ميگيرد و فشارهاي خارج را
كمتر حس ميكند 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 بابك ،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 آنهاس��ت.
صبح كه ش��يرين زباني ميكنند از خوش��حالي
ميميرم .وقت��ي ميخواهم از خان��ه بيرون بروم،
پشت شيشه اطاق مدتي با علم و اشاره ،اداي هم
را در ميآوري��م .تختي هم يك انس��ان بود الاقل
بچهاش را دوست داشت بخصوص با آنهمه روح
و منش جوانمردي چرا بابكش را گذاشته و رفته
و خودكشي كرده؟...
من هم��ه اين حرفه��ا را گفتم و نوش��تم كه
بگويم خودكش��ي تخت��ي يك مطل��ب عادي و
ساده نيست اص ً
ال خودكشي چرا؟ زنش و بابكش
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نميتوانس��تند چيزهائي باشند كه تختي با همه
دلبس��تگي بدانها از آنها بگذرد و خودكش��ي
كن��د؟ خياالتي ب��ود كه با خ��ودم ش��ب واقعه
ميكردم.
وقتي جلوي پزش��ك قانوني رس��يدم تختي
روي دوش ب��ود ،مثل هميش��ه زن��ده و پرابهت.
همانطور ك��ه بعد از ه��ر پي��روزي روي دوش
پهلوانان جا ميگرفت .فاصل��ه من تا تابوت 100
متر بود .صورت و چهره خندهروي او در حالي كه
دستش را به عنوان قدرداني بلند كرده بود و يك
كمي باالتر از تابوت ديده ميش��د ،مثل هميشه
آرام و متين و موق��ر ولي رنگ پريده .يك س��رو
گردن از هميش��ه بلندتر و رش��يدتر؛ لباسهاي
ش��ب عروس��يش به تن ،مداله��ا حمايل .مثل
اينكه چيزي ميخواس��ت به جمعي��ت بگويد،
صدايش شنيده نميشد.
زندگي شيرين اس��ت ،به ما اينطوري گفتند
ولي زندگي ما تلخ بود .شايد اين و شايد هم راجع
به پس��رش باب��ك چيزهائي داش��ت ميگفت و
شايد هم داش��ت قاتلين خود را معرفي ميكرد
ولي هر چه ب��ود و هر چه ميگف��ت در دل مردم
نمينشست .مردم مثل هميشه او را بر روي دوش
به هر طرف كه ميخواستند ميكشيدند؛ جلوي
بازار ،تختي برپاايستاد و دستش را مثل كسي كه
در ميتينگ بزرگي صحب��ت ميكند .تكان تكان
ميداد و هر دم از ديده ناپديد ميشد.
آيا ش��ما صداي او را ش��نيديد چ��ه ميگفت:
اينست عاقبت جهان پهلواني؟ يا مطلب ديگر؟

پوالديها؛
باال،حاجفيليدرميانه،تختيششميازراست
پايين،حسينعربدوميازراست

عرب
حسين
1306
تهران ـ پامنار

همدوش ،همكار،همفكر
در دهههاي بيس�ت و سي ،س�ه عرب در كش�تي و در دهههاي چهل و
پنجاه ،يك عرب در فوتبال ،اس�م و رس�م داش�تند .مصطفي عرب جوان
رعنا ،دفاع چپ و بعدها كاپيت�ن تيم ملي فوتبال و حس�ين ،علي و پرويز
عرب در تشك كشتي .در ميان س�ه عرب ،حس�ين عرب از همه ناميتر.
از اواخر دهه بيس�ت تا دي ماه  ،46نزديك به بيست س�ال ،تالي و دوش به
دوش تختي .عرب ،از رفاقت دوش به دوش و قاطي ب�ودن با مرد ميانه آن
سالها ،بس خرسند است و بس مسرور و بس كيفور.
حسين عرب چند ماهي از س�ال در كانادا و چندماهي در ايران است .از
سالهاي دور در لواسان اقامت دارد و دلخوش به «ش�مرون» .هر بار كه با
او قرار ميگذاري ،محل قرار مشخص است« :بيا شمرون» .صبح اول وقت
است ،س�ر كوچه زغالفروشها .هميش�ه ده دقيقه زودتر سر قرار حاضر
اس�ت .و هنوز صاحب قواره .سلام و دس�ت ،با دس�تي ويژه؛ پهن ،گرم و
مردانه .بيست دقيقهاي در كوچه پس كوچههاي تجريش ،از اين خم به آن
پيچ و س�رانجام به منزل قديمي يكي از اقوام آقا عرب در يك كوچه باغي
قديم وارد ميشويم .اول حال و احوال مبسوط ،بعد چاي و بعد كالم:

كشتي رو تو باش��گاه شهباز آخر عينالدوله 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 ميكرد .با هم آشنا ش��ديم .از اون موقع در سالن
دارالفنون با هم تمري��ن ميكرديم .وزن ما با هم يكي نبود .تختي بيش��تر با
آقاي زندي ميگرفت ،يا با آقاي سروري و آقاي محمدي.
آشنائي شما كي به مرحله جديتر وارد شد.
• سال  1328مسابقات انتخابي براي رقابتهاي جهاني تهران بود .در اول
دوره ،هم وزن بوديم؛ بعد از تختي دوم شدم .كشتياي كه تو فينال انتخابي با


هم گرفتيم ،هيچ خللي به دوستي ما وارد نكرد .دوستي براش اصل بود .سال
 1330مس��ابقات جهاني كشتي در هلس��ينكي فنالند بود ،يك سال قبل از
المپيك  ،1952تختي دوم شد .در المپيك هلسينكي من در وزن خودم در
انتخابي اول شدم ولي تو اردو مسابقه گذاش��تن و من رو به عنوان رزرو بردن
المپيك .تو اردوي المپيك فرصت بهتري پيش اومد تا بيشتر با تختي باشم.
تو اردو اخت شديم و دوستيمون محكمتر شد .تو دوستي زياد ميذاشت.
كشتياش كشتي بود ،دوستيش ،دوستي ،نه؟
• آره ،همينطوره كه ميگي .تمرين رو خيلي جدي ميگرفت؛ دو ،نرمش،
طناب .تو تمرين اق ً
ال با س��ه نفر تن م��يزد .اغلب من ب��ودم ،ناصر محمدي
بود ،اس��داهلل گليان بود و مصطفي تاجيك .كوه و پيادهروي هم تو برنامهاش
بود .زورخونه هم ميرفت ،خصوصاً ماه رمضونها ،بيشتر ميرفت زورخونه
شهباز كه دست آقاي غالم ايراننژاد بود ،معروف به «غالم نقلي» .شگردش
زيرگيري بود ،دست در شكن ،سگك و آفتاب ـ مهتاب.
شما ،همكار هم بوديد؟
• س��ال  33من و آقاي تختي توس��ط آقاي منصور رحيمي ها در راهآهن
استخدام ش��ديم .من به عنوان جوش��كار درجه يك و آقاي تختي به عنوان
تعمي��ركار درجه يك .بعد از مدت��ي از كادر كارگري منتقل ش��ديم به كادر
كارمندي .حقوق ما ه��م ماهي  240تومن ب��ود .با  60توم��ان اضافهكاري
ميشد  300تومان ،اون موقع پول خوبي بود.
هم دوش و همكار ،همفكرچي؟
• بعد از يوكوهاما كه تيم ايران با  5طال اول ش��د و تختي هم كاپيتان تيم
بود و روي س��كوي اول رفت ،محبوبيتش بيش از پيش ش��د .يوكوهاما سال
 1961بود ،يعني س��ال  40ما .تخت��ي ،تو اوج محبوبيت در س��ال  1341به
شوراي جبهه ملي ايران وارد ش��د .ورود تختي به ش��وراي جبهه ملي براي
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تختيوعربدوشادوش،يكپلهپايي نترازحاجفيلي

مختلف ميرفت 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 ميزد بايد ،ب ِ ِرس و دس��ت به
جيب باشه .هش��ت روز قبل از اين پيشآمد با آقاي منصور رحيميها رفتيم
پيش بلور .گفتيم آقا اگه ميتوني زودتر يه كار براي تختي جور كن ،يك كاري
دستش بده تا هم درآمدش بيشتر بش��ه و هم از اين وضع روحي در بياد .بلور
گفت حتماً اين كار رو ميكنم و قصد هم داش��ت ولي اون اتفاق افتاد .تختي
اواخر مشكل مالي داشت؛ دس��تش خالي بود ،براي مردم كاري نميتونست
بكنه كالفه ،ب��ود .باالخره دس��ت پهلوون باي��د تو جيبش باش��ه .تختي در
وضعيتي بود كه ميباس دست به جيب باشه .اما خوب ،دستش تنگ بود .باغ
لواسون رو هم فروخته بود .باغ رو علي عبده خريد .تختي ب ِ ِرس بود ،دست به
جيب بود .يه نفر بود كه عليل بود تو خيابون شهباز .تختي مقيد بود شبهاي
جمعه بره و صد تومن ،دويست تومان بذاره تو دستش .پول شيريني اين و اونو
زياد ميداد .اگه دستش ميرسيد ،خرج همه مردم رو ميداد.
با خانمها چطور مواجه ميشد؟
• 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 دوچرخهسازي 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 روحاهلل قن��اد .آقاي جيرهبندي هم
سر جمالزاده مغازه قنادي داشت .به آقاي جيرهبندي گفتم «تختي ديشب
ختم نيومده ،نگرانم ».سه تائي افتاديم دنبال تختي .آقاي جيرهبندي چند
جا زنگ زد .به ايش��ون اطالع دادن اتفاقي افتاده .س��ه نفري رفتيم پزشك
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.


رژيم س��نگين بود .از اون موقع رژيم با تختي مس��ئلهاش حادتر شد .براش
مشكل ايجاد ميكردن .براي مسافرتهاي بخصوص به آلمان مشكلتراشي
ميكردن .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 هفتهاي يك بار در منزل اعضاء جلسه
داشتيم ،رحمتاهلل غفوريان بود ،ش��جاع نوربخش بود ،حسين مقيمي بود،
احمد انصاري بود و...
دكتر خنجي در جلس��ات ،جريانهاي روز رو تحليل ميكرد 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 ميكرديم .تختي هم بين دوس��تان و
اطرافيان ،اعالميههاي جبهه رو ،دست به دست ميكرد.
بيرون از دوستي ،با مردم چطور بود؟
• تو گرفتاريهاي همه وارد ميشد .يك دانش��جوئي بود كه وضع خوبي
نداشت .تختي حقوقي رو كه از بنياد پهلوي بهش ميدادن ،تا  5سال واگذار
كرد به اون دانشجو .ايشون  5سال حقوق تختي رو ميگرفت.
من س��ه س��ال از آقاي تختي بزرگتر بودم ،احترام ما رو داشت .به تختي
ميگفتم« :آقا به اين جوونها پول نده ،پول دست جوونها نده ،براشون كار
درست كن» .با نگاه و با كله قبول ميكرد.
صبح كه از خونه بيرون مياومد ،مواردي بود كه با هم بوديم ،به ادارهجات
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يالنكشتيايراندرنيمهدهه30
ابوالفضلحسي نپور،سمتراستپشتسربلور
تختيسمتچپدوميازباالدرميانشورورزيوسروري

حسینپور
ابوالفضل
1310
تهران ـ سنگلج

پهلوانومردم،
آهنـربـاوبُـراده
کش�تیگیری ک�ه هماین�ک در آس�تانه 80
سالگی ،سرپا و قبراق در سالن کشتی جهانبخت
توفی�ق در خیاب�ان ورزن�ده ،هفت�های س�ه روز
جوانان را تمرین میدهد و پ�س از دوش گرفتن،
از شاگردانش ،سرحالتر است ،ابتدا از زمینهای
خاک�ی و ب�ا فوتب�ال آغ�از میکن�د .ابوالفض�ل
حس�ینپور همبازی توپزنهای مشهور فوتبال
ایران همچون عارف قلیزاده ،امیر آقا حسینی و
پرویز کوزهکنانی است .اما عشق به کشتی ،او را از
خاک زمین ،به خاک تشک ،وصل میکند:

سال 1326کشتیگیرهای ترک آمد بودند ایران
در سیرک تهران .پول بلیط نداش��تم باالخره رفتم
تو .اونجا ایران  8به هیچ شکس��ت خورد بچههای ما
با ناراحتی فوقالعادهای اومدن بیرون که چرا باختن.
اون باخت خیل��ی روی من تأثیر گذاش��ت .از اونجا
اومدم کشتی کار کردم؛ باشگاهی در بازار بود متعلق
به حاج عبدالحسن فیلی ،زورخونه بود با یک تشک
برزنتی ،من یک روز از مرش��د لُنگ گرفتم ،رفتم رو
تشک.بعدحاجفیلیاومد،با 8-7نفرگرمکردند،من
یک گوشه نشستم ،حاج فیلی من رو با دو تا از بچهها
جور کرد ،من یک فنی یاد گرفته بودم به نام برات ،که

حریفهام رو با اون فن م��یزدم .حاج فیلی گفت تو
استعداد داری ،بچه کجایی و پدرت چه کاره است؟
منهمگفتمبچهحسنآبادموپدرمبغلبیمارستان
سینا خیاطی داره و به حس��ن خیاط معروفه ،گفت
همون حس��ن خیاط که تو باش��گاه پ��والد تمرین
میکنه؟ گفتم بله .بع��د از چند روز ب��ا پدرم رفتیم
باش��گاه و پدرم دس��ت من رو تو دس��ت حاج فیلی
گذاشت،ما 25سالباهمتوکشتیکارکردیم.
زیردست حاجی فیلی بودیم که حاجی باشگاه
را فروخت و رفت باشگاه پوالد پیش حسین رضی
خان ،آقای تختی تازه اومده بود و هنوز س��ربازی
نرفته بود ،س��روری و غیبعلی نوری همدورههای
ما بودن .تختی یک جوان درشت هیکل بود .اونجا
زیاد با عباس زندی تمری��ن میکرد ،اصلش را هم
بخوام بگم ،زندی ،کنا ِر اصلی تختی بود .بعد تختی
سرباز دژبان شد ،رفت س��ربازی و به باشگاه پوالد،
هم میاومد .تخت��ی از نظر بدنی خیلی اس��تعداد
داشت .ببین ،بدنهائی که ش��انه و کمر یکی باشه
و پشتشون مثل گرده ماهی باشه ،زوردارن .تختی
یکی از ای��ن بدنها رو داش��ت .خدابیامرز یک زور
فوقالعاده داشت.

درتمرینهاچطوربود؟
جدی بود ،به همه احترام میذاشت .با سنگینها
تمرین میکرد .و بیش از همه با زندی .تختی و زندی
همیشهباهمبودن؛بههممیگفتنداداش.
شگردهای تختی س��گک بود ،دست درشکن و
زیرگیری.
یواش یواش با هم قاطی شدیم .تا اینکه من هم به
تیمملیراهپیداکردم.درتمریناتملیهمباهمبودیم.
من ادای بعض��ی بچهها رو در م��یآوردم برای خنده
بچهها و تغییر روحیه .ولی به تختی کاری نداشتم ،به
من میگفت «ممدحسین» .میگفت ممدحسین
شبیهمنراهبرو،ببینمچهجوریراهمیرم.
باهمصمیمیشدید؟
باهمهصمیمیبود.منممثلهمه.
تخت��ی بع��د از زلزله بویی��ن زهرا ب��ه من گفت
ممدحس��ن بچهها رو جمع ک��ن ،اون موق��ع بلوار
کش��اورز اس��مش آب کرج بود .من به بچهها گفتم
بیاین ،اومدن و همه اونجا جمع شدیم .از عکسهای
اون موقع یکی رو دارم که کیهان ورزشی چاپ کرد.
از بل��وار راه افتادیم ،اس��م تختی رو ک��ه میآوردن،
مردم پول میریختن .رس��یدیم امیریه یک ماشین




زمستان1388

73

مالقاسمي،تختي،حسي نپورجلودوربين،
مردمپشتد ِرعكاسي

وایس��اد ،توش خدابیامرز مس��تجابالدعوه بود .از
ماش��ین اومد پائین و تختی رو ماچ کرد و دو تا گونی
برنج از تو ماش��ین آورد .س��روری کمک کرد ،گونی
ها رو گذاش��تیم تو وانت .مردم همین جوری کمک
میکردن،پایینمنیریهیهخانمیوایسادهبودگفت
بعد از  60س��ال میخوام بیحجاب شم ،چادرش را
درآورد و داد به تخت��ی ،گفت من فقط همین را دارم
پهلوون.تختیپیشانیشرابوسیدوتشکرکرد.مردم
خیلیدوستشداشتن.
سر پول جمع کردن برای بویین زهرا تختی گفت
خودم پ��ول رو میبرم برا مردم .تو راه برگش��ت بین
نادری و اس��تانبول پلیس جلوی تختی رو گرفت و
گفت آقای تختی کارت شیرخورشیدتان را بدهید،
تختی گفت من کارت ن��دارم ،من نماین��ده ملتم.
مردم صلوات فرس��تادن اتفاقاً اول صلوات را حسین
عرب فرستاد .آمدیم در استانبول پارچهفروشها تو
خیابون رفاهی اکثرا ًجهود بودن ولی اومدن و پول تو
ساکگذاشتن.
اس��م تخت��ی ،نفرجم��ع میکرد .خ��ودش هم
مغناطیس��ی بود،هرج��ا میرفت همه مث��ل براده
دورشجمعمی-شدن.
مثالیازمغناطیسوبراده،درذهندارید؟
یه روز بعد از تمرین تو س��الن محمدرضا شاه ،به
حسینمالروخبرکن،سهنفریباهمبریم
منگفت
ِ
عکاسی ،یه عکس یادگاری بگیریم .گفتم آقا عکس
تیمی زیاد داریم .گفت عکس باقی میمونه ،یادگاره.
پس-فردا بریم عکاس��ی وی�لا تو ش��اهآباد .من هم
حسین مالقاسمی رو خبر کردم .پسفردا اومد ،بعد
از تمرین سه نفری رفتیم عکاسی ویال .با بنز تختی


74

رفتیم .ماشین رو نگه داشت ،یه بارونی پوشیده بود.
پیاده شدیم و اومدیم در ماشین رو ببندیم ،رهگذرا
تختی رو دیدن ،وایسادن .دیدم خیابون شلوغ شد،
سیاه شد .پلههای عکاسی رو دویدم رفتم باال ،دیدم
عکاس بنده خدا ،میوه و ش��یرینی چیده و منتظره.
تختی داش��ت از پلهها میاومد ب��اال ،دیدم ملت هم
اومدن .جلو در رو گرفت��م ،گفتم فقط آقا تختی بیاد
و حسین مال .اومدن تو ،در رو قفل کردم .به در فشار
میاومد،ترسیدمدربشکنه.باالخرهبهخیرگذشت.
عکسهمگرفتید؟
پشت س��رت رو نگاه کنی ،رو دیواره .بهت میدم،
چاپش کن ولی برگردون .عکاس ،بعد از فوت تختی
این عکس رو گذاش��ت تو ویترین ،چه فروشی کرد.
خودم کلی ازش خریدم .تختی درست گفت عکس،
یادگاره.عکسحرفمیزنه.عکستختیکهاینجور
بود ،ببی��ن اگه فیلم ب��ازی میکرد ،چی میش��د؟
سیروسقهرمانیرومیشناسی؟
میشناسم.
اون سالها گروهی از ورزش��کارا فیلم سینمائی
بازی کردن؛ فردین که جلوتر از هم��ه بود و اص ً
ال تو
سینما موند .حبیبی ،بلور ،عزیز اصلی و خود من .من
خودم  5تا فیلم بازی کردم که یکیاش ببر مازندران
بودباحبیبیوبلور.
یه روز س��یروس قهرمانی با من تم��اس گرفت و
گفت ،ما هرچ��ی با تختی تم��اس میگیریم ،بازی
تو فیلم رو قبول نمیکنه .ت��و باهاش صحبت کن و
بیارش دفتر پارس فیلم پیش دکتر کوش��ان .تلفن
دکتر کوش��ان رو گرفتم ،خودم رفت��م دفترش .به
کوش��ان گفتم تختی قبول نمیکنه .کوشان گفت
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اگه تختی نقش حسین کرد شبستری رو بازی کنه،
غوغا میشه .اس��م تختی ،رو فیلم بخوره ،کار فیلم
سکهاس .گفت علیالحساب  200هزار تومن میدم.
متوجهی؟ صحبت  50س��ال قبله 200 ،هزار تومن
پولیبود،پول.
منبهتختیگفتم،قبولنکردوگفتممدحسین
کار ما نیس��ت .گفتم حاال یه جلسه بریم پیش دکتر
کوشان.گفتمبخاطرتومیامولیقبولنمیکنم.
یه روز با ماش��ین رفتم دنبال��ش و رفتیم پارس
فیلم .کوشان خیلی اصرار میکرد .تختی گفت آقای
کوش��ان ،من اگه دنبال پول باش��م ،جلو دهنه بازار
بایستم ،مردم جلو من پول میریزن .من نه میخوام
عکسم پشت پاکت شیر و شیشه عسل چاپ شه و نه
تو فیلم بازی می کنم .کار من چی��ز دیگهاس .برای
سینماازهمینفردیناستفادهکنید.
شماانتظارداشتیدبپذیره؟
نه،اگهمیپذیرفتکهایناعتباررونداشت.
چقدرمعتبربود؟
اش��کال نداره قضیه یه خواس��تگاری رو تعریف
کنم؟
چه اشکالی داره؟
داس��تان مال خودمه ولی به ازدواج منجر نش��د.
بگم؟
بگید آقا.
سال 40-41بود ،من تازه کشتی رو گذاشته بودم
کنار ،مربی شده بودم .اون موقع خوشپوش و مرتب
بودم .مثل االن .بعضی روزها میرفتم داروخانه دکتر
رنجبر از رفق��ا ،داروخانه پائین فوزی��ه بود .میرفتم
یه مقدار وقتم پر شه .یه روز س��اعت  11بود رفتم تو
داروخانه ،حدود س��اعت  11/5ی��ک دختر خانمی
اومد تو داروخانه ،خیلی وجیه بود .من هم در فضای
ازدواج بودم ،یکباره مجذوب شدم .وقتی از داروخانه
بیرون رفت ،بیاختیار من هم رفتم ،به دکتر رنجبر
هم چیزی نگفتم .ق��دری پائینتر رفت به س��مت
خیابونصفا،منهمرفتم،واردکوچهایشد.متوجه
شدم منزل اونهاس .برگشتم داروخانه ،دکتر رنجبر
گفت چی شد آقای حس��ینپور ،یکدفعه غیبِت زد.
گفتمآقایدکتر،دخترخانمیکهساعت 11/5اومد
اینجا ،میشناس��یش؟ گفت دختر آقا کیکاووسی
معاون س��ازمان غله و نانه .خانواده خوبی هس��تن و
ایشونهمدخترخوبیه.
فردا یکدس��ت کت و ش��لوار سفید پوش��یدم ،با
کراوات مش��کی و کفش مش��کی .اوم��دم نزدیک








سفرشوروي1335،؛
حسي نپورنفرسومازچپپسازبلوروفردين
دركنارتختي

داروخانه ،همون ساعت از جلو داروخانه گذشت .دل
به دریا زدم و جلو رفتم و گفتم من مزاحم نیستم ،اگه
موافقت کنید ،با بستگان برای خواستگاری به منزل
شما بیام .ایشون هم من و پس��ندیده بود ،گفت من
خواهر بزرگتری دارم ک��ه هن��وز ازدواج نکرده ،اما
میتونینبرایصحبتبیاین.
خدا ،رفتگان ش��ما را بیامرزه ،به پدرم موضوع رو
گفتم .ایشون گفت ببین ابوالفضل اگه من تنها بیام
کفایتنمیکنه،توبابلورصحبتکن،بلورهمتختی
روراضیکنه،اگهتختیبیاد،اعالمموافقتمیکنن.
دیدم عجب ایده خوبیه .رفتم پی��ش آقا بلور ،گفتم
آقا ،تو کشتی که ش��ما حق ما را خوردین ،اق ً
ال اینجا
به ما کمک کنین .آقا تختی رو راضی کنین بیاد برای
خواس��تگاری .آقای صابر ،یه روز بلور ،تختی ،آقای
محب رئیس باشگاه دارائی ،علی غفاری ،پدرم و من
رفتیم با دو تا ماشین به س��ازمان غله و نان در وزارت
اقتصاد روبهروی دادگستری.پیاده که شدیم ،ملت
تختی رو دیدن ،دم دادگستری شلوغ شد ،یادمه بلور
دست تختی رو گرفت رفتیم تو اداره .حاال تو اداره هم
کهرفتیم،نظمبههمریخت،ادارهتعطیل.
باالخره رفتیم توا تاق رئیس سازمان غله ،رئیس،
تختی و هیئ��ت رو که دی��د ،از خود بیخود ش��د.
نشستیم و پذیرائی ش��دیم و رئیس زنگ زد به آقای
کیکاووسی معاون .آقای کیکاووس��ی که اومد تو و

تختی رو دید ،برید .اینجا بلور به جای اینکه مسئله
رو مطرح کنه ،بحث جواز نانوائی رو مطرح کرد چون
قب ً
ال ه��م علی غفاری ج��واز گرفته ب��ود .آقا تختی،
حرف بلور رو قطع کرد و گفت آقا مث��ل اینکه برای
محمدحسیناینجااومدیم.
وقتی مسئله مطرح شد ،پدر دختر خانم گفت آقا
من حرفی ندارم ،قبول .شیرینی میخوریم هر وقت
دختربزرگمنازخونهرفت،ازدواجسربگیره.
گفتی اعتبار ،اعتبار تختی یعن��ی این .البته اون
ازدواج س��ر نگرفت و من با همس��رم از یک خانواده

روزواقعه؛مقابلپزشكيقانوني،حسينپور،مهديتختي،امامعليحبيبيوحسينمالقاسمي،
درراهرفتننزدمهندسحسيبي

مذهبیازدواجکردم.
تختیهمعروسیشماآمد؟
ایش��ون اومد ،مجلس وزن گرفت .وسط عروسی
امامعلیحبیبیپاشدکهبرقصه.تختیفهمید،پاشد
که مجلس رو ترک کنه ،بلور یه خیار رو دو نصف کرد،
نصفرودادبهتختیوگفت،نرو،عروسیحسینپوررو
خرابنکن.تختیهمبهاحترامبلوروبهخاطرعروسی
مانشس��ت.حبیبیلزگیرقصید.تختیاص ً
ال تواین
فضاها نبود و نمیموند .این هم عکس عروسی .ببین
دورتادورایناتاقعکسه،دورتادورخاطرهاس.بیشتر
عکسها،توشخوشیه.بعضیهامتوشناخوشیه.
مثلکدومعکس؟
این عکس رو ببین؛ من ،حبیبی ،مالقاس��می و
مهدی تختی .ای��ن ،روز فوت تختیه .ما از پزش��ک
قانونی اومدیم بی��رون ،داریم میریم پیش مهندس
حسیبیبرایدفنتختیکسبتکلیفکنیم.
باور کردن��ی نبود؛ من با حس��ین مالقاس��می و
مجتبویرفتهبودیمکاخورزشپشتپارکشهر.اون
موقعفدراسیونکشتیهمتوکاخورزشبود.ازپلهها
اومدیم پائین ،وسط راه یک س��رگردی به من گفت
آقای حسینپور ،تختی خودکشی کرده .خشکمون
زد .رفتیم پزش��کی قانون��ی ،آقای خم��وش نامی از
ورزشکارهای باستانی تو پزشکی قانونی کار میکرد.
بادست،یکتخترونشونداد.رفتمسرتخت،مالفه
رو کنار زدم ،گفتم یا ابوالفضل ،رنگ تختی ،قهوهای
بود.حالمبدشد،بدمنظرهایبود،انتظارشهمنبود.
بعضی عکسها شادی توشه ،بعضیها هم غم .این
عکس غم داره .آخر تختی هم غ��م بود .تختی رفت
«موند»،بههموناعتبارکهگفتم.
ولیوجودش
َ
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«بودِ»تختی
ورزش را از مدرسه رودکی آغاز کرده و از نوجوانی دو بنده پوشیده .در
مدرسه مروی در کوچه مروی در ناصرخس�رو تحت نظر معلمان شاخص
ورزش همچون آقای ش�کوهی و آقای مس�عودنیا ،رش�د یافته .در اولین
دوره مس�ابقات کش�تی آموزش�گاهی به س�ال  ،1329در وزن  52کیلو
قهرمان شده ،در سالن دارالفنون نزد حاج فیلی ،ابوالملوکی و صائیم بک
اریکان ترک ،شاگردی کرده ،در مس�ابقات انتخابی توکیو  1954در وزن
ِ
خود سوم شده و در سال  1335در اردوی انتخابی المپیک ملبورن ،منزل
گزیده و سه ماه با غالمرضا تختی هم اردو بوده:

سال  35در انتخابی المپیک ملبورن اول شدم و سه ماه با بقیه منتخبین
در دانش��کده افس��ری اردو بودی��م .اردوی منظم��ی بود .میش��ه گفت با
کیفیتترین اردو در طول تمام س��الهای قبل از اون بود .بزرگان کش��تی،
ع�رب ،پروی�ز1315،؛ ته�ران ـ پامن�ار ،کوچ�ه صدراعظم

همه بودن .آقای تختی هم ب��ود .بودن داریم تا بودن« .ب��ودِ» تختی با همه
فرق داشت .اختالف زیادی با بقیه داشت.
تفاوت «بود» تختی با بود دیگران در چه بود؟
اونچه که در همون نگاه اول به چشم میاومد ،نظم تختی بود؛ منضبط بود
و شس��ته رفته .اگر دیگران نامنظم بودن ،با نظم تختی منضبط میشدن .در
تمرین ،در خوابیدن ،در مرتب کردن وسائل شخصی و موقع غذا خوردن ،نظم
تختیچشمگیربود.ایندر«ظاهر»قضیه.
اما تو «باطن» قضایا هم ،تفاوتهای اساس��ی داشت؛ با اینکه شاخص بود
ولی امتیاز ویژه طلب نمیکرد .طلب که نمیکرد ،هیچ ،امتیازهای خودش رو
هم به دیگران پاس میداد .وجود تختی ،آموزش داشت.
در سال  35غیر از ملبورن ،تیم کشتی ایران به شوروی هم سفر کرد .باز
هم با او همسفر بودید؟
مسابقاتِ
تیم به تیم راه
سفر شوروی مهمی بود ،من هم بودم .اول بار بود که
افتاده بود و ما در شهرهای مسکو ،کیف و بادکوبه مسابقههای حساسی برگزار
کردیم .خط سیر تیم ،از مسکو تا شهرهای مرزی ایران بود.
یک شب ما رو بردن به یک استخر سرباز ،برف میاومد ولی آب استخر گرم
بود .تختی به بچهها گفت« :ی��ه عده یه لیوان آب گرم ندارن دس��ت و صورت
بشورن».همونجاهم،توفکردیگرانبود.
مردمدرشورویباتختیچطورروبرومیشدند؟
مثل اینکه اونا هم تفاوت رو احس��اس میکردن .به تختی گرایش عجیبی
داشتن .پیر و جوون س��راغش میاومدن .خانمها به تختی توجه داشتن؛ به
طرف تختی میاومدن ،او هم ،سر پائین سالم و علیک میکرد .سردی نشون
نمیداد ،ادب به جا میآورد اما با حیا.
در سفر بلغار و ترکیه هم ،فرصتی بود تا با تختی باشم .گرچه در ترکیه ،یک
هفتهتوهتلحبسشدیم.
چرا حبس؟
ش��ب آخر بنا بود در دانشگاه اس��تامبول ،رو تش��ک بریم ،اما میدونی چی
شد؟ علیه جالل با یار و مندرس کودتا شد ،مملکت ترکیه بهم ریخت؛ مسابقه
بیمسابقهوما،یههفتهتوهتلحبسشدیم،توخیابونهمنمیتونستیمبریم.
در گزارشه��ای س��ال 41خوان��دم ک��ه در جم��عآوری کم��ک برای
زلزلهزدگان،کمککاراوبودید؟
بله ،م��ن و آقای ابوالفضل حس��ینپور که در س��فر ش��وروی همراه تیم
بود ،صندوق اعانه در اختیار داش��تیم و تو دهنه س��بزه می��دون پول جمع
میکردیم .مردم به اعتبار تختی« ،نشمرده» پول میریختن .بعضی
بازاریا به اعتبار وجود تختی پای صندوق ،دست تو جیب میکردن ،با مشت
صندوق ما رو ،تختی در یک کیس��ه ش��کر
پول میریختن؛ نش��مرده .پول
ِ
بزرگ ریخت ،کیسه شکرها سفید بود .یادته؟ با هم رفتیم به بانک ایرانیان
که روبروی ورزش��گاه نصیری ،حیدرنیای االن بود .تختی کیسه رو تحویل
صندوقدار داد تا به حس��اب بریزه .صندوقدار گفت« :آقا شمردی؟» تختی
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اردو؛
تختفنري،شطرنج،پيراهنركابي

گفت« :خودت میش��مری» .تختی به صندوقدار اعتماد کرد .به همه
شخصیت میداد.
تختی اهل چه بود؟
اهل گذشت .سال  39در مس��ابقات باش��گاهی ،چند تا از دستگاهها تیم
داشتن؛ راهآهن ،دخانیات و س��ازمان برنامه .بقیه باش��گاهها هم بودن .تیم
سازمان برنامه خیلی َق َدر بود ،خو ِد تیم ملی بود :تختی ،غالم زندی ،حبیبی،
توفیق ،فردین ،حریری ،رعیتپناه و من.
تیم اول ش��د .ابوالحس��ن ابتهاج رئیس وقت س��ازمان برنامه بود ،تیم رو
دعوت کرد و به بچهها پاداش داد .بع��د از اینکه یه دور ب��ه همه پاداش داد،
پاداشی اضافه جلو تختی گذاش��ت .تختی در حضور خود ابتهاج ،پاداش رو
تقسیم کرد .اهل تقس��یم بود .ابتهاج یک دسته اس��کناس دیگه جلو آقای
تختی گذاش��ت و گفت« :آقای تختی اگر این رو هم قسمت کنی ،من دیگه
پولی ندارم ».اهل گذشت بود ،اهل مالحظه هم بود و خیلی هم بود.
چطوری؟
شبی که تیم از امریکا برگشت ،تا بچهها از فرودگاه اومدن بیرون ساعت شد
دو بعد از نیمه ش��ب .محمد عرب برادر من هم با تیم فرنگی رفته بود امریکا،
تختی با محم ِد ما نزدیک بود .ش��ب با محمد اومد منزل ما خوابید .میگفت
این موقع شب برم خونه ،مادر از خواب بیدار میشه .خوابید خونه ما تو باغشاه
کوچه کاشان ،قبل از ظهر رفت خونه.
آخرین بار و آخرین دیدار؟






 5روز قبل از اون واقعه ،توی یک ختم در یوس��ف آباد دیدمش .بغل دست
من نشس��ت .دیگه ندیدمش .بغل دس��تی رو دیگه ندیدم��ش .تختی بغل
دست همه بود.

اجرايفن،بااقتداركامل
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همسفر
«آقا» ،نه به مفهوم «ارباب» اياش و «خان» ،نه
به معناي «فئودال» اياش ،پس�وندٍ «انتخابي» و
«دل» خواهانهاي است براي برخي مردان ،در اين
ميدان و آن ميدان .منصور امي�ر آصفي توپزن
بس نام آشناي سالهاي سي تا ميانه دهة چهل،
به س�ان آقايان اميرآقا حس�يني ،غالمحس�ين
نوريان و پرويز دهداري ،كه اميرخان ،آقانوريان
و پرويز خ�ان خوانده ميش�وند ،واژه «خان» ،به
درس�تي و به انتخاب و دلخواه همگان ،چس�ب
نامش شده است .منصور خان كه از آغا ِز پا به توپ
شدنرسمي،تازمانكفشبهديوارآويختن،تنها
ِ
يك پيراهن به تن كرد و لباس راه راه سبز و سپيد

تيم كيان را از عرق خيساند ،از جلوههاي نمايان،
«آماتوريسم پاك» در ورزش ايران است .منصور
«خان» كه يكپارچه «آقا» است ،بس متين ،وزين
و آهسته كالم است .اما بيش�تر و جلوتر از كالم،
با نگاه و نشست و برخاس�ت ،بيصدا «آموزش»
ميده�د .كوتاهتري�ن زمانهائ�ي را ك�ه ب�ا او
س�پري ميكني ،ولو به اندازه يك دست و سالم،
«آموزش» ميگي�ري .منصورخ�ان اميرآصفي
مدافع ثابت آن س�الهاي تيم ملي فوتبال ايران
كهدرمواردينيزبازوبند كاپيتني تيم ملي بر بازو
بسته بود ،در تنها المپيك دوران ورزشي خويش
با تختي همس�فر بود .او ب�ا هم�ان كالم ماليم و
امی�ر آصف�ی ،منص�ور1312 ،؛ته�ران
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ملين ،از همس�فر وي�ژه خ�ود در المپيك 1964
توكيو،روايتميكند:

«خوش وقتي م��ا بود كه در س��ال  ،43هم اردو
و هم س��فر آقاي تختي در المپي��ك توكيو بوديم.
اردوي كاروان ورزش��ي المپي��ك در دانش��كده
افس��ري برگزار ميش��د .اردو فرصتي ب��ود براي
يزدم،
آشنايي نزديكتر با پهلوان .با اينكه توپ م 
به كشتي عالقه داش��تم و عالقهای بيشتر ،زماني
كه كشتي با تختي در ميآميخت .تختي در اردو با
اينكهبيشازهمه،بسياربسياربيشازهمه،اسمو
رسم داشت ،ولي آرام و متين بود ،با همان افتادگي
ولبخندهميشگي.امتيازيطلبنميكردوباهمه

كاروانتوكيو،1964پايهواپيما
تختينشستهدرميانه

مدارا ميكرد .در هم��ان اردو دريافتيم كه جرياني
جدي عليه تختي فعال اس��ت و مدام برعليه او و به
قصدتخريبروحيهاش،جوسازيميكند.
تلخي اي��ن ش��رايط زماني ب��راي م��ن و هم
كاروانيها ،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��نگينتر از همه براي خود او .شما
تصور كن ،اص ً
ال امكان داشت با آن فضاسازيها كه
از اردو شروع ش��د ،در طول سفر هم ادامه داشت و
به گرفتن پرچ��م در رژه انجاميد ،با روحيه به روي

تشك برود و افتخار كسب كند؟ بخشي از سازمان
كشتي در اردو و سفر و رقابتهاي المپيك توكيو،
عليه او بسيج شده بود كه بسيار هم محسوس بود.
چون به كش��تي عالقمند بودم و نيز به تختي،
س��عي ميكردم سر تمرينات و مس��ابقات تختي
حاضر ش��وم .ولي خوب ،در م��واردي تمرينات و
مسابقات خود ما با آن مقارن ميشد و امكان پيدا
نميشد .كش��تي آخر تختي را از نزديك مشاهده
كردم ،ناكام��ي او غمناك بود ،اما با ش��رايطي كه
براي او بوجود آورده بودن��د ،این ناكامي ،طبيعي
به نظر ميرسيد.
از س��فر توكيو صحن��هاي 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،
اتوبوسها ب��راي انتقال م��ا به دهك��ده المپيك
توكيو آماده بودند .مطابق رسم معمول ،ورزشكار
بزرگتر و كسوتدارتر در صندلي جلو مينشيند.
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 راحتترم ،با بچهها با هم
ميش��ينيم» .منش ،چس��ب ش��خصيتش بود.
رفتارش در اتوبوس به ذهن من چسب خورد».

مراسمعروسي
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مدارهايپيراموني:
«همفكرها»
حسينشاهحسيني
روحاهللجيرهبندي
خانوادهحسيننايبحسيني
فرشیدافشار(همسرحسنخرمشاهی)
شجاعنوربخش
اسماعيلكدخدازاده
حمیدمنزه
خسروسيف

پهلوان،دربـودونبـود
خم پشت ،خطوط پيش�اني ،گره پيچيده ابرو ،چروك چهره ،نگاه نافذ و
صد س�ينه گفته و ناگفته ،ميراث  60س�ال فعاليت چند وجهي حسين شاه
حسيني اس�ت 60 .س�ال فعال بودن ،باربردار و ّحالل بودن ،در لفظ ساده و
در عين ،بس غامض اس�ت .حسين ش�اه حسيني ،واقع در وس�ط چهارراه
شاهحسيني،حسين1306،؛تهرانـكوچهميرزامحمودوزير

نيروهاي اجتماعي ،سياسي ،ورزش�ي و توليدي  6دهه اخير ايران است .در
اين  6دهه نه به مرخصي رفته ،نه زنگ تفريح براي خود قائل بوده و نه ش�انه
از زير بار خالي ك�رده .تولد يافته كوچه تاريخي ميز محمود وزير ،ش�اخص
چهارراه سرچش�مه ،عضو وفادار باشگاه بوس�تان ورزش ،بسكتباليست
دهههاي  20و  30و عضو اولي�ن تيم راگبي در ايران ،ي�ك تيپ چند وجهي
ل العيار اس�ت .در باالي  80سالگي با انرژي  18س�الگان سخن ميراند.
كام 
سخنش روان ،با زير و بم و مهمتر از همه ،وجودي اس�ت .با تمام قد و قامت،
كالم جاري ميكند ،خاصه آنك�ه روايت ،تاريخي باش�د و موضوع روايت،
مصدقونهضتملي،ياتختي:

باش��گاه بوس��تان ورزش با يك زمين واليبال و بس��كتبال و يك استخر
روباز ،نقطه وصل خيليها 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 راهان��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
مياومدن .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��تههاي ديگر هم ،س��راغ راگبي مياومدن .از جمله نجاتي قهرمان وزن
هش��تم بوكس ،آلطاها كه او هم بوكسور س��نگين وزن بود و حسين نوري
كشتيگير سنگين وزن .حسين نوري مازندراني بود و پدر او و پدر من هر دو
مازندراني و شناس.
حسين نوري سنگ کش��تي تختي بود و من در س��الهاي آخر دهه  20از
طريق نوري به تختي پيوند خوردم .از طرفي ،در مدرسه رنگرزي كه تحصيل
ميكردم ،جواني بود به نام خداوردي كه َسمت كش��تي رفت ،برادر او احمد
خداوردي كش��تيگير قديمي س��نگين وزن بود كه در تكه چمن باش��گاه
بوستان ،كشتي تمرين ميكرد .بعضي عصرهاي تابستون ،خداوردي و نوري
و تختي -كه هنوز در سطح ملي ،اسم در نكرده بود ،-تو همون چمن بوستان،
سرشاخ ميشدن .روابط با تختي آهسته ،آهسته نزديكتر ميشد .تا اينكه
تختي در هلسينكي ،مليپوش شد و با يك 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
ميداد و مكانش هم كام ً
ال شناخته شده و در چش��م .من نه مالك چلوكبابي
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تختي،نوري،سروريدركشتيپهلواني

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 آنها از ُقدماي قناتآباد بودن.
بعد از كودتا چلوكبابي ملي پايگاهي بود كه بخشي از فعاليتهاي نهضت
مقاومت ملي رو ،اونجا س��امان ميداديم .تختي هم كه فك��ر ملي ـ مصدقي
داش��ت و با آقاي خرمش��اهي و جامعه سوسياليس��تهاي جبهه ملي پيوند
خورده بود ،زمينههائي بسيار جدي داش��ت كه تو همون چلوكبابي با او وارد
بحث و فحص بشيم.
نقطه جوش تختي و جبهه ملي كِي 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  40بود و تختي در
اوج؛ اوج قدرت و اوج محبوبيت .همه شخصيتهاي اصلي جبهه در مهموني
بودن؛ آقايان صالح ،صديقي ،زيركزاده و حسيبي .تجليل بسياري از تختي
به عمل اومد و دكتر صديقي از طرف جبهه به تختي هديهاي دادن.
همين زمان مصادف ب��ود با اع�لام موجوديت جبهه مل��ي دوم و تجديد
سازمان .شكل سازماندهي ،مردمي و اجتماعي بود و همه فعاالن در حوزههاي
مربوط به خود ،سازمان مييافتن .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 نوربخشها ،حس��ين عرب ،اسماعيل
كدخدازاده ،مقيمي و حمد انصاري فعال بودن ،تحليلهاي سياسي رو آقاي
خنجي ارائه ميكرد 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  41در زمان برگزاري كنگره ،در درون جبهه ملي  14س��ازمان
داش��تيم .اين  14س��ازمان بايد نمايندگان خود رو براي ش��ركت در كنگره
ي آذر مسئول انتخابات كنگره بودن و من
معرفي ميكردن .آقاي دكتر مهد 
هم عضو كميته برگزاري كنگره و انتخابات شوراي جبهه .يكي از  14سازمان،
سازمان ورزشكاران بود كه انتخاب نمايندگانش زير نظر دكتر سعيد فاطمي
انجام شد .خود س��ازمان حدود  40عضو داش��ت و انتخابات با حضور  23نفر
برگزار ش��د .در اون انتخابات مرتض��ي تاجيك 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 ميش��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
شهريها كسي رو نامزد ميكنيم كه بتونه نام ايران و ايراني رو زنده نگهداره.
اين آقاي غالمرضا تختي هم ميتونه پرچم ايران رو بلند كنه و هم نشون داده
كه وطن پرسته و خريداري نميشه».
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
باالیی هم برای عضویت در شورای جبهه ملی انتخاب شد.
در اي��ن س��الها وزن اجتماعي تخت��ي از يك كش��تيگير وزن هفتم،
هشتمي خيلي بيشتر بود.
• قابل قياس نبود ،آقاجان ،ه��ر جا ميرفت ملت حلقه ميزدن؛ جلس��ه
كميته اس��تان جبهه ملي در منزل همش��يره من تو كوچه مس��جد آش��يخ
عبدالنبي تو خيابون س��يروس برگزار ميش��د .خونه يه دالون داشت و يك
حياط بزرگ .رفقا ،تك تك اومدن .تختي كه از سركوچه نمايان شده بود ،د ِر
تك تك خونهها باز شد و زن و مرد اومدن بيرون .تختی سرش رو انداخته بود
پايين و اومد تو خونه .به من گفت بابا اينجا 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 ،نميتونست پاسخگوي مردم باشه .قيد هم داشت
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صورتجلسهانتخابتختيومرتضيتاجيكدركميتهورزشكارانجبههملي
برايحضوردركنگرهجبههملي1341،

صديقي با همون بيان خاص خودش ،زد پش��ت تختي و گفت« :پهلوون حقاً
پهلواني ،من نميگم قهرمان ،ميگم پهلوان .ش��ما حتم��اً نظرت به رهبران
بعضي كشورها مثل هنده .گاندي و نهرو را كه ميگرفتن ،صبح تاجر و كاسب
و بازاري همه چهار زانو ،پشت در زندان مينشستن تا اونها بيرون بيان .چند
روز ،روزه ميگرفتن .اينجا اقبال كمه».
تختي به سران جبهه احترام ميگذاشت 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 نميدادن كه براي دكتر مصدق
مراس��م برگزار بش��ه .همه چيز در همون احمدآباد انجام ش��د؛ شستوشو،
تدفين و ياد و چهلم.
جلو در ورودي قلع��ه،از قبل يك پاس��گاه بود ،موقع مراس��م ،ژاندارم هم
اضافه كردن و اس��امي افراد رو هم مينوشتن .شب چهلم بود ،سر خاك ،صد،
پهلوان
صد و پنجاه نفرجمع شده بوديم .بيش��تر اجازه نميدادن .در اين اثنا،
ِ
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 اينكه نيروي نظامي ،اطراف قلعه
رو محاصره كرده و سرهنگ مولوي هم درون قلعه ابراز قدرت ميكرد ،تختي
بسيار وزين و متين با يك دس��ته گل ،از پلههاي 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 آنچنان 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 ک��ه تو همين
چلوكبابي ملي ،من آمدم از پلههاي چلوكبابي باال ،پالتوي طوس��ي داشتم،
هوا اون روز سرد بود .ديدم يك جوانكي اومد باال تا من را ديد گفت :آقاي شاه
حسيني تختي را كشتند .گفتم ،كجا کشتند؟ گفت تو سردخونهاس .كدوم
سردخونه؟ سردخونه پزشك قانوني .من همينطور به حاج حسن چلوکبابی
گفتم من رفتم .ديد من ناراحتم گفت بيا ميرس��ونمت ،گفتم نه .رفتم س��ر
سرچشمه يك تاكسي گرفتم ،رسيدم پشت پزشك قانوني .از در پشت پزشك
قانوني رفتم پايين ديدم د ِر سالن تشريح بازه .آقاي كريمآبادي هم اونجاس.
مهدي تختي هم هست ،روحاهلل جيرهبندي هم هست ،ولي كميليان نيست.
من رفتم تو ديدم مرحوم تختي رو باالي س��كوي بلندي ق��راردادن و پارچه


كه مسئله هر كسي رو حل كنه .يه تختي بود و يه حقوق راهآهن -بقيه رو هم
كه قطع كردن -با يك كرور ملت.
شب هفت تو مرگ تختی هم همين بود ،مردم حلقه زدن ،زن و مرد سراز پا
نميشناختن از شوش تا مزار .يه عده پابرهنه شده بودن و ميدويدن.
تو مغازه شمشيري كه مياومد ،مردم از در و ديوار چلوكبابي باال ميرفتن.
هر كدوم هم انتظار داش��تن؛ يكي كار ميخواست ،يكي مريض داشت و يكي
هم زنداني .بار تختي طاقتفرسا بود.
كار و بيماري و گرفتاري ،عروسي چي؟
• عروسي هم همينطور .آقاي دكتر صديقي يك كمك 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 يك دسته گل بزرگ .تختي پهلوون
دستپر بود .با اومدن تختي ،عروسي ،عروسي ش��د و آقا رضا هم سرمست و
شنگول.
ظاهرا ًرابطه تختي با آقاي دكتر صديقي نس��بت به بقيه س��ران جبهه،
نزديكتر بود.
• بله ،درسته .اتفاقاً آخر عروسي ،وقتي تختي ميخواست مجلس رو ترك
كنه به آقاي دكتر گفت« :آقاي دكتر چه خوبه كه آقايون س��ران جبهه ملي،
تالش بيشتري بكنن و حركتشون مثمرثمر بشه .تا حاال چندبار زندان رفتن
و اومدن ،ولي بهرهاي كه بايد از زندن ببرن ،نبردن .باید بتونن جاي بيشتري
در جامعه بازكنن » .اتفاقاً دكتر صديقي هم تازه از زندان آزاد ش��ده بود .دكتر
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اسنادساواك،
سنداحضارتختيبهساواك،آذر1342

سفيدي روش كشيدن .طبيبان باال سرش هستن و مثل اينكه پشت سرش
رو دارن جراحي ميكنن يا بند و بس��ت ميكنن .مرح��وم كريمآبادي گفت
بايد چه كار كنيم؟ گفتم من نميدونم چي كار كنيم .گفت شاه ،گفتم چيه؟
گفت االن تمام چلوكبابيها تعطيل ميش��ن ،چلوكبابي شمشيري تعطيل
نش��ده ،گفت تا زوده بايد يك كاري بكنيم .گفتم چه كار؟ گفت تختي رو ،تو
مقبره شمشيري دفن كنيم .منتهي اجازه ميخواد .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 همينطور مردم دسته دس��ته دارن ميان .من بدو رفتم تا سبزه ميدون
راهي نبود ،به حاج محمود آقا گفتم ،مرحوم كريمآب��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 پزشك قانوني از جمعيت سياه شده بود ،آمبوالنس اومد .با آقاي
جيرهبندي و كميليان نشس��تيم تو آمبوالنس .من جلو نشستم .به ابنبابويه
كه رسيديم ،كاغذ رو نشون دادم ،قبر رو كندن و پهلوون رفت زير خاك .آقائي
از قوم و خويشهاي آلحس��يني كه قد بلندي داشت و از متدينين خانيآباد
بود ،نماز خوند و ختم ماجرا.

 42سال گذشت ،جسم رفت ،روح ماند ،رسم ماند ،راه ماند .چرا؟
• هم وجودش ،مايه ماندگاري داشت و هم خدا سنت داشت.
سنت خدا؟
• ماندگاريِ منش و مرا ِم همه مرام دارا ،چه در بودشون و چه در نبودشون.
این سنت خداس .تختی نزديك  20س��ال پهلووني كرد ،تا بود .بيشتر از 40
سال هم پهلووني كرد ،در نبود.




اطالعرسانيسعيدفاطميبههيئتنظارتكنگرهجبههملي،مبنيبربرگزاريانتخاباتكميتهورزشكاران
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بهانـهاصلـي
ي�ك و ني�م دهه زيس�ت مش�ترك با
تخت�ي ،روحاهلل جيرهبندي را ب�ه برادر
دي�وار ب�ه دي�وار او تبدي�ل ك�رده بود.
همچنان ك�ه قن�ادي آق�ا روحاهلل نيز از
پاتوقهاي اصلي پهلوان بود .گرچه مغازه
كاظم ش�ريفي در چه�ارراه اس�تانبول
ه�م ،از پاتوقه�اي تختي بود ،ام�ا نه در
حد و اندازه قنادي س�ر جمالزاده با نان
خامهايهاي بشقابي.
روحاهلل جيرهبن�دي ني�ز در ورزش با
تختي آش�نا ش�د و در جبهه مل�ي به او
پيوند خورد:

«ابتدا كش��تي كار ميكردم ،بعد فوتبال تو
تيم ش��اهين ،بعد واليب��ال؛ در واليبال موندم.
اون موقع واليبال قهرماني نبود ،سر شام و نهار
ميزديم .ولی س��ال  41-42از همه ورزشها
كناره گرفتم.
كش��تي رو تو باش��گاه بب��ر ميگرفت��م ،تو
خيابون ري .باشگاه دس��ت آقاي حيدري بود.
تو همون باشگاه با آقا مهدي تختي آشنا شدم
و بعد آروم ،آروم سالهاي  28يا  29بود ،كه با
خود غالمرضا تختي شناس شدم .با خود تختي
ت��و زورخونهای كه ت��و قناتآباد ب��ود ،جوش
خورديم .بعد هم كه كشتيهاي پهلواني ،آزاد و
تخت�ي ب�ا تي�م كش�تي در ش�وروي
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سفرهاي داخلي و خارجي مشترك».


ش��ما در كنار تيم به سفر ميرفتيد،

نه؟
• بله ت��و تيم نب��ودم ،كنار تي��م راهی
ميش��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 رقابتها در
يك مجتمع ورزشي بزرگ ،انجام ميشد.
تو راهروئي كه منتهي به سالن كشتي بود،
يك خانم مس��ن روس ،جلو اومد .از همه
ميپرس��يد« :اين تختي كيه؟» تا اينكه
تختي اومد ،همه گفت��ن اينه .اول ،خانم با
زبون بينالمللي به تختي گفت« :پسر من
حريف توس��ت .پاي چپش آسيب ديده،
از تو خواهش ميكنم پاي چپ پس��رم رو
نگير ».تختي هم رو تش��ك ،اص ً
ال با سمت
چپ هيكل حريف كار نداش��ت و از راست
ميگرفت.
 غير از ش��وروي در چه سفر خارجي،
همراهيش ميكرديد؟
• در تولي��دو  1962آمري��كا هم بودم.
كشتي آخر با مدويد ،كش��تي قدري بود.
مدويد يك جوون خوش قد و باال و زورآمد
بود كه تازه شاخ شده بود .كشتي مساوي
شده بود .تختي كه از تشك اومد پائين ،با
ما يك كوكا خ��ورد .بالفاصله گفتن ،وزن
كش��يه و هر دو كش��تيگير چون مساوي

پهلواندرميدانكشتي

جيرهبندي
روحاهلل
1306
تهران ـ مولوي،
اسماعيلبزاز

ك��ردن بايد بيان وزنكش��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
ميرفتيد؟
• بله ،همه رو با هزينه خودم ميرفتم.
 چرا طي مسافت ميكرديد؟
• چون خاطرخواش بودم.
 خاطرخواه چه؟
• خاطرخواه مايهگذاري��ش تو رفاقت.
تختی مرد اول بود ،ت��و رفاقت كم نياورد.
فقط شب آخر ،حرف ما رو گوش نكرد.
 توضيح ميفرمائيد؟
• از يكي دو روز قب��ل از قضيه ،رفته بود
هتل آتالنتيك .ش��بي كه واقع��ه رخ داد،
عصرش به من س��رزد .قرار بود بريم خونه
ما ،نيومد .گفت «دلم ب��راي بابي (بابك)
تنگ ش��ده ،ميخوام برم» .ولي رفته بود
هتل.
 بعد؟
• صبح من ساعت  7/5تو 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��تيپور يا كالجبار
و امي��ر خواجهن��وري) اختالف داش��تن،
تخت��ي ميخواس��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 نميدونم ،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 پزشك قانوني ،با
آقاي شاه حسيني سوار آمبوالنس شديم،
ش��وفر آمبوالنس آقاي رمضانخاني نامي
بود .آقاي شاهحس��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 خاک.
 مراسم چطور برگزار شد؟
• ابتدا اجازه برگزاري مراسم نميدادن.
خصوص��اً ت��و ابنبابوي��ه .توس��ط رفيقي
كه اس��مش رو نميش��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��تانها اومده
بودن .برنامه دس��ت خرم ،شاهحس��يني
و من بود .مس��عود حج��ازي صحبت كرد
و داري��وش فروه��ر .مداحه��ا خصوص��اً
شهرستانيها هم به نوبت ،ميخوندن.

جمعيت كي��پ كيپ ب��ود .م��ردم ،رو
شيرووني خونههاي اطراف هم رفته بودن،
همه شيروونيها 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
جيرهبندي رشته كالم را بدست ميگيرد:
«بله ،چند دفعهاي با حاجآقا ديدنشون
رفتيم .دو س��فر هم به اصفهان و ش��يراز
برديمشون .شهال خانم به منزل اقوام هم
سرزد .در آخرين سفر ،بابك  9ماهه بود.
 خان��م جيرهبن��دي ارتباطات تا كي
ادامه داشت؟
• رفته رفته كم شد.
 چرا؟
• چ��ون بهان�ه اصل�ي ديگ��ه وجود
نداشت .اصل قضيه نبود.
 بهانه اصلي چه بود؟
• آقاي تختي.
 خانم جيرهبندي،
• فاميل خودم پورصادق هست.
 بله ،خيلي ممن��ون ،بفرمائيد ديدار
آغازين شما با «بهانه اصلي» كي بود؟
• هفت ـ هشت س��ال پس از ازدواج ما،
حدو ِد سال .40
 لطفاً روايت كنيد:
• ب��ا آق��اي جيرهبندي اوم��دن منزل؛
زمستان1388
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منزلپدرهمسرتختيپسازفوتپهلوان،
ازراست:بهشت يپور،مهندسحسيبي،جيرهبنديومسعودبهنود

خيل��ي آرام ،ك��مرو ،خجالت��ي ،مودب و
دوستداش��تني .بعدها س��فر هم رفتيم؛
طالق��ان و اصفه��ان .تيپ خاص��ي بودن،
با خانمه��ا قاطي نميش��دن .برعكس به
بچهها خيلي عالقه داش��تن .پس��ر من رو
خيلي باال و پايين ميك��ردن .حاج آقا هم
ميگن ،پسر من كه انگار دست تختي بهش
خورده ،چهارشونه و قويه.
تو سفرها ،مردم به سمت تختي هجوم
ميآوردن .يادمه در س��فر اصفهان رفتيم
رستوران غذا بخوريم ،يك عده ريختن دور
و برش ،باهاش عك��س بگيرن .ولي تختي
از جمع ف��رار ميكرد .همه ميخواس��تن
عكس و امضاء بگيرن.
تختی مر ِد اصل ب��ود؛ نمازخون ،با حيا.
اگه با خانمي صحبت ميكرد ،تو چشماش
ذل نميزد .رفت��ارش با م��ادرش هم كه
نمونه بود.
 آق��اي جيرهبن��دي برخورده��اي
جديتر ش��ما با تختي ،بي��رون از ورزش،
كجا بود؟
• به طور جديتر ،تو حوزه سياسي .اون
موقع تمام افراد تو جبهه ملي ،هر كدوم به
شغل و كار خودشون تعريف ميشدن؛ 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
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حسن قاسميه ،نقش اجرائي هم داشتيد؟
• آقاي خرمشاهي ،آقاي شاهحسيني و
من ،اداره كنندگان اجرائي كنگره بوديم.
 حمايت تخت��ي از جبهه ملي در چه
سطح بود؟
• علن��ي از جبهه حماي��ت ميكرد .هيچ
ترس��ي نداش��ت .همه گرفتاريهاش هم از
همين بود؛ قط��ع حقوق ،گرفت��ن بازوبند،
فشارها،گرفتنپرچمتوتوكيو.بههرحالپاي
مصدقوايسادهبود.وايسادن،هزينهداره.
 ب��اور تختي به دكت��ر مصدق چقدر
عميق بود؟
• بس��يار .نيگا ك��ن! بع��د از  28مرداد،
تيم كش��تي رفت ژاپن .تختی از ژاپن كه
برگشت 5 ،تا بشفاب آورد كه رو بشقابها،
عكس مصدق چاپ شده بود ،يكياش رو
هم داد به م��ن .ببين ،همينه��ا تو تاريخ
ميمونه .به تختي گفتم« :اگه ميگرفتن
چ��ه كار ميك��ردي؟ گف��ت« :خ��وب
ميگرفتن .طوري نيست» .تختي شيفته
مصدق بود ،مردم هم شيفته تختي.
 رابطه خانيآباديها با تختي را شاهد
بوديد؟
• تو خانيآباد ،سيد ممد كوچيكه (آل
حس��يني) ،فدائيش بود .سيد ممد بزرگه
(كباب��ي) ه��م همينطور .پس��رعموها و
پس��رعمههاش ،همه دور و ب��رش بودن.
تختي تو خانيآباد ،نگين انگش��تري بود،
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دور و اطراف داش��ت .رابط��ه ،يك طرفه
نبود؛ خودش ،ه��م احت��رام بزرگترها رو
داشت و هم كوچكترها رو.
فكر نكن كه فقط خانيآباديها ،مشتاق
تختي بودن .ه��ر جاي اي��ران ميرفتي،
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 ميخواست
از جمعيت َدرب ِره .ح��اال از دكترا بگذريم،
حرم رو گوش كن:
يك 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 اينكه جارو
بزنن ،تو خلوت��ي برين يك زيارت س��ير
ٍ
خلوت
بكنين» .برنامه رو جور كرد ،وقتي
خلوت شد ،حالت قرق ،رفتيم تو صحن.
ببين هم��ه تخت��ي رو ميخواس��تن.
مغازه من ـ قنادي ـ س��ر جمال��زاده بوده،
وقتي مياومد و مينشس��ت ،همه سرازير
ميشدن ،به همه هم نون خامهاي تعارف
ميكرد ،اهل بفرما زدن بود.
يك بار ،يك مردي اومده بود روبهروي
مغازه ،پاي درخت ايستاده بود و تختي رو،
يه جور خاصي ن��گاه ميكرد .ديدم تختي
بلند ش��د ،يه خام��هاي برداش��ت و گفت
«بفرما» .مرد گفت «ب��راي نون خامهاي
نيومدم ،اومدم شما رو ببينم» .بعد از اون،

آذر،1341كنگرهجبههمليايران،
تختيدستبرشانهجيرهبندي

مياومد پ��اي همون درخت ميايس��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 برميگشتيم،

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.

عروسيدامادكلايران،
جيرهبندينشسته،اوليازراست
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خاطرههایسفیدوقهوهای
تودهای ش�دن جبهه ملی ای�ران چه در موج
اول در دوران بنیانگذاری مصدق بزرگ و چه در
م�وج دوم و اعالم موجودیت دوباره در آس�تانه
دهه  ،40مدیون «پش�ته اجتماعی» است که از
عناصر ش�اخص و وزین ،صاحب اعتبار و «مردم
جمعکن» ،شکل بسته بود؛
ح�اج اس�ماعیل کریمآب�ادی ،ح�اج
محمدحسین راس�خ افش�ار ،حاج تقی انوری،
احم�د توانگر ،حس�ن شمش�یری ،لباس�چی،
دس�تمالچی و  ...از جمل�ه عناص�ر وزندار

و اعتبارداریان�د ک�ه در گس�تراندن س�فره
اجتماعی جبهه ملی در دو موج ،نقشی مؤثر ایفا
کردهاند .حاج حس�ین نایب حسینی از اعضای
ش�اخص کمیته اصناف در جبهه مل�ی دوم نیز
حلق�های از این زنجیره اس�ت .حاج حس�ین از
کس�به ش�اخص تهران و از نزدی�کان تختی در
دهه آخر حیات او ،س�الهائی اس�ت چند که از
میان�ه رفته اس�ت و فرصت روای�ت از کف داده
اس�ت .اما همس�ر ،فرزند پس�ر ـ عب�اس نایب
حسینی ـ و فرزند دختر ،راوی برخی پیوندهای
در منزل چهار راه حس�ابي ،پاي حوض ،با آب پاش

خانواده
نایبحسینی
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حاج حسین و غالمرضا تختیاند؛
همس�ر مرحوم نایب حس�ینی ،خوشبیان،
پرصفا و ص�اف دل با چادر نماز س�پید و از س�ر
نماز مغرب برخاس�ته ،از دور دس�تترها سخن
میگوید:

«منزل ما خیاب��ان غفاری ب��ود ،حیاطی
داشتیم و حوضی .آقای تختی از در ،که وارد
میشد ،سر حوض می-ایس��تاد ،آستین باال
میزد و وضو میگرفت .از پشت شیشه نظاره
میکردم .صدای پهلوون در گوش��م اس��ت:
«حاج حسین اول نماز ،بعد غذا» .پشت اون
هم میگفت خان��م نایب باز مزاحم ش��دیم،
شما ببخشید».
به واس��طه نزدیکی با نایب ،س��فر و دور و
اطراف هم میرفتیم؛ یه ب��ار رفتیم چالوس،
بس��اط رو پهن کردیم و نشستیم ،همچنین
که نشستیم ،چند تا دختر از اطراف فهمیدن
تختی اومده ،جمع ش��دن دور و بر ما .تختی
خودش رو جمع کرد و به آقای ما گفت نایب
مثل اینکه رو پیش��ونی من نوش��تن تختی.
خالصه شلوغ شد و اوضاع به هم خورد .ما هم
وسائل رو جمع کردیم و رفتیم جای دیگه».
 با مادر تختی هم رفت و آمد داشتید؟
ما به منزلشان میرفتیم .یک مادر متدینی
داش��ت که دائم در حق تختی دعا میکرد و
زندگی سادهای داشت.
 در مراسم عقد و عروسی تختی حضور
داشتید؟

عقدپهلواندرمنزلپدرهمسر؛
داماد،آقايتوكليپدرشهالخانم،محضردار
وحاجحسيننايبحسيني

عروس��ی ،قاطی ب��ود .من ت��و مهمونیها
و عروس��یهای زن و مرد با ه��م ،نمیرفتم.
آقا نایب ب��ا بچهها رفتن .برای مراس��م عقد،
آقای م��ا از محل خودمون محض��ردار برد .با
محضردار و دفتر رفتن منزل آقای توکلی پدر
همسر آقای تختی .مراسم عقد در خانه دختر
انجام شد و عروسی هم در باش��گاه دانشگاه
بود».
دختر آقای نایب حسینی که در سال ،45
یک دختر مدرس��های ن ُه ،ده ساله بوده است،
خاطراتش تروتازه می-ش��ود و کالمش را به
کالم مادر ،پیوند میزند:
«بچ��ه ب��ودم ،وقتی تخت��ی به من��زل ما
میآمد ،بچههای مح��ل میفهمیدن و جمع
میشدن پشت در و شعار می-دادن
رستم ایران کیه غالمرضای تختیه
موقع عروس��ی ،یادمه که همه کارتها رو
آورد خونه ما ،با پدرم نشس��تن و کارتها رو
نوشتن».
در ذهن فرزندان خانواده نایب حس��ینی،
دو رخداد ،تم��ام و کمال ثبت و ضبط ش��ده
است؛ یکی عروسی و کارتنویسی و یکی هم
خبردار شدن پدر از فوت تختی .رخداد سپید
رنگ را دختر خانواده به زب��ان آورد و رخداد
قهوهای را پسر به تصویر میکشد:
«قدیم تو خونهها تلفن کم بود ،تو منطقه
ما اکثر خونهها تلفن نداش��تن .ما جزو خیلی

کمیابه��ا بودیم ک��ه تلفن داش��تیم .صبح
بود ،تازه از خ��واب بیدار ش��ده بودیم ،تلفن
زنگ خورد ،حاجی گوش��ی رو برداشت .من
دیدم حاجی یه هو با زانو نشس��ت .از روزنامه
اطالعات جهت اط�لاع زن��گ زده بودن که
«آقای نایب حسینی تختی خودکشی کرد».
حاجی لباس پوشید و از خود بیخود ،رفت
پزشک قانونی .من هم پشت سرش رفتم دم
پارک شهر .شلوغ بود ،ش��لوغ ،جنازه رو هم
نم��یدادن .حاجی رفت باالی یک س��کو .از
رو بلندی فریاد کش��ید «مردم شلوغ نکنید،
جنازه را نمیدهند .آروم باشین تا جنازه بیاد
بیرون».
عباس نایب حسینی ،درست یکسال قبل
از کودتا بدنی��ا آمده؛  28م��رداد  ،1331در
بخش  10در خیابان غفاری .او جدا از خاطره
قهوهای دی ماه  ،46خاطرات خوش و رنگی
نیز ،از ذهن به زبان منتقل میکند:
«یه بار آقا جون و آقا تختی میخواس��تن
برن رش��ت .آقا جون حاضر ش��د  100تومن
به من بده که من همراهشون راه نیفتم100 .
تومن میشد  30پرس چلوکباب ،پولی بود.
قبول نکردم و هر طور بود خودمو تو ماش��ین
جا کردم؛
آقاجون ،آقای جیرهبندی ،محمدحسین
م��ن ده ـ
قیص��ر ،نیکو س��لیمی ،آقا تختی و ِ
دوازده ساله .رفتیم س��مت رشت .تو رودبار ـ

منجیل که پیاده ش��دیم ،ملت سریع تختی
رو شناختن ،جمع ش��دن و گل به سر و روش
ریختن .رسیدیم رشت ،تو میدون شهرداری
باز ملت جم��ع ش��دن ،جمعیت م��ا رو برد
باالخون��ه چلوکبابی حقیقت .نهار اساس��ی
آوردن .هر ج��ا میرفتیم تخت��ی مثل نگین
انگشتری بود.
مرحوم تختی یه تکه زمین داشت تو متل
قو .خودش یه چادر از خ��ارج آورده بود؛ یک
روش توری بود ،ی��ک روش برزنت .چادر رو
برپا کردن ،شب موندیم تو چادر .یه روز اونجا
بودیم .باورکن صیادها با فرقون ماهی سفید
میآوردن».
 کیف��ی میکردی��د در نوجوان��ی،
برخوردهاش با شما چه طور بود؟
وقت��ی م��ن رو میدی��د ،گ��وش م��ن رو
میکش��ید .منم ش��یطون ب��ودم .یه ب��ار به
آقاجون گف��ت «حس��ین ،اگه ای��ن عباس
 5دقیقه رو صندلی آروم بش��ینه ،یه بستنی
مخل��وط جای��زه م��یدم .م��ن دو دقیقهام
نتونستم رو صندلی بند بشم.
 در عال��م کودکی ـ نوجوان��ی ،در مورد
تختی در چه افکاری سیر میکردید؟
«با خودم میگفتم کافیه یه چراغ سبز به
حکومت نش��ون بده ،دولت احیاش میکنه.
ولی تختی کس�ی نبود که ب�رای زندگی
زیبا و چراغانیدار ،تالش بکنه ،همین».
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پهلوانِ دردسترس
آن که در نشانی دادن محل تولد و زیست خود
نیز آهنگین صحبت میکند ،بانوی ویژه ای است
که مستقل از همسر نام آش�نایش مرحوم حسن
خرمش�اهی ،خود صاحب اسم ،رس�م و تشخص
است؛
سرکارخانمفرشیدافشارکهبههمسرازدست
رفتهاش ،هم مهر می ورزد و ه�م از او نیک یاد می
کند ،شخصیتی است هم فرهنگی ،هم اجتماعی
وهمسیاسی:
صاحب چند دفتر ش�عر از جمله "زاینده رود" و
"البرزوفص�لاقاقی"،تحصیلکردهرش�تهحقوق
ودارای دفت�ر وکالت ،محقق میدانی ح�وزه آبخور
زاین�دهرودوپی�شبرن�دهمطالعاتاقتص�ادی–
اجتماعیزنجان،ازوزانتخاصخودبرخورداراست.
مرحوم حسن خ ّرمش�اهی متولد سال  1307و
متوفی در س�ال  ،1385به عنوان یک�ی از فعاالن
اصل�ی جبه�ه مل�ی دوم از ارتباط�ات وس�یعی

برخوردار بود و دفتر کار وی نی�ز محل رفت و آمد
فعاالن سیاس�ی و اجتماعی .مرحوم خرمشاهی
دارای مناس�باتی نزدیک و تنگاتنگ با غالمرضا
تختیبود.خانمافشارراویصادقیاستازدوست
نزدیکهمسرخوددردوسالآخرحیاتاو:

نام تختی از چه زمانی در صفحه آشنایی ذهن
شماجاگرفت؟
در دبیرستان با نام تختی آشنا ش��دم ،در اواخر
دهه  .30به دبیرس��تان فروهر در پاچنار می رفتم،
در قنات آباد در همسایگی خانی آباد .و من از همون
موقع افتخار می کردم که تختی در محله ای است
که جنب محله ماس��ت .از او تصور دیانت ،صداقت،
حجبوحیاومردونگیرودرذهنمجادادهبودم.
باخانواده،مباهاتمیکردیمکهتختیدرحوالی
اهالیمردمیمثل
محلماست.محلهماهمپربوداز ِ
حاج آقای کیهانی ،حاج آقای راس��خ افشار ،حاجی
رفعت ،اخ��وان ،بیدآب��ادی ،ملکوتی ،خاموش��ی،


افشار(خرمشاهی)،فرشید؛تهران-قناتآباد،
خانم افشارومرحومخرمشاهي،انتهايدهه40

مشتاقی و کسروی ها (خاندان مادری ام) و ...همه
اهالی قناتآباد از جمله شاخص هایی که نام بردم،
همیناحساسروداشتن.
وقتی با آقای خرمش��اهی ازدواج کردم ،متوجه
ش��دم تختی دوس��ت صمیمی خرمشاهیست.
بسیار به وجد آمدم ،برایم غیرمنتظره بود .تختی رو
در یکی از مهمونی های بعد از ازدواج دیدم .به دفتر
خرمشاهی هم زیاد سر می زدو او را خرم خرم صدا
میکرد.باراولکهدیدمش،انگارذوقزدهشدم.
واکنش تختی چهبود؟
گفت" :خرم ،به تبریک می گ��م ،خوب خانمی
نصیبت ش��ده" .محجوب بود و م��ودب .این جنبه
تختی برایم با ارزش بود .خود ما ه��م از خانوادهای
مذهبی و فرهنگی بودیم؛ پدرم قاضی دادگستری
و عالقمند به ورزش و مادرم مدیر دبیرس��تان .این
ها رو به حس��اب تعریف از خ��ود نگذارید .فرهنگ
خاص مذهبی داشتیم .تختی هم ،در فضای ما بود.
از خرمشاهی هم می شنیدم که با دین و ایمانه.می
توانم با قاطعیت به ش��ما بگم که تختی ،درس��ت و
کاملیکخانمرانگاهنمیکرد.
با تصورات پیش��ینی که از تختی داشتید ،در
مواجههاولچطوربااوروبروشدید؟
بگذارید راحت تر صحب��ت کنم؛ من خودم یک
تیپ اجتماعی ب��ودم ،با آدم های ش��اخص زیادی
برخورد داش��تم .در موسس��ه تحقیقات اقتصادی
دانشگاه تهران کار می کردم ،دکتر سنجابی مدیر
گروه ما ب��ود .با چهره های سرش��ناس دیگری هم
آشنا بودم ،اما به هر حال دیدار آقای تختی برای من
شگفتانگیزبود.
در ادامه معاش��رت خانوادگی شما با تختی،
صحبتهایفیمابین،چهزمانیازگفتگوهایرایج
بهسمتمسائلجدیترتبدیلشد؟
صحبت های جدی تر به م��رور و در خالل زمان
پیشمیآمد.صحبتهایمختلفیمطرحمیشد؛
بحثسیاسی،بحثجبههملیومصدق.همینطور،
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پهلوانمليبابچ ههايملي؛
نفراولازسمتچپ،دكترخنجي
نفردومازچپ،خرمشاهي

وضع و اوضاع م��ردم .ما با هم راح��ت صحبت می
کردیم .در م��ورد حاکمیت م��ردم ،و آزادی ها هم
بحث میش��د .بعضی وقت ها می گفت"کو ،تا ما به
اونجابرسیم؟"
به مصدق عالقه مند بود و ذکرخیرش رو داشت.
تختیبیشترشنوندهبودتاگوینده.بخصوصزمانی
کهباخرمبودمسائلروبهدقتمیشنید.
شرایطواحوالتختیرادرماههایقبلازفوت
چگونهمیدیدید؟
آقای تختی اواخر ،گرفته به نظر میرسید ،اواخر
برای اینکه روحی��ه اش عوض ش��ود و از گرفتگی
بیرون بیاد ،سعی میکردیم زیادتر به دور و اطراف
برویم .یک جمعه درمیون ،غذا درست می کردیم
میرفتیم باغچه گلندوک .امیرخان (بهشتی پور)
بود،آقاروحالهجیرهبندیبودوآقاینایبحسینی،
همهباخانوادهمیاومدن.
شبیکه فرداشبههتلرفتهبود،غروبهنگامی
بهدفترخرمشاهیآمد،گرفتهبود.خرمشاهیگفت
تختی جان برو عقب شهال خانم ،شام بیاین خونه ما.
تختیحرفعجیبیزد،گفت"خرم،بذارمرغسیاهه
رو سر ببرم ،بعدا ًمیام ".نفهمیدم منظورش چی بود.
رفتوماپسفردایآنشبفهمیدیمچیشدهاست.
بافوتتختیچگونهروبهروشدید؟
ایوایازفوت،تلخبودوهولانگیز.
خواهرانه به شما بگویم ،من هنگام شنیدن خبر
فوتآقایتختی،پسرمفرزادرابارداربودم.
از مرگ تختی ،آنقدر تأثر پیدا کردم که می توانم
بگم بسیار وضعم وخیم بود .غروب هنگامی بود که
از رادیو خبر رو ش��نیدم .با خودم می گفتم که بچه
من ،زنده بدنیا نمیاد .با ش��رایط خاصی که داشتم
به تشییع جنازه نرفتم ولی در مراسم دیگر شرکت
کردم.
بعد از ف��وت هم با خانواده تخت��ی رفت و آمد
داشتید؟
تامدتیحدودیکس��المیرفتی��مومیآمدیم،






بعدها روابط کم شد .پس از پیروزی انقالب که آقای
خرمشاهی جایگاه قبلی دبیرس��تان ایران زمین را
به عنوان باش��گاه جبهه ملی تدارک دید ،در س��ال
 58در شب 17دی ،س��الگرد فوت آقای تختی را به
کمک دوستان برگزار کرد .مراسم شایسته ای انجام
ش��د .ش��هال خانم و بابک هم اوم��دن .بابک حدود
12سال داش��ت .در سراس��ر برنامه آن ش��ب که از
شادروانغالمرضاتختیباتجلیلیادمیشد،مراسم
ازدواجشراکهدرباشگاهدانشگاهتهرانبرگزارشده
بود،بهیادمیآوردمواشکازچشمانمنسرازیربود.
ب��ه عنوان یک خانم ،تصور می کنید همس��ر
تختیپسازفوتپهلوانباچهشرایطیروبروبود؟
فکر می کن��م آن واقع��ه ،ضربه ای ب��ود که که
موجب " بار آمدن" او شد .بعد از واقعه بسیار تحول
پیدا کرده و بس��یار مطالعه می ک��رد .خانم خیلی
فهمیدهایبود،حتیتحلیلهممیکرد.سالهادر
آزمایشگاه دانشگاه تهران کار میکرد .در دیدارها،
احس��اس می کردم جهش��ی جدی داشته .خیلی
عمیق تر شده بود ،نمی دونستم چه مطالعاتی داره،
فکورشدهبود،دیداجتماعیهمپیداکردهبود.
مقابل فشارها صبور بود و مستحکم .هیچ وقت
همازخودشدفاعنکرد.
انتظارشماازبابکچهبود؟
بابکدرکودکیپدرازدستدادوهرگزاوراندید.
عظمت��ش را درک نکرده بود و تعریف��ی از روابط با
دوستانش و جامعه نداشت ولی سعی می کرد با آنها
به عنوان بزرگتر یا دوست ،نزدیک شود .در بعضی
مناس��بتها هم میدیدمش .از او انتظار تأسیس
یک بنیاد و جمع کردن دوس��تان و طرفداران پدر،




راه انداختن حرکتی حول محور ش��خصیت آقای
تختی ،بعید نمی نمود ولی باب��ک این کار را نکرد یا
نشد و یا نتوانس��ت .باید بگویم همت او در پیشبرد
هدف نشر ارزشمند بود .نشر قصه را اداره می کرد و
آثارارزشمندیهممنتشرکرد.
شما ابتدا از تختی ذهنیتی داشتید ،سپس او
در مناسبات ،برای ش��ما عینیتی پیدا کرد ،بعد هم
ناپدید شد و رفت .چه ترسیمی از او دارید؟ از تختی
دراینمسیر،چهدرذهنشمارسوبکرد؟
بگویم ش��هابگونه 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 پیرامون
زندگی و توجه به مردی با خصوصیات مردمی .بعد
درک وجودی از او پیدا کردم تا حدودی مش��خص
تر ،نافذت��ر و با ابعادی موثر و توجهش به نارس��ایی
های اجتماعی در مورد مردم ،او برای من بزرگ بود.
مرگش برایم س��نگین بود .انگار مثل یک کوه فرو
ریخت .امیدی بود که بر باد رفت .بعد از مرگ او ،من
درواقعبهگذرانبیهودهزندگیوبیاعتباریجهان
بیشتراندیشیدم.
طرف مقاب��ل در ارتباط با تخت��ی ،از او تأثیر می
پذیرفت .آقای تختی در فرد مقابل ،به آرامی
حلول می کرد و اثرگذار بود .دیانت ،یک حالت
خاص و تأثیرگذارندهای به فرد م��ی دهد .او بدون
تظاهروصادقانهبامردمبود.
به عنوان یک خانم ،به نظر شما حضور مردان
اینچنینیچقدربرایجامعهضروریاست؟
اگراینمرداننباشندکههمهسرگرموضعفردی
خود هس��تند .کم حرف بود اما ،با س��لوکش حرف
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خرمشاهي،بادامادچهارشانه

میزد.مهماستکهکمحرف،بتوانیاثربگذاری.
من در محله مان ،یک تلقی ه��ای اولیه از منش
تختی داش��تم .درک کردم که تخت��ی هم از ّ
خطه
محلیخودماست؛
انسانی آزاده ،اهل خدا ،با احوال و سلوک .مردان
اینچنینیاستوانههاییکجامعهاند.
یک عنصر تختی ،در جذب مردم موثر بود ،آن
عنصرچهبود؟
ایمانویژهتختی.واینکهتختیدردسترسبود.
ِ
دسترس مردم بود .خدا هم ،همه جا هست .بندگان
ملموس خدا هم ،مثل خدا در دس��ترس اند ،اما بال
تشبیه.خداهمگفته"بشرراخلیفهخلقکردهام".
تختی مثل برخی که از اسم و شهرت خود بهره
برده اند ،از عنوان خود هم بهره نگرفت .خاص بود.
ورزش را عامل کسب و تجارت نکرد .اهل سخنرانی
ونصیحتنبود.ولیگویابود.
فکر می کنی��د ،منش در این ش��رایط ،قابل
بازتولیداست؟
بله؛ زمین خالی از حجت نیس��ت .هنوز خانواده
هایی هس��تند که فرهنگ و ش��خصیتی در درون
دارند که ،این ظهور و ب��روز را ممکن می کند و این
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شاخص صاحب منش متولد
امکان هست که افراد
ِ
ش��وند .ممکنه مثل تختی نباش��ند ،اما به هر حال
کسیهستند.منخوشبینم.
ورزشکارهای کنونی با تختی فاصله دارند .اما از
درون جامعه و به ط��ور خودجوش ،صاحبان منش
بیرونمیآیند.
ماجرایناگفتهای،خاطرهبیاننشدهای؟
بحثخواستگاریازیکخانمعالیقدرپیشآمده
بود .تختی به خرمش��اهی گفته بود باید با خانوم تو
برم خواستگاری .خرم گفته بود باشه ولی من نباشم
بهتره .خرم نیامد ولی من و آقای تخت��ی را تا منزل
دختر خانم رس��اند و خود در بیرون منزل منتظر ما
ماند.برایمنهمافتخاریبودکهباچنینشخصیتی
بهخواستگاریبرم.برایمنیکپوئنحساسیبود.
پوئنکلمهخوبینیست،نکتهمثبتیبود.
به داخل من��زل رفتیم .در حیاطِ باز و روش��ن و
باصفایی از ما پذیرایی ش��د .پدر دخت��ر خانم آمد
خیلیمتشخصبودوشناختهشده.دخترخانمهم
تشریفآوردن.
با چایی؟
نه مستخدم داش��تن .صحنه خیلی برام دقیقه.
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غرورانگیزبودکهباتختیبهخواستگاریرفتهام.پدر
بهدلیلآنکه،خواستگارتختیاستبسیارمحترمانه
و مودبانهبرخ��وردمی کرد.دخترهم ف��وقالعادهبا
شخصیتبود.صحبتهایمختلفیشد.منصحبت
اصلیروپیشکشیدم.قرارشدبعدا ًجواببدن.
دختر خان��م خیلی مفتخ��ر بود ک��ه تختی به
خواستگاری او آمده .خرم هم به دلیل آشنایی قبلی
با پدر دختر ،پس از خواس��تگاری با او صحبت کرد.
ولیپاسخمثبتنبود.برایآنهاجاینگرانیبود.
تختیهمصحبتمیکرد؟
کوتاه صحبت می کرد و در مورد مسائل کلی و نه
خودموضوع.
اینماجرارابرایکسیهمتعریفکردید؟
به هیچ کس نگفتم .به خواهرانم نیز که معموال
ناگفته ای با هم نداشتیم هم نگفتم .فقط به عنوان
خاطرهایبرایخودنوشتم.
چرااینجاگفتید؟
نمی دانم چرا .ماجرا را به عنوان خاطره ای که به
آنمفتخرمنقلکردم.
نقل دیگری؟
گفتهها،گفتهشد.








چهانپهلوانكنارتشكتمرين

نوربخش
شجاع
1309
تهران ـ حسنآباد

ِ
تـكرفاقــت
عضوي ديگر از كميته ورزش�كاران جبهه ملي ،به مانند آقاي جيرهبندي
از فوتبال و واليبال شروع کرد و به كش�تي رسيد .شجاع نوربخش از اعضاي
اصلي و ش�اخص اين كميته كه هم س�ن تختي اس�ت و در يكي از محلههاي
«آباد» تهران ،به هستي سالم گفته ،مسير خود را تا رسيدن و پیوند خوردن
به تختي توضيح ميدهد .او از مرداني اس�ت كه بيرون از «قرارگاه» باش�گاه
پوالد،بهمردموضوعاينمجموعه،برخوردهاست:

فوتبال رو از رده خردس��االن با تيمهاي َس��لم و تور در زيرمجموعه باشگاه
ي
تاج شروع كردم .با كوزهكناني ،بياتيها و عارف قليزاده همبازي بودم و مرب 
ما ،مرحوم علي دانائيفرد .روي تور واليبال هم زياد باال و پائين پريدم .باالخره
رفتم تو كش��تي ،تو همون باش��گاه تاج به مربيگري مرحوم محمودپور كه از
تركيهاومدهبود.
يك دوره ،تمرينات ما در مدرسه دارالفنون برگزار ميشد .من ،تو وزن سوم
كشتي ميگرفتم تحت نظارت آقا بلور و صائيم بَك ترك .با تختي تو دارالفنون
آشناشدم،اونزمانكهازخانيآبادبهسرچشمهاومدهبود.باتختي،پايمنهم
بهسرچشمهبازشد.
پست ِ
َركموتورآقايشمشاديهمنشستهبوديد.
• تا دلت بخواد .حسين شمش��ادي به خاطر همون موتورش معروف بود به
«حس��ين موتورآقا» .مغازه خواروبار فروش��ي پدر مرحوم شمشادي ،كه خود
ِ
ایشونباعباوعصا،بيرونمياومد،پاتوقبود.باحسينوتختيباهمونموتوربه
ونكوازگلواطرافميرفتيم.
سفرورزشيمشتركهمداشتيد؟




• به تركيه رفتيم .تو استانبول بوديم كه شهر شلوغ شد و به هم ريخت .عليه
جاللباياركودتاشدهبود.كشتيهمانجامنشد.مونديمتوهتل.بنابودباتختي،
همكاربشيمولياوضاعجورنشدووصلتنداد.
چرا؟
• نامهای داده بودن تا تختي ،حسين عرب و من تو راهآهن استخدام بشيم.
منصور رحيميها كه خودش كش��تيگير بود ،رئيس ورزش راهآهن 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 ميكردم ،قطعات من روهم ،درست كنه .تختی
گفت ش��جاع ،بذار كارخودمو تموم كنم ،االن ميان باالسرمون ،بعد كار تو رو
هم انجام ميدم .خالصه كار من رو هم كرد و همه قبول شديم .اما كار من ،تو
كارگزيني متوقف ش��د ،ظاهرا ً آقاي رحيميها تمايل نداشت من به راهآهن
برم .بعدها من مدير سينما آتالنتيك شدم و رحيميها رو كه مدتي بيكار شده
بود ،گذاشتم به عنوان مدير سينما امپاير.
آقاينوربخش،زمينهشكلگيريكميتهورزشكارانجبههمليچهبود؟
• ماجرا از اينجا شروع ش��د كه ،تودهايها ،اتحاديه كشتيگيران رو سازمان
دادهبودن.چندتاازكش��تيگيرهاروهمجذبكردن.ماها،ازاونطرفچندنفر
بوديم كه هم مذهبي بوديم و هم عٍرق ملي داشتيم و مصدقي .من خودم با آقاي
نريمانوزيردارائيدكترمصدقآشنابودم،خيليبهايشوناعتقادداشتم.بااينكه
وزيرمصدقبود،توسلسبيلمينشستوبدونمالومنالهمازدنيارفت؛كيسه
ندوخت .به ياد آقاي نريمان ،اسم پسرم رو نريمان گذاشتم .نريمان شرف داشت،
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بچ ههايكميتهورزشكارانجبههملي

مثلمصدق.مابامنوچهرحقيقيكهازكشتيگيرهايمصدقيبود،باعليزندي،
مسعود نوربخش و ...صحبت كرديم ،بقيه رو هم خبر كرديم و بيش از 30نفر ،تو
سرچشمهجمعشديمبرايصحبتوتصمیمگیریواینکهماملیها،یکجریان
درستکنیم،تختیهمبود.يكيازبچههاگفت"،صبركنيم تاآقابيايد".گفتيم
آقاكيه؟گفتفلسفي.تختيگفتفلسفيواسهچي.همهپاشديمورفتيم.بعدها
كهنيروسوميهاازبقائيجداشدن،بازمينهقبلي،كميتهورزشكارانجبههملي
شكلگرفت.جلساتكميتهدورميگشت،موارديهمخونهتختيتشکیلمی
شد.يكيازجلساتتوخونهتختي،زيركرسيبرگزارشد.يادمن ِميرهكهعليزندي
زير همون كرس��ي گفت« :بچهها ما بايد مثل لومومبا باشيم» .تو جلسات ،آقاي
خرمشاهيودكترسعيدفاطميهمدرموارديمياومدن.
پهلوانوبابكخردسال
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مسيرشماباتختيبهكجارسيد؟
• به كجا ميخواستي برس��ه؟ به پَريدنش ،به از ميون رفتنش .يكي دور روز
قبلازقضيههتل،قرارداشتيمكهباهمبريمختممادرآقايدري.قراربابچهها،
باالي سرچشمه ،تو دروازه شمرون بود .باشگاه تاج رو همونجا تازه درست كرده
بودن .تختي نيومد .فردا صبح ،پسرعمه من تو بانك ملي كار ميكرد ،خبر داد
كه تختي تو هتل آتالنتيك ف��وت كرده .با علي غفاري رفتي��م هتل .مالفه رو
عقب زدم ،تختي رو ديدم.
مگر اجازه ميدادند؟
• توهتلآشناداشتيم،رفتيمتو.ديدارآخرمونتوهتلآتالنتيكبود.تختي
رفتولیِ ،
تكرفاقتبود.تکرارهمنشد.




پهلوانرواقـی
ِ
كدخدازادهها ،خانوادهاي شاخص و خوشنام
در ورزش اي�راناند .كاظ�م كدخ�دازاده ،معلم
ورزش بسيار قديمي ،مربي شنا و نجات غريق در
استخر س�رباز امجديه كه در دههها  30 ،20و 40
بياغراق هزاران نفر را شنا آموخته و صدها نفر را
نجات غريق كرده اس�ت .فريدون نيز از «اهالي»
ورزش و نام آشنا.
اسماعيل كدخدازاده در ميان كدخدازادهها،
چند«اهليتي»است؛
اهل ورزش ،اهل سياست و اهل قلم.
اغل�ب بچههاي ح�ول و ح�وش «ورزش�گاه
نمره  »3ي�ا زمين ش�هباز ،پا ب�ه ت�وپ بودهاند.
اس�ماعيل كدخدازاده نيز توپ زن ده�ه  30در

منطقه ورزش�كارخيز ش�هباز اس�ت .او از ميانه
دهه  ،30اه�ل مطبوعات ش�د و قلم زن س�تون
روزنامههاي آن دوران .هم او ،در آغاز دهه  40در
ي اجتماعي ايران ،در كميته
شرايط نوين سياس� 
ورزش�كاران جبهه ملي دوم به عش�ق و احترام
مصدق ،فعال ش�د .از او جدا از سلسله نوشتارها
در مجله كيهان ورزشي ،متعدد تاليف و پژوهش
در ويترين تاليفات ورزش�ي كش�ور ،قرار گرفته
سانقلمشرواناست.خودبدون
است.بياناوبه ِ
مقدمهچینی،بهروانيروايتميكند:

به ورزش خيل��ي عالقهمند ب��ودم .از بچگي با
بچههاي محل پشت ورزشگاه شماره  ،3تو خيابون
ش��هباز در زمين خاكي فوتبال بازي ميكرديم ،با
كدخدازاده ،اس�ماعيل1317،؛تهران ـ ش�هباز

دوس��تان آقاي نوريان ،آقاي حاج نصرا ،...مرحوم
ناصر س��لطاني ،فريدون كدخدازاده ،ناصر نوآموز
و ...بچههايي كه بعدا ًتو تي��م تهران جوان و دارايي
فوتبال ب��ازي ميكردند و من ه��م خدمت آنها
شاگرديميكردم.بعدازاينكهمدتيفوتبالبازي
ميكردم تصادفي به وزنهبرداري كشيده شدم و در
اين زمينه موفقيتهاي كمي به دست آوردم .بعد
از اينكه به انگليس رفتم در آنجا داور بينالمللي
وزنهبرداري شدم ،داوري فوتبال هم امتحان دادم و
موفق بودم و داور فوتبال هم شدم.
كار مطبوعات��ي رو از س��ال  35ش��روع كردم،
 17-16س��الم بود ،با روزنامه بامشاد شروع كردم
و همینطور روزنامههاي مختلف آن روز .با مرحوم
اس��تاد فكري و آقاي بهمنش تقريباً همسو
و همفكر بودي��م .مخصوص��اً بهمنش وقتي
در اميد ايران ،ي��ك صفحه گرف��ت و كار رو
شروع كرد ،گهگاهي هم من در صفحه او قلم
ميزدم.
قبل از اينكه به انگلي��س برم ،در روزنامه
اطالعات بودم ولي ورزش��ي نمينوش��تم و
در س��رويس پارلمان��ي و سياس��ي روزنامه
فعاليت داشتم .يك 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 عالقهمند بودم و ب��ه همراه پدرم
زياد به مجل��س ميرفتم .قانون اساس��ي را
خونده بودم ،نظامهاي داخلي مجلس را هم
ميدونستم.
به تختي كجا برخورديد؟
• خيلي تصادف��ي و خيلي عجيب .خيلي
تصادف عجيبي بود .من روز  28مرداد ،س��ر
كوچهمون پائين ميدون ژاله ،د ِم ورزش��گاه
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ش��ماره  3ايس��تاده بودم .كاميونها ،كارگرها رو
س��وار كرده بودند و همه چوب به دست «زندهباد
ش��اه» ميگفتن .من هم متعجب ب��ه اين منظره
نگاه ميكردم كه چ��ه طوري در ع��رض  3روز از
( 25تا  28مرداد) اين حوادث اتفاق افتاده؟ مردم
كجا هستند؟  600تا افسر سازمان افسري حزب
توده داريم ،اينها چرا رفتن تو خونه؟ باألخره اآلن
بايد خودي نشون بدن .چه تبانيای شده؟ اينها
را در همان ذهن فعال بچگي خودم كه سرپرشور
سياسي هم داشتم ،مرور ميكردم .همراه پدرم دو
بار رفته بودم خدمت مرحوم دكتر مصدق ،يك بار
در مجلس ،ي��ك بار هم در خانهش��ان در خيابون
كاخ اون روز .خيلي ناراحت و مضطرب همينطور
نگاه ميكردم ،ميخواستم گريه كنم كه چرا داره
اينجوريميشه!آقايتختيروديدماونورخيابون
داره از ميدون ژاله ميره به سمت پايين .دويدم به
س��متش ،چون ميدونس��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�لام كردم ،خوب او دفع��ه اول بود من
رو ميدي��د ولي من تختي رو خيلي تو مس��ابقات
ديده بودم .خ��ودم رو معرفي ك��ردم ،ميفهميد
كه با او هم عقيدهام .بعد با ه��م راه افتاديم ،گفتم
آقاي تختي كجا تش��ريف ميبري��د؟ گفت" :من
ميرم دروازه دوالب پيش بچهه��ا" ،منظورش از
بچهها رحمتا ...غفوريان ،مرحوم عزيزي ،مرحوم
مرتضي تاجيك و مهندس ج��وادزاده بود ،اينها
ش��اگردهاي آقاي غفوريان بودن كه بيشترشون
تو باشگاه ش��هباز متعلق به مرحوم غالم ايراننژاد
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كه بهش ميگفتند "غالم نقلي" تمرين ميكردن.
آقاي تختي تو باش��گاه پوالد تمري��ن ميكردن و
صبحهاي جمعه ميآمدن زورخونه غالم نقلي .ما
هم با اون بچهها آشنا بوديم ،چون هم باشگاهي و
هم محلي بوديم .با آقای تختی رفتیم پیش بچهها
و ديدم بچهها 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 ميدادن .ما هم نظارهگر اين صحنهها
بوديم .بچهها گفتن چه كار كنيم ،تختي هم گفت:
چ��ه كار بايد بكنيم؟ چ��ه كار ميتوني��م بكنيم؟
مرتضي عزيزي رو ديدم كه گريه ميكنه و سرش
رو به ديوار ميكوبه .مرتضي از سمپاتهاي جبهه
ملي بود.
بعد از تصادف چه؟
• هان! بعد از تصادف؛ باش��گاه دارايي پش��ت
مسجد سپهساالر سابق ،تاسيس شد .آقاي محب
يك قسمتي از ملك مجلس رو اجاره كرد و باشگاه
رو تو اون ملك تاس��يس كرد .باشگاه تهران جوان
زيرزمين ماستبندي بود ،تو خيابون ايران
تو يك
ِ
(عينالدوله س��ابق) ،م��ا اونجا عض��و بوديم و من
وزنهبرداري ميكردم .با آقاي صنعتكاران و بهرام
موقر كه همكالس��يهاي ما ب��ودن ،اونجا تمرين
ميكرديم .صنعت كاران هم اول ب��ا وزنهبرداري
شروع كرد ولي بدن الغري داشت ،محمد صالحي
هم كه داور فوتبال بود تو باشگاه تهرانجوان تمرين
ميكرد .با اينها ،ت��و يك تيم بودي��م بعد رفتيم
باش��گاه دارايي .آقاي فكري و آقاي محب ائتالف
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كردن ،باشگاه آقاي محب خيلي مرتب بود .محب
تيم فوتبال و واليبال و بسكتبال و وزنهبردارياش
رو داد و آقا فكري كاره��ا رو راه انداخت .محب هم
در كنار فكري نيازه��ا رو تامي��ن ميكرد .محب
رابطه خوب��ي با تربيت بدني داش��ت .فكري چون
چپي بود و عضو س��ازمان توده ،بعض��ي وقتها او
رو تحويل نميگرفتن .ولي محب آدم ميانهرويي
بود .منزل آقاي تختي هم پشت مسجد سپهساالر
انتهاي كوچ��ه نظمالدوله ب��ود ،ت��ازه اومده بود
اونجا .آقاي تختي براي تمرين ميآمدن باش��گاه
دارايي به چن��د دليل؛ هم ب��ه خاطر آش��نائي با
آقاي غفوريان و س��ايرين و هم اينكه در باش��گاه
ن
دارايي  6-5تا س��نگين وزن داشتيم ،اين سنگي 
وزنها حري��ف تمريني خوبي ب��راي آقاي تختي
بودن .مث ً
ال مرتضي عزيزي و جوادزاده وزن هفتم
بودند ،رضا ملكان وزن هفتم ـ هش��تم بود ،آقاي
باقري كه كفاشي داش��ت و كفاش خوبي بود ،هم
سنگين وزن بود .اينها همه ،با آقاي تختي تمرين
ميكردن .آقاي تختي هم ميآمد و تو دفتر باشگاه
پيش آقاي محب مينشست .محب خواهرزادهاي
داش��ت به نام محمد نمازيفر كه مسئول داخلي
باش��گاه بود .من هم بعضي وقتها در اداره باشگاه
به محمد كم��ك ميكردم .گاهي ه��م ميرفتيم
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 ميرفتيم چلوكباب��ي ،تحويلمون
ميگرف��ت ،آقاي تخت��ي هم گاه��ي ميآمد و به
تدريج آشنايي ما با ايشون جديتر شد.
اول تصادف ،بعد باشگاه ،بعد؟
•تعقيبمون ميكني؟ اوائل دهه  40بود ،س��ال
 ،41جبهه مل��ي دوم كارش رو ش��روع كرده بود و
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كميتههاي تشكيالتي ش��كل گرفته بودن .من و
ي هممحلهاي به
چند تا از بچهه��اي هم باش��گاه 
عضويت كميته ورزش��كاران جبهه دراومديم .در
جلس��ات كميته ورزش��كاران جدا از آقاي تختي،
آقاي��ون مرتضي تاجي��ك ،رحم��تاهلل غفوريان،
برادران نوربخش ك��ه هر دو ،داور كش��تي بودن،
رس��تهپور كارمند وزارت دارائي كه پرورش اندام
کار میک��رد ،عل��ي زندي ك��ه هنرمند ه��م بود،
اردوخاني كه برادرش كوهنورد بود ولي خودش در
اللهزار خياط بود ولباسه��اي آقاي تختي را هم او
ميدوخت ،آقاي حس��ين عرب و ...حضور داشتن.
آقاي شاه حسيني هم كه عضو شاخص جبهه ملي
بودن ،در مواردي در جلسات حضور پيدا ميكردن.
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  7صبح تا  4بعدازظهر .جلسات كميته
هفتهاي يك بار و در ساعت  3تشكيل ميشد و من
عموماًديرميرسيدم.
در جلس��ات كميته آقاي دكتر يوس��ف جاللي
موسوي براي ارائه تحليل مسائل روز جهان ،حضور
مييافت .ايشون استاديار دانشكده پزشکي و داماد
مرحوم بديعالزمان فروزانفر بود .پدر ايش��ون هم
آيتاهلل جاللي موس��وي وكيل دوره  17مجلس از
دماوند و عضو جبهه ملي .آيتاهللها ميالني ،حاج
سيد جوادي ،مغاني ،جاللي موسوي و انگجي همه
يا عضو يا حامي جبهه مل��ي و دكتر مصدق بودن.
دكتر جاللي تحليلگري قوي و به تختي هم خيلي
عالقمند.
در صندوقخانه ذهنتان ،از جلس��ات كميته
ورزشكاران،چهمانده؟
•يك داستاني داش��تيم :يك روز گفتند جلسه


كميته ،منزل آقاي پالسيد تشكيل ميشه .ايشون
عضو جديدي بودن كه تازه به ما پيوس��ته بودن،
پدر ايش��ون تيمسار س��رتيپ پالس��يد فرمانده
نظامی بود .منزلش��ان روبهروي دفتر مش��ترك
فعلي ،امجدي��ه جنوبي و از س��اختمانهاي بلند
بود .قرار جلسه س��اعت  3 :30بود ،من هم خودم
رو رس��وندم ولي مثل معمول ،كمي ديرتر .ديدم
اقاي پالسيد باالي پشت بام ايستاده و به هر كسي
كه ميخواد وارد شه اش��اره ميكند كه وارد نشو.
كنار من يك آقايي حركت ميكرد و به من گفت:
"آقا ش��ما ميخواهيد به اين خانه برويد؟" گفتم
بله قرا ِر برم .گفت "نرو آق��ا" ،گفتم براي چي نرم؟
گفت "مگر ش��ما در ارتش كار نميكنيد ".گفتم
بله ،گفت "پس س��ر و كارت با ركن دوم ميافته".
متوجه شدم از اعضاي س��اواكه .همينطور كه به
حرفاي اين آقاگوش ميكردم ،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  4ش��د 5 ،شد ،گفتم
برم پاتوق آقاي تختي ،سر چهارراه پهلوي سابق،
گلفروشي رز .حدود س��اعت  6 :30بود كه ديدم
همه بچهها اومدن اونجا .گفتم چي شد آقا؟ بچهها
گفتن :ماش��ين ،خيابون ملكالش��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 .بچهها
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 .بچهها 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 ميكنن ،ايشون هم ميگه پس من شانس
آوردم كه نيامدم .آقاي تختي ميپرس��ه :حاال چه
كار بايد كنيم؟ آقاي جاللي هم جواب ميده :آقاي
تختي من كه براي ش��ما تعيين تكليف نميكنم،
اين مس��ئله خيلي باالتر از اين حرفهاست كه ما
بخواهيم راجع ب��ه اون حرف بزنيم ،خود ش��ما و
ساير افرادي كه در باالي جبهه هستن بايد تصميم
بگيرین .بعد از اونج��ا تصميم ميگيرن برن منزل
دكتر صديقي .دكتر صديقي بعد از شنيدن ماجرا
ميگن" :كه ما ميدونيم 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 ميدهند حتي شما را وزير هم ميكنند .اما
آقاي تختي ،ما چند روز پيش مذاكراتي را با آقاي
علم (نخستوزير) داشتيم ،كه  5-4تا پست وزارت
درجه ي��ك (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 روشنتر شد.
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بعد از آن كه براي گرفتن پاسخ ،با تختي تماس
ميگيرن او ميگويد 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  1948به المپيك رفته بود- ،برادر فخرالدين
ش��ادمان كه سالهانايبالتوليه اس��تان خراسان
بود -رو ش��هردار تهران كردن .در مجموع تمايل
داشتن يك ورزشي شهردار تهران باشه.
از جريان انتخ��اب تختي به عن��وان نماينده
كميته ورزشكاران در ش��وراي مركزي جبهه ملي
روايتكنيد.
•ي��ادم مي��اد ك��ه روزي گفتن قراره ش��وراي
مركزي جبهه ملي تش��كيل بش��ه .هر سازماني
چند نفر انتخاب ميكنه و بعد از اون ،ش��ورا از بين
نمايندگان كميتهها و سازمانها تشكيل میشه.
قرار شد سازمان ورزش هم  2نفر نماینده پيشنهاد
بده .روزي كه براي رايگي��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 ميآورد ،ايشون سردبير
روزنامه باختر امروز بود ،اومدن .موقع راي گرفتن
گفتن كه آقاي سعيد فاطمي هم كانديدا هستن.
من اعتراض كردم ،بچهها خيلي ناراحت شدن .من
گفتم« :خيلي عذر ميخوام ،آقاي سعيد فاطمي
از خيلي مراكز ديگر هم ميتونن وارد شورا بشن،
چرا از ورزش؟ نماينده سازمان ورزش بايد ورزشي
باشه ».دكتر س��عيد فاطمي ناراحت و دلخور شد.
همونطور كه من حرف ميزدم ،آقاي تختي هم
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مدام دست من را فشار ميداد.
خالصه در نتيجه اين اعتراض ،تختي و مرتضي
تاجيك انتخاب شدن و هر دو هم ورزشي بودن.
دورهاي ك��ه ش��ما در كيه��ان ورزش��ي قلم
ميزديد انتخاب مرد سال در س��ال  ،42صدا كرد.
تعريفميكنيد؟
•زماني كه انگلي��س بودم چون قب� ً
لا هم كار
مطبوعاتي كرده بودم و عالقهمن��د به مطبوعات
بودم و نش��ریات ورزش��ی رو تعقی��ب میکردم.
نش��ريه  ،World Sportك��ه خ��ودم بعدها در
تهران نمايندهاش ش��دم و خبرنگارش بودم ،يك
برنامه جالبي داشت و هر س��ال مرد ورزش رو در
رش��تههاي مختلف با نظرخواهي از مفس��ران و
كارشناس��ان ،انتخاب ميك��رد .در اينجا من به
آقاي دري پيش��نهاد دادم كه ما هم مرد سال را با
این 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 800-700 ،راي و نظر از ورزش��یها و
ع ش��د .يك روز جمعه قرار شد
کارشناس��ان جم 
كه رايها رو بش��ماريم .اون روز دكتر مصباحزاده
و  2تا پس��رهاش كه بعده��ا رئيس فدراس��يون
بسكتبال و واليبال ش��دن ،اومدن .درست بعد از
مس��ابقات جهاني توليدو در س��ال  1962بود كه
تختي دوم ش��ده بود .تختي در اين نظرخواهي با
اختالف فاحش��ي اول ش��د .بعد از اين كه رايها
رو ش��مارش كردي��م آق��اي مصب��احزاده گفت:
«چرا اينقدر كم راي دادن؟ ظلم بالس��ويه عدله
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و عدل بالس��ويه هم عدله ،هم��ه رايها رو ضربدر
 10بكنيم ».مث ً
ال شيرزادگان به جاي  143تا راي
شد  1430تا ،حبيبي  2500تا 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��تگاههاي امنيتي رو خيلي جلب
ميكرد خصوصاً اونكه روي تختي هم حساسيت
خيلي باال ب��ود .اون زمان ميخواس��تن «كنگره
آزادمردان و آزادزنان» تشكيل بدن و نمايندههاي
ورزشكاران رو هم وارد مجلس کنن .خوب ،تختي
كه به مجلس ش��اه نميرفت .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  40تختي خواستههاي كشتيگيران
را در مواجهه با مديريت وقت فدراسيون پيگيري
ميكرد ،ش��ما تا چه حد در جريان ای��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 ميش��د .آقاي تختي به
من گفت« :منوچهر قرهگزل��و كژ رفتاري ميكنه
و بچهها نميخوانش .ما و بچهها تصميم گرفتيم
بلور را بياوريم» ،من هم در كيهان ورزش��ي بودم.
آقاي تختي به من گف��ت« :از تو ميخواهم از حاال
كار امور بينالملل فدراسيون رو برعهده بگيري».
من كه اين فعاليت رو در فدراس��يون مشتزني با
عب��ده و در وزنهبرداري با بختي��ار و در فوتبال هم
با مبشر انجام ميدادم ،قبول كردم .تيم را تحويل
گرفتيم و مسابقات را برگزار كرديم و حتي گوينده
صحنه هم ،خودم بودم .يادم ميآيد كه ساساهارا


يكسندتاريخي
مربوطبهانتخاباتكميتهورزشكارانجبههملي

با تيم ژاپن آمده بود .آق��اي تختي كار بينالمللي
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 همکاری داشتيم .تا اينكه قرار شد بلور
به مس��ابقات توليدو برود ،به من هم گفتند با بلور
برو ،بلور ميخواد 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 معرفياش
كرده بود ،بهعنوان همراه تيم معرفی شد.
آقاي بل��ور در تولي��دو كمي تند م��يرود و به
روژه كلن رئي��س فدراس��يون بينالمللي حمله
ميكنه و ميگه كه "تو اص ً
ال كش��تيگير نبودي،
حق تو نيست اينجا باش��ي و حق من است ".بلور
خيلي تند رفت و آنها هم تا جايي كه ميتونستن
در داوريها و عليه بچهها اعم��ال نظر كردن .و از
اونجا ك��ه ميدونس��تن تختي دنبال بل��وره ،به
مقامات ايران هم اش��اره كردن كه بلور اين كارها
را كرده و چ��ون قرهگزلو را هم برداش��ته بودند ،او
مترصد اين بود كه ببينه بل��ور چه ميكنه و بره به
عرض شاه برسونه ،تا اينكه بلور رو هم برداشتن.
متاسفانه بلور نتونست كمكي به تختي بكنه ،زيرا
تختي در حدي بود كه بعد از اينكه از صحنه كنار
رفت حداقل باید مربي يا سرپرست تيم ملي باشه.
چون عشقش رو هم داشت.
قب��ل از المپيك توكي��و و در جريان س��فر و
رقابتهاي توكيو ،فشاري ويژه به تختي وارد شد،
فكر ميكنيد كاپيتن تيم ملي كش��تي و پرچمدار


واقعي كاروان ،تحت چه شرايطي قرار داشت؟
•داخل فدراسيون تحريكات برعليه تختي زياد
بود ،اينها بيشتر تختي رو رنج ميداد ،او از آدمهاي
غريبه انتظار نداشت مثل مامور س��اواك يا بازجو
و ...زيرا از نظر او ،اينه��ا مامور و معذور بودن ولي از
افرادي كه در فدراسيون بودن ،انتظار داشت.
مث ً
ال نگاه كنيد وقت��ي  1964به المپيك توكيو
میرن ،مهديزاده از فشارها به او ،چهها نقل ميكنه
و چهطور پرچم را از دست تختي ميگيرن.
بعد از انقالب سرلش��كر ايزدپناه ،آهس��ته در
خيابانهاي اطراف امجديه ق��دم میزد .يك روز
بعد از مدتها من ايش��ان را ديدم .به ايشان گفتم:
تيمسار من دارم يك س��ري مقاالت و مطالبي را
از خاطرات جمعآوري ميكن��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 ميكنم و شاید  30سال بعد منتشر كنم.
گفتم :عدهاي علناً و با كمال بيشرمي در مجالس
ميگويند 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 ميپرس��م :آيا وقتي پرچم رو از
آقاي تختي گرفتن ،کس��ی اومد به شما اعتراض
كرد؟ گفت "كاش  4نفر اعتراض كرده بودن .فقط
فكري كمي اعتراض كرد .كس��ي جرات نميكرد
بياد اعتراض كنه .اگر  4تا مثل فكري اومده بودن
و ميگفتن م��ا رژه نميريم ،پرچم يا بايد دس��ت
تختي باشه يا ما رژه نميريم ،وضع فرق ميكرد".

يا فرض كن  3-4نفر افسر ژاندارمري در توكيو
كنار تشك بودن 3 ،نفر ديگر هم كنار تشك عليه
تختي ش��عار ميدادن .اجازه نميدن مهديزاده
در ات��اق تختي بخوابه .س��يد علياكبر حيدري را
ميبرن تو اتاق تختي بخواب��ه .همه اينها روحيه
تختي رو خ��راب ميكنه و گرنه م��ن فكر ميكنم
تختي در توكيو هم ،ميتونست مدال بياره .شما با
چه روحيهاي ميخواهي مدال بياري وقتي پرچم
رو از دستت ميگيرن؟ وقتي پاي تشك بر عليهات
شعار ميدن .ش��هرباني به مهديزاده دستور داد
با تختي عكس نگیره .او مخصوصاً ت��و فرودگاه با
تختي عكس ميگیره .خودش عنوان ميكنه كه
«من مخصوصاً رفتم تو فرودگاه دس��ت انداختم
گردن تختي باهاش عكس گرفتم» .يه شرحي من
زير عكس مهديزاده نوشتم كه «مهديزاده بين
رفاقت و تمرد ه��ر دو را انتخاب كرد ».هم با تختي
رفاقت كرد و هم دس��تور رئيس شهرباني رو تمرد
كرد .اينهاس��ت كه باعثشده س��رخوردگيها،
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 طوركلي در كيهان ورزشي
گروه خاصي مشغول به كار بودن .آقاي صدرالدين
الهي  ،پس��رخواهر دكت��ر مصباحزاده ب��ود كه در
سياستگذاريكيهانورزشيتاثيرگذاربود.
چند نفري هم بودن ك��ه دري خودش انتخاب


زمستان1388

101

اينجا«،جهانپهلوان»
برادرشماوعمويبچ ههايتانآرميدهاست

كرده بود و از بچههاي دانشگاه بودن :دكتر حسين
وليزاده كه بعدها دكتراي ادبيات فارسي گرفت،
دكتر جمالي��ان كه روانپژوه اس��ت و ش��طرنج
مينوش��ت ،من وزنهبرداري و فوتبال مينوشتم،
آقاي تمرز ه��م بعدها آمد .آقاي بي��ژن روئينپور
كشتي مينوش��ت .باقرخان زرافش��ان و برادرش
اسماعيل هم بودن که عکس میگرفتن ،حسين
دس��تگاه خبرنگار مدارس و دانش��گاه بود و دكتر
آقايي هم بود كه اكنون دندانپزشكه .اينها عموماً
ملي ـ چپي بودند و به تختي عالقه خاصي داشتن.
رابطه تختي هم با كيهان ورزش��ي خيلي خوب
بود .بخش��ي از پولهايي را كه م��ردم براي كمك
به زلزل��هزدگان بوئينزهرا به تخت��ي دادن ،براي
خانهسازي 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 اينك��ه خ��ودش بدونه يك
رواقي ب��ود .رواقيها خيلي حساس��ن .خيلي هم
خيرخواهن .از خودشون ميگذرن به خاطر مردم،
جسم براشون هيچي نيس��ت .ولي در مقابل ،روح


102

اونها بسيار بزرگه .روح هميش��ه ميخواد از جسم
بزنه بيرون .كار به جائي ميرس��ه كه همين كار رو
هم انجام ميده .ارنست همينگوي هم همينطور
بود .من راحت بهت ميگم ،تختي رو كسي جرات
نداشت بكشه .كس��ي جرات تختي كشي نداشت.
شاه هم مجبور بود رعايتشكنه.
رواقي ،مال و منال نميخواد؛ تي��م كه از خارج
برميگ��رده ،پاداش مي��دن ،همه رو مي��ون بقيه
تقس��يم ميكنه .دس��ت خودش به پول ،چسب
نميخوره.
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؟ قهرمانهاي ديگه،
جرأت اين حرفها رو داش��تن؟ جرات داشتن تو
جبههمليبرن؟
بيعدالتي هم برنميتابه ولی از حق خودش ،نه
حق مردم ،راحت ميگذره .تو فنالند بايد قهرمان
اول المپيك ميشد ،حقش��و خوردن ،صداش در
نيومد .تو رم حقشو خوردن صداش در نيومد .دوم
كهميشهحرفعجيبيميزنه:
«طال تو دستم بود ،از دس�تم افتاد ،ورش
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داش�ت ،مفت چنگ�ش ،نوش جون�ش ».به
ش��يخ ابوس��عيد ابوالخير خیلی عالق��ه دارم .در
احواالتش مطالعه كردم .از ش��يخ ميپرسن ،شيخ
از كجا به اين مقامات معنوي رس��يدي؟ ميگه از:
ش�بزندهداري ،بيدريغ�ي مال،بيداوري
س�ينه .آق��ا اي��ن «ب��يداوري س��ينه» از همه
سختتره .تختي «بي داوري سينه» بود ،حسد
و بخل نداشت .بيدريغي مال هم داشت؛ آسايش
بهش پاداش ميداد ،نميگرفت و ميگفت« :مگه
پش��ت من بيل خ��ورده؟» خرج هم��ه رو ميداد،
حقوقش رو ميداد به دانشجو ،ميداد به پاسبون.
هر چي گيرش مياومد ،با همه ميخورد.
دقت كن! نه اهل فحشه ،نه اهل شوخي ركيك
و زننده .تو گوشش هم كه ميزنن ،تالفي نميكنه
و صلوات ميفرس��ته .آلبول رو كه شكست ميده،
ميره پي��ش خان��وادهاش عذرخواه��ي ميكنه.
نه اهل دزدي��ه ،نه پدرس��وخته بازي .ت�و زمونه
ابوس�عيد نيس�ت ،ولي حال و احوال دا ِر اين
دورهاس.تختي هم از رواقيون بود .وقتي ميگن:
«تختيعمويهمهبچههابود»
يعنيهمين.يعنيهمين.

پهلواندركنارتشك،درحالاستراحت

منزه
حميد
1312
تهران ـ شاپور

آقاســـالم
با آنكه مدتها در آمري�كا زندگي و تحصيل كرده اس�ت ،اما ُخلق و
خوي او در باالي  75سال ،به سان بچههاي آن زمان خيابان شاپور است.
همچنانكه ادبياتش نيز ،آنگونه اس�ت .آقاي منزه ،چون هم در ورزش
بوده اس�ت و هم در سياس�ت ،ادبياتش ،ادبياتي مركب و بهرهمند هم از
فرهنگ ورزشي و هم از فرهنگ سياسي است .وي در شاپور ـ خانيآباد،
با تختي آشناشده ،در كميته ورزش�كاران جبهه ملي با پهلوان ،جوش
خوردهودرآمريكاميزبانشبودهاست:

از بچگي ورزش ميكردم .باشگاه آهن ميرفتم .باشگاه آهن تو خيابان
شاپور ،دس��ت آقا بلور بود .تختي پوالد ميرفت ،پيش حسين رضيخان.
با عباس زن��دي هم دوش بود ،تخت��ي اوائل كار بود ولي زنديَ ،ق َدر ش��ده
بود .وقتي ميخواستن برن باشگاه ،از س��ر كوچه ما رد ميشدن ،از مسير
ِ
عليك از دور ميكرديم ،آش��نايي نداشتيم.
خانيآباد به گمرك .س�لام و
يواش يواش تو ورزش آشنا شديم.
مسیرآشنائي،محدودبهمحلهوكشتيماند،ياعريضترشد؟
• 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 ميداديم؛
بعضي جلسات در منزل ما تشكيل ميش��د ،دكتر خنجي هم گرداننده و


گوينده بود .آقاي حجازي هم بود .جلسات كميته ورزشكاران كه تشكيل
ميشد ،آقاي سكاكي بود-حسين -دو تا نوربخشها بودن ،سعيد فاطمي
مياومد ،خرمشاهي بود ،غضنفري بود .تختي هم شركت ميكرد .تو اين
بستر ،آشنا و رفيق شديم.
تختي ش��يفته مصدق بود ،همه جا ه��م بيمحابا صحب��ت ميكرد .در
چارچوبجلسات،زيادباهمبوديم،تااينكهمنازايرانرفتم.
كجا؟
•  1960رفتم آمريكا ،زمان دكت��ر اميني بود ،براي تحصيل رفتم .تختي
به آمريكا اومد براي مسابقات جهاني  1962توليدو .مسابقات كه تمام شد،
موند تو آمريكا و اومد منزل ما .امير كالجبار هم باهاش بود .مالقاس��مي هم
بود ،من هم تمام وقت در اختيارش��ون بودم ،جاهاي مختلف ميبردمشون.
من در ترم اول بودم ،اگه قبول نميشدم ،از دانشگاه اخراج ميشدم ،از طرفي
هم بايد هواي مهمون رو داشته باشم .واشنگتن رفتيم ،تو نيويورك به محله
هارلمرفتيم.تختيميخواستمحلهسياههاروببينه.كنجكاويهايذهني
خاصيداشت.توسفر،نميخواستچرخبزنهووقتپخشكنه.
اماخوبتوآمريكا،يكمشكلهمبرايسالمتيتختيپيشاومدهبود؛به
نوعيبيماريمبتالشدهبودوخودشتصورميكردكهبهسرطانبيضهگرفتار
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اس��تقبال ايرونيهاي ملي از تختي عجيب بود .بچهه��اي ملي چند گروه
بودن؛ طيف نخشب بود ،طيف دكتر يزدي بود و فاطميها 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 حافظهام خيلي پاك ش��ده ،قدري دير به سراغم اومدي.
آهان،آبشارنياگاراهمبردمشون.
چه تفاوتي بين تختي و بقيه مهمانان خود در آمريكا قائل هستيد؟
• همه تو آمريكا چمدون پ��ر ميكردن .تختي ،پر ك��ه نميكرد هيچ،
چمدونش رو ه��م در اختيار بقيه ميگذاش��ت تا بار بزنن .تو تيم كش��تي
هم ،بقيه پرو پيمون به تهرون ميرفتن ،ولی تختي س��بك مثل وجودش؛
وجودش هم سبك بود.
مردمبا،وجودهايسبك،زودپيوندميخورند،سريعميجوشند.
• ربط مردم با تختي ويژه بود ،م��ردم ِول ُكنش نبودن .باور كن تو تهرون،
سرهنگا براش ميزدن باال .چند مورد بود كه تو ماشين بوديم ،سرهنگ جلو
مياومدوسالمنظاميميداد؛آقايتختيسالم،پهلوانسالم.
آقا تختي س�لام ،تكه كالم مردم در مواجهه با تختي ب��ود .اين جمله ،با
حال و احوال ادا ميش��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.آمريكاييهاهمجذبشميشدن.جذاببود.
يه بار تختي شكس��ت خورده بود .اون موقع خونه ما تو چهارراه باستان
بود .من ديدم يك دختري تو خيابون داره روزنامه می خونه و گريه ميكنه.
خوب ،او خانم بود .اما من ،حِ ق حِ ق مردها رو هم برا تختي ،زياد ديدم .تختی
تو وجود مردمان ،جا باز كرده بود.




شده.بهبيمارستانیرفتيمدرنيويوركوبستريشد.بلورهمبامابودونگران
همبود.تختيعملكردونگرانيخودشواطرافياندرموردسرطانرفعشد.
درآمريكاباتختيكجاهارفتيد؟چهكسانيروديديد؟
• در واشنگتن قطبزاده رو هم ديديم.
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سيف،خسرو1314،
تهران-مخصوص

وجودويژه
در دوران كميابي وفا ،خسرو سيف از وفاداران به عنصر مصدقي و حزب
ملت ايران اس�ت و نیز وفادار به ش�هيد داريوش فروهر چه در زيست و چه
در غيبت اوس�ت .بيش از نيم سده كوش�يده و فعاالن بس�ياري را در كادر
نيروهاي جبه�ه ملي تجربه كرده .تخت�ي را ابتدا ،دورا دور ميش�ناخته و
سپس از نزديك لمس كرده:

تختي رو همه ميشناختن ،من هم ابتدا از دورا دور .اين دوري ،رفته رفته
با حضور او در نشستها ،مهمانيها و مجالس مش��ترك ملي و اجتماعي ،به
نوعي نزديكي تبديل ش��د .رفت و آمد آقاي تختي به قنادي آقاي جيرهبندي
در ميدان مجسمه ،تختي رو در دسترس قرار ميداد.
تختي با آق��ا روحاهلل ،آقاي خرمش��اهي و چندتني از دوستانش��ون ،با گروه
خنجي در ارتباط بودن و در رديف گروههاي ملي ـ مصدقي .پيوس��تن تختي
به جبهه ملی ،افتخاري براي جبهه محسوب ميش��د .به ويژه اونكه ،تختي به
عنوان يك پهلوان ملي و قهرمان جهاني ،آش��كارا از دكتر مصدق و آرمانهاي
جبهه ملي حمايت ميكرد؛ سال  40كه از ژاپن برگشت ،چند تا بشقاب آورده
بودكهروشعكسآقايدكترمصدقبود.منمسئولباشگاهجبههمليبودمتو
خيابون دمشق .يه روز يكي از بشقابها رو آورد باشگاه ،هديه كرد .هيچ هراسي
همنداشت.چهكسيجزتختيجسارتاينكارروداشت؟
رفته رفته ،مربوطتر 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 ،كشتيگير بود و از بچههاي جبهه.
يه روز آقاي زندي اومد پي��ش من و گفت بريم تخت��ي رو ببينيم .راهافتاديم
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 روزنامهها خونده بودم كه امامعلي حبيبي ،عليه تختي
صحبتكرده.بهآقايتختيگفتم،حبيبيچنينحرفهائيزده،شماپاسخش
رو بدين .تختي گفت« :نه آقاي س��يف ،حبيبي ،بچه خوبيه ،اي��ن حرفها رو،
روزنامههانوشتن».افتادهبودوبيكينه.همينخصلتها،آدمروجذبميكرد.
درمتنجامعههمكهباهاشبودي،اينجاذبهرودرمردمهممشاهدهميكردي.
كجا مشاهده ميكرديد؟
همه جا ،حتي تو كوه .مواقع��ي با هم كوه ميرفتيم .گاه��ي براي وزن كم
كردن به پس قلعه مياومد و هميش��ه هم زير آبش��ار دوقلو ،سرو صورتش رو
ميشس��ت .مردم كه ميديدنش ،مثل يك زنجيره ،س�لام سالم ميگفتن.
او هم با همون حجب و س��ربه زيري ،ب��ه همه جواب م��يداد .قهرمان به اين
افتادگي نديده بودم .خ��وب ديگران رو هم ميديديم .ن��كات ريز و باريكي از
تختي ميديدي كه از طريق اونها به وجودش پي ميبردي.
چه نكاتي؟






• تيم از شوروي برگشته بود .با دوس��تان رفتيم راهآهن ،استقبال عجیبی
بود و جمعيت ت��و راهآهن ،موج ميزد .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 صندلياش نشسته .گفتيم آقا چرا بيرون نمياي؟
گفت خيلي شلوغه ،خلوتتر ش��ه بهتره .نكته رو ميبيني؟ نكته ديگهاي هم
گفت كه اونهم جلوه ديگري از وجودش بود.
چه گفت؟
• گفت «بيرون هم بيام ،با شما نميتونم از ايس��تگاه برم بيرون .بچههاي
خانيآباد اومدن ،منتظرن ،م��ن با اونها ميرم ».اما با ما هم براي ش��ب قرار
گذاشت .تختي خاص بود؛ اول ادای حق بچههای محل و بعد هم قرار با ما.
خاص بودنش را باز هم تجربه كرديد؟
• در همون س��ال  ،40آقاي 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 پيگير 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 بچهها سر
سفره نشستن .من گفتم آقا اينطور كه نميش��ه ،ما يه روز اومديم با هم نهار
بخوريم .تختي گفت« :ببين اگه ميخواي با ما نهار بخوري بيا بشين همينجا.
اگر هم كه ميخواهي من نتونم غذا بخورم ،من ميام سر ميز ».تختي خودش
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بود ،با وجود خودش.
خوش خاطرهايد آقای سیف.
• يك 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 نميش��ي؟ گفت من كه گفتم نميام .خالصه همه
سوار ماشين شديم و برگشتيم.
تختي فقط ورزشكار نبود ،مجموعهاي از اعتقادات و روش و منش بود.
مهندس حسيبي انس��ان دنيا ديدهاي بود ،به من گفت من در طول عمرم
جمعيتي به اندازه مردمي كه شب هفت تختي از ميدون شوش تا ابنبابويه رو
پر كرده بودن ،نديده بودم.


ش��ما فعاليتهاي اجرائي ـ تشكيالتي داش��تيد ،تختي در فعاليتهاي
اجرائي جبهه ملي هم مشاركت ميكرد؟
• در تدارک بر برگزاری ميتينگ جالليه در ارديبهش��ت  ،40براي نظم و
سازمان میتینگ ،نيرو فراخوان داديم .همه گروههاي درون جبهه ملي ،افراد
معرفي ميكردن .تختي تعدادي از ورزش��كارها رو آورد .همه بايد با بازوبند،
نظم ميتينگ رو به عهده ميگرفتن.
جدا از اون ،در خانه معروف به خانه  143در فخرآباد ،كار اجباري داش��تيم
و عالوه ب��ر اون براي ضد حمله علي��ه حمالت باند ش��عبون و رمضون يخي،
آمادگيهائي كسب ميكرديم ،ـ حوالي س��ال  40-41ـ تختي در اين موارد
هم نيرو ميفرس��تاد .تختی وجود داش��ت ،وج��ود .تختي رو اگ��ر بخواهيم
خالصهاش كنيم ،ميتونيم بگيم وجودي ويژه بود.
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اهاليسياست:
هاشمصباغيان
حبيباهللپيمان
محمدمهديجعفري
پروانهاسكندري
بهروزقاضیزاده

عروسی،یادِماندگار
سال بس پركار .اهل فكر و تحليل هست ،اما
يك مهندس باالي هفتاد ِ
اهل «روشنفكري» نيس�ت .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.
مهن�دس ،از پنجاه�ه اخي�ر تصوي�ر رخدادهائ�ي بس�يار را در پس
پيش�انياش ،ذخيره دارد ،که از بيان برخي ،به شوق ميآيد .شوق هم كه
ظاهر ش�ود ،خندهاي از ته دل ،برگونه ميدود .مهن�دس از بيان ماجراي
يك «عروسي» ،بس مسرور ميشود .مجلسي كه تختي در ميانهاش از در
صباغيان ،هاش�م1316 ،؛تهران ـ پاچنار ،كوچه فراشباشي

داخل ميشود ،مجلس عروسي خو ِد 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  ،44درست  44سال پيش.
آشنايي و رابطه به چه زماني برميگشت؟
• حدود پانزده سال قبل از اون.
كجا؟
• باشگاه پوالد .من به مدرسه اميركبير ميرفتم ،فوتبال بازي ميكردم.
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 ميداد .من هم به طور طبيعي به باشگاه پوالد ميرفتم.
غالمرضا تختي هم اونجا تمرين ميكرد .همونجا ،س�لام و عليك و آشنائي
شروع شد .خوب ،از ما هم چند س��ال بزرگتر بود و ما هم رعايت ميكرديم.
اين قضيه مربوط به آخر دهه بيسته.
تختي اول دهه سي اسم دركرد.
• بله ،ما هم س��ال  35وارد دانشكده فني دانش��گاه تهران شديم .در اين
فاصله من ب��ه علت عالقه خاص به كش��تي ،رقابته��ا رو از نزديك تعقيب
ميكردم.
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 نزديك
تماشا ميكردم .به عنوان يك جوون برام خيلي مهم بود كه تختي هر وقت
به ورزشگاه وارد ميشد ،رو به مردم داش��ت .خوب معموالً در جايگاه هم يا
يك واالحضرت و يا يك مقام رسمي حاضر بود ،اما تختي به هنگام ورود ،رو
به جايگاه سالم نميكرد؛ پش�ت به جايگاه و رو به مردم ،خم ميشد و
سالم ميداد .همين مسئله ،رژيم رو خيلي حساس ميکرد .مصدقي هم
كه بود و مردمدار ،حساسيتها بيشتر ميش��د .خوب ،محروميت هم براي
او ايجاد ميكردن .به ي��ادم مياد كه در يكي از مس��ابقات داخلي ،تختي رو
محروم كرده بودن .مسابقات در همون سالن محمدرضا شاه برگزار ميشد.
حبيب بلور كه وارد ورزشگاه شد ،مردم يك باره و يك صدا شعار دادن.
بلور ،تختي رو چه كردي؟
• جمعيت بسيار هيجان زده بود و من هم اشك در چشمهام جمع شد و
صورتم خيس.
پس از ورود به دانشگاه هم ،ديدار و رابطه ادامه داشت؟
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دلخوشيمردمدهه40

• خوب ،من در دانش��كده فنی فعال بودم ،تختي هم كه در نيمه دهه 30
به عنوان يك مصدقي ،شهره بود .تختي پاتوقي داشت؛ پاتوق ،قنادی آقاي
جيرهبندي در ميدان مجسمه سابق ـ انقالب فعلي ـ بود .من و دوستان هم
به قنادي سر ميزديم.
براي «نون خامهاي»؟
• (با خنده) آره .بيش��تر براي ديدن تختي .اونجا ه��م ارتباط و گفتگو و
بحث بود و رابطه ادامه داشت .تا اينكه 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 نزديك 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
همينطور مهمونهاي اس��م و رس��م دار .عقد ما ،دو عاقد داشت :مرحوم
طالقاني و مرحوم حاج س��يد رضا زنجاني .مهمونهاي اسم و رسم دار هم،
يكي يكي مياومدن :دكتر س��نجابي ،دكتر آذر و ديگران .سال  44هم اوج
اختناق بود و دو س��ال بعد از  15خرداد ،این عروسي به يك 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 ،يك 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��ك ،ميدانيد كه من در حبس هس��تم و نميتوانم در
مجلس حضور يابم ،عاقبت خوشي براي شما آرزو ميكنم.
محمد مصدق
پس حسابي سرخوش بوديد؟
• حس��ابي .حاال گوش كن :مدتي از جشن گذش��ته بود كه دكتر متين
گل گِر ِد خيلي قشنگ به مجلس وارد
دفتري نوه دكتر مصدق با يك دسته ِ
شد و دسته گل رو از طرف دكتر مصدق به ما هديه داد .مجلس به هم ريخت
و همه ابراز احساسات ميكردن .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 ميخواستن 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 ميكرد و اين گوشه و اون گوشه
مجلس با حضار عكس ميگرفت .برخي نگران بودن كه مشكلي پيش نياد.
اما حاج آقاي س��راجي دائي عروس ،خيلي خوش��حال بود و به كساني كه
نگران بودن ميگفت:
اين مهمه ،حضور تختي مهمه ،نه عروسي.
پس فضاي عروسي كام ً
ال سياسي و پرهيجان بود.
• وضعيت جوري بود كه آخر کار ،مردم با تظاهرات ميخواس��تن پشت
س��ر تختی ،برن بيرون .من مالحظه حاج آقا ـ آقاي توحي��دي ـ رو كردم.
به حاج مانیان ندا دادم كه تختي پيش از پايان عروس��ي ،آهس��ته مجلس
رو ترك كنه بهتره ،تا بيرون سروصدا نش��ه .حاج مانیان هم ندا رو داد و آقا
تختي بدون اينكه مردم باهاش خارج شن ،از مجلس رفت.
عروسي از اين پرخاطرهتر ،نشنيده بودم.
• اون عروسي مثل يك ميتينگ پر هيجان بود.
عكسهاي عروسي هست؟
• نه آقا .عكسها رو بردن آقا.
خاطره رو كه نميتونن ببرن.
• خاطره سرجاشه .ولي عكسها ،خاطره رو زنده ميكنه.
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كنگرهجبههمليايران؛
تختي قهرمانپشتسردكترپيمان

پیمان
حبیب اهلل
1314
شیراز

نگاهپهلوانیبهسیاست
از دوران نوجوان�ی به عرصه سیاس�ی
– اجتماعی گام نه�ادن ،فرازهای متعدد
تح�والت تاریخ�ی را از س�رگذراندن و با
رونده�ای چند دهه همراه بودن ،انس�ان
را صاح�ب «خی�ل»ی از تجرب�ه مواجهه
میکن�د .دکت�ر حبی�ب اهلل پیم�ان نام و
چهره آش�نای نیم قرن اخیر عرصه فکر و
سیاست ،که از دوران دبیرستان به جرگه
پیوست ،در بیست و هفت سالگی فرصتی
یافت تا با حضور در کنگره جبهه ملی دوم
در آذر ماه  ،41با طیف گسترده ای از فعاالن
فکری ،سیاس�ی و اجتماعی مواجه شود.
حضور در کنگره فرصت دی�دار و گفتار با
غالمرضا تختی را نی�ز فراهم آورد .روایت
آن دید و گفت ،نگرش تختی به مناسبات
میان نیروها را به ما منتقل می کند:

***
نخس��تین بار بود که ب��ا غالمرضا تختی
پهلوان ن��ام آور ایران از نزدیک آش��نا و هم
صحبت می ش��دم .جلس��ات کنگره جبهه
ملی ایران در منزل مرحوم شمش��یری در
حوالی سرچشمه تش��کیل می شد .تختی
نیز در جلس��ات کنگره ش��رکت می کرد.
بیشتر گوش می داد و نظاره گر بود و کمتر

110

س��خن می گفت .اگر اش��تباه نکنم یک بار
مطالبی ایراد کرده ب��ود .کنگره جبهه ملی
آغاز و پایانش با تنش و مشاجره میان برخی
ش��خصیت ها و گروه های ش��رکت کننده
همراه بود .ب��ه رغم تالش های دلس��وزان
نتوانس��ا بر اختالف��ات موج��ود فائق آمده
دس��تاوردهایی راه گش��ا به نیروهایی که
چشم امید به آن دوخته بودند ارائه نمایدو
ج َو غالب بر کنگره مشاجره و یا اعالم موضع
بود تا گفتگوی مستدل و مستند بر واقعیت
ها برای وصول به توافق و خرد جمعی .دکتر
غالمحسین صدیقی روح حاکم بر جلسات
را ،با خط شعری که در آغاز سخنرانی خود
خواند بیان نمود:
		
دالیل قوی باید و معنوی
نه رگهای گردن به حجت قوی
تختی نیر مانند بس��یاری از اعضاء جوان
تر کنگره از سیر رویدادها راضی به نظر نمی
رسید .در تنفسی که در میانه جلسات داده
شد از وی درخواست کردم چند دقیقه ای
با تعدادی از دوستان جوان بیرون از کنگره
که مش��تاق دیدار وی هس��تند به گفتگو
بنشیند .تختی بیش از آن صمیمی و فروتن
ب��ود و ش��خصیتی زالل و مردمی داش��ت
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که مقام قهرمانی و ش��هرت و محبوبیت او
مانع از نزدیک ش��دن و نشست و برخاست
افراد ب��ا او گردد .ب��ا روی ب��از پذیرفت ،در
گوش��ه خلوتی دور او حلقه زدیم و نظرش
را در مورد مشاجرات و مداکرات جاری در
کنگره جویا ش��دیم .ابتدا از انگیزه شرکت
در کنگره گفت اینکه او هم مانند هر ایرانی
وطن دوست نمی تواند نسبت به سرنوشت
میهن خ��ود و مردم��ی که اس��یر چنگال
ستم و اس��تبداد هس��تند بی اعتنا باشد و
نجات کش��ور و ملت را در ادامه راه نهضت
ملی دکتر مص��دق می داند .مس��ئولیتی
که بر دوش فرد ف��رد افراد آگاه و باش��رف
س��نگینی میکند ج��ز در س��ایه اتحاد و
همبستگی کلیه نیروهای ملی و آزادیخواه
به انجام نمی رسد .او نارضامندی خود را از
روند گفت و گوها و مس��ائل میان نیروها و
شخصیت ها در جبهه ملی دوم و به ویژه در
جریان برگزاری کنگره اب��راز نمود .و چون
دوستان از علل نارضایتی وی جویا شدند،
بی آنک��ه وارد ریز قضای��ا ش��ود و از فرد یا
گروهی نام ببرد این یا آن شخصیت حزب را
مقصر بشناسد ،بر اهمیت خلوص و صداقت
و رعایت اخالق در سیاست و عرصه مبارزه

جمعيازشركتكنندگاندركنگرهتاريخي؛
تختي،ازباالپنجميننفرازرديفدوم

تاکید نمود .و برای آنکه منظور خود را بهتر
بیان کند به دنیای ورزش و پهلوانی اش��اره
کرد و نکاتی را بدین مضمون یادآور ش��د:
در مس��ابقات ورزش��ی تا بازنده ای نباشد،
برندهای هم وجود ندارد و در هر رشته فقط
یک نفر قهرمان می شود و بقیه از این عنوان
بی نصیب می مانند .این وضعیت میتواند
رقابت در دس��تیابی ب��ه مق��ام قهرمانی را
با بی اخالق��ی و رفتار خصمان��ه میان رفقا
آلوده س��ازد .آگاهی از یک چنین آسیبی
سبب شده اس��ت که از قدیم االیام ورزش
و پهلوانی با خصایل اخالق��ی پیوند بخورد
و کس��انیکه از این فضیلت راستی و شرف و
جوانمردی و آزادگی محروم اند اجازه ورود
به زورخانه و بازی در گود را بدست نیاورند.
لذا م��ی بینیم ک��ه قهرمانان ورزش��ی و
پهلوانان ،ش��هرت و محبوبیتشان ،بیشتر
از اینکه مربوط به ت��وان ومهارت عضالنی
باش��د؛ مربوط ب��ه خصلت های انس��انی و
اخالقی است .و همین وسواس در حفظ این
پیوند با عث شده اس��ت که مناسبات میان
داوطلبان قهرمانی در عرصه های ورزشی
به ندرت با خصومت و کین��ه توزی یا دروغ
و بی-انصافی آلوده گردد .تا وقتی پایبندی

به اخالق برای ورزش��کاران به صورت یک
امر وجدانی و تعهد درونی و الینفک حرفه
ورزش��کاری اس��ت ،روابط میان بازیگران
و قهرمانان ورزش��ی فارغ از برد و باخت ،با
دوستی و جوانمردی همراه خواهد بود.
او س��پس به عرص��ه سیاس��ت و مبارزه
اجتماعی بازگش��ت و به حساسیت بیشتر
و خطیر بودن این عرصه در مقایسه با عالم
ورزش پرداخت .و گفت :زبان ضعف اخالق
و جوانم��ردی و انصاف خواه��ی در داوری
و می��دان مب��ارزه اجتماعی دام��ن همه
آزادیخواهان و حتی یک ملیت و کش��ور را
می گیرد .آنگاه ضمن اشاره به کسانیکه در
کنگره گردآمده اند گفت آنها همگی برای
هدف مش��ترکی در اینجا جمع ش��ده اند
همه از ستم و استبداد آس��یب دیده و رنج
برده اند و در این راه سرنوش��ت مشترکی
دارند ،قرار نیس��ت برخی برن��ده و برخی
دیگر بازنده شوند .اگر در این مبارزه پیروز
ش��وند ،همگی از نعمت آزادی و استقالل
و ترقی کشور و س��ربلندی ملت بهره مند
می شوند .و اگر شکس��ت بخورند همگان
طعم محرومی��ت از آزادی و عدالت را می
چشند .به عالوه شرط پیروزی و دستیابی

به هدف ،اتح��اد و همبس��تگی میان همه
آنهاس��ت و اخت�لاف و ن��زاع و خصومت و
بیاعتمادی جز شکست و ناکامی حاصلی
به بار نمی آورد .دست کم تا وقتی استبداد
حاکم است و بر همه یکسان فشار می آورد
دلیلی ب��رای رقابت میان خ��ود ندارند .در
این عرص��ه برخالف می��دان ورزش ،برد و
باخت معنا ن��دارد و یا همه برن��ده اند و یا
همه بازن��ده و زمانی پیروز می ش��وند که
میان آنه��ا اتحاد و صمیمی��ت و صداقت و
یکرنگی برقرار است.
وقتی این مضامین را بر سر زبان میآورد،
در کالمش تلخی و در نگاهش اندوه و رنجی
عمیق بود و از خالل آن این بیت را می شد
به گوش هوش شنید:
		
ما زیاران چشم یاری داشتیم
نی غلط بود هرچه می پنداشتیم
ب��ا این وج��ود جه��ان پهلوان دوس��ت
داشتنی ما فراموش نکرد که جوانان را امید
امروز و فردای میهن بش��مارد و به پایداری
در ص��ورت حفظ همبس��تگی و صداقت و
صمیمیت و جوانمردی که اخالق پهلوانان
حقیقی است سفارش نماید .روحش شاد و
یاد و خاطره اش جاودانه باد.
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جعفري ،محمد مهدي1318 ،؛برازجان

مالقاتـیآقـا
آنطور كه نزدي�كان بيان ميكنن�د ،تختي
به يك نف�ر احترام ويژه ميگذاش�ته و به دو نفر
احترام و عالق�هاي ويژه داش�ته؛ دكتر خنجي
مورد احت�رام و دكت�ر مصدق و آق�اي طالقاني،
مورد احترام و عالق�ه .محمد مه�دي جعفري،
هم در مسجد با "آقا" بوده اس�ت ،هم در زندان
و هم در مس�ير پرتوي از قرآن .بدين سبب
حاش�يهي كنگره جبهه ملي؛ تخت�ي در كن�ار طالقاني
بخشي از محفوظاتش ،در حوزه مشترك با
«معلم اول» است .دكتر هم ،صاحب پرتو را
«آقا» ميخواند:

زندان بوديم ،شب دوم خرداد  42بود 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

مرحوم تختي از مس��ابقات كشتي توكيو
كه بازگش��ت ،آمد زندان پيش آقا .به زندان
قصر آمد ،پشت ميلهها ،با همان چهره آرام،
متبسم و متواضع .با آقا س�لام و عليك 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
بچههاي ايشان سر ميزده.
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
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منزل يكي از اعضاء بود ،اگ��ر تختي آمده بود ،او را
هم ميگرفتند.
* مهندس عزتاهلل سحابي چنين نقل ميكند
كه تختي چندبار به قصر آمد و با «آقا» و مهندس
بازرگان مالقات كرد .ما را نميشناخت ،اما سالم
و عليك ميكرد.

پروانهاسکندری(فروهر)

پیـکپرشـور
متن مقاله منسوب به ش�هید پروانه اسکندری (فروهر) است که در
دی ماه س�ال  1373به بهانه بیست و هفتمین س�ال رحلت پهلوان به
تحریر درآمده است:

هفدهم دي ماه يادآور خاطرة تلخ و جان��كاه پرواز ابدي جهان پهلوان
تختي در سال  1346شمس��ي ميباش��د .قهرماني كه رفت تا بر كرسي
ابدي پهلواني عصر ما تكیه زند و با افس��انه و اس��اطير هم آغوش شده ،به
ابديت بپيوندد.
جهان پهل��وان تختي در س��ال 1309خورش��يدي در خانيآباد يكي از
قديميترينمحالتجنوبيتهرانچشمبهجهانگشود،پدرشاربابرجب
تختي يخچالدار بود و اوقات فراغت را در زورخانه كنار پهلوانان ميگذراند.
تاثير پدر و حضور در زورخانههاي متعدد ،وي را به س��وي اين محراب مهر و
جوانمردي كشيد .نخستين تجربههاي ورزش كشتي را در سال  1324در
باشگاه فوالد واقع در خيابان شاهپور سابق به مديريت مرحوم حاج حسين
رضيزادهكسبكردوخيليزودبهيمنروحبلندواعتقاددينيوبازوانتوانا،
حريفانكهنهراازميدانبدركردودرجايگاهقهرمانيكشورنشست.
در خاطرات وي ميخوانيم« :من كه هميشه از تصوير «پالم» سوئدي
ميترسيدم برآن شدم تا تصويرهاي سفيد و سياه او را در پوششي از طال
جا داده و هميشه مقابل ديدگانم قرار دهم ،من با آن پوستهاي مختلف
و چشمهاي رنگارنگ خو گرفتم .من ميدانستم كه بايد شمايل آنها را
مد نظر قرار داد و دندان بر روي جگر گذارد و براي پيروزي بر آنها تالش
كرد .من چنين كردم ،هر چند به موفقيت نهايي خود نرسيدم».
و از زبان دوستانش ميشنويم« :انگار ديروز بود ،بعد از آنكه «آناتولي
آلبول» اميد تيم شوروي توس��ط غالمرضا تختي ضربة فني ميشود ،او

قبل از آنكه 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 ،فرشتهيي بود كه خداوند براي
نوازش آفريده بود .درخشش جهان پهلوان تختي در سال  1330فزوني
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 بدينگونه پهلوان 20
س��الة ما با چهرة نجيب و مهربان با نگاه شرمآلود ،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
مصدقيهاي با ايمان قرار گرف��ت .اين خبر بر دش��منان مصدق ،كه در
راس آنها 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
ميدانهاي بزرگ جهاني به اهتزاز درآمد ولي آنچه از تختي حماسهاي
از ياد نرفتني س��اخت ،نه تنها قدرت پهلواني و پيروزيهاي درخش��ان
او ،كه جوه��ر بلند و واالئيدهاش ب��ود ،بلكه در زمانة فضيلت س��وزي كه
پايداري ياران راه را ،جز در لحظههاي گلولهباران نميشد تصديق نمود،
تختي به گونهاي 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 كوششهاي سياسي به
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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��گاههاي ورزش
كه خانة دومش ب��ود جلوگيري به عم��ل آورد .وقتي تختي در كش��تي
نباشد يعني هيچ .وقتي كشتي نميگرفت و براي تماشا به سالن ميآمد
مسابقات را تحتالش��عاع قرار ميداد و تختي ـ تختي شعاري بود كه پير
و جوان ميگفتند و او را ميخواستند ،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��تناپذير 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 ميدانس��تند كه روح
ناسيوناليس��تي او به قدري قوي بود ك��ه تنها چيزي كه امكان داش��ت
اش��ك از ديدگان او س��رازير س��ازد پيروزيها و شكس��تهايي بود كه
نصيب كش��ورش ميگرديد .در مواقع پيروزي ،اشك ش��ادي و در وقت
شكس��ت اش��ك غم و اندوه .جنبة اي��ن پيروزيها از هي��چ جهت فرقي
نميكرد ،يعني براي او سياس��ت ،اقتصاد ،ورزش وقتي با ناس��يوناليزم
آميخته شود عليالسويه اس��ت .به دنبال همين انگيزه بود كه در جريان
زلزله بوئينزهرا ،با تالش��ي خالصانه به كار جمعآوري هديههاي 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 صادقانهاش
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 يك ملت ماندني ميشوند ،چنانكه پورياي ولي
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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
يك 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 نميستودند 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 خصلتها و باورهاي آن هميشه بزرگ و آن يل دوران
اداي احترام ميكنند و برآنند تا با تمام نيرو مس��ئوليتهاي بزرگي را كه
در زمينة پاسداري از آزادي ملت ،استقالل ميهن و ساختن ايراني آباد و
جامعهاي نيكبخت برعهده دارند ،پذيرا شوند.
غالمرضا تختي ،رستم دوران ،برافرازندة درفش افتخار ،كارمند سادة
راهآهن بود و با حقوق ان��دك ،بار زندگي خود و خان��وادهاش را به دوش
ميكشيد.
تختي ،آن پيك پرشور پيروزي ،آن هميش��ه قهرمان ،بيست و هفت
س��ال پيش در هفدهم دي ماه به سراي باقي ش��تافت و در ابنبابويه 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.

قاض يزاده ،به�روز1323 ،؛تهران

مشارکتعشقآلوده
مهن�دس موفقي ك�ه يك ش�ركت ب�زرگ را
مديريت ميكند ،چهل و دو س�ال پيش در ش�ور
و ش�ر جواني و دوران آرماني ،س�ازمانده و صحنه
گردان تجمع دانشجويان پليتكنيك در مراسم
يادبود جهان پهلوان بوده است .بهروز قاضيزاده
ورودي سال 41به پليتكنيك در رشته مهندسي
نس�اجي و رنگرزي ،مهندس عطاءاهلل محمدي از
هم دورهايها را نيز به گفتوگ�و دعوت كرده بود
تا «نكتهاي از قلم نيفتد . »...مهندس لب به روايت
ميگشايد،صميمانه،مسئوالنهوشمرده،شمرده:

همون س��ال اول كه به دانش��كده وارد شدیم،
متوجه ش��دیم كه هر كالس يك نماين��ده داره و
جلس��اتي با حض��ور  23نماين��ده از  23كالس در
ات��اق  Cكالج عمومي ،تش��كيل ميش��ه .برامون
مشخص شد كه اين نمايندگان« ،سازمان صنفي
دانشجوئي» رو تشكيل ميدن و از بين اونها 5 ،نفر
به عنوان هيئت مديره براي پيشبرد مسائل صنفي
دانشجويان،انتخابميشن.
نمايندهكالسشما؟
• بچهه��اي كالس ،من رو به عن��وان نماينده
انتخاب كردن .من هر  5س��ال دوران تحصيل ،به
عنوان نماينده در س��ازمان صنفي حضور داشتم
و از اعضاي هيئت مدي��ره هم ب��ودم .تعدادي از
بچههاي س��ازمان صنفي در مبارزه با رژيم شاه،
شهيد شدن مثل مرحوم حسنپور ،مرحوم صامع


و مرحوم لنگرودي .اون بچهها ،اغلب از بچههاي
سياهكل بودن.
حوزهفعاليتسازمانصنفيچهبود؟
پيگيري مشكالت تحصيلي دانشجويان با توجه
بهسختگيريهايخاصيكهدرپليتكنيكوجود
داشت .و ياانتخاباساتيددرجه يك برايحضور در
كالسها مثل دكتر مجتهدي ،دكتر انواري و دكتر
رياضي.وهمينطوربقيهمسائلصنفي.
مي��زان توفيق س��ازمان صنفي در پيش��برد
مطالباتچقدربود؟
• معموالً موفق بوديم .چون خواستهها منطقي
بود .اون زم��ان خط رژي��م ه��م ،دادن امكانات به
دانشگاههابودتاسروصدائيبازمينهصنفيبهپانشه.
بچهها هم بس��يار يكدس��ت و هماهنگ بودن.
آنچن��ان ك��ه هيئ��ت مدي��ره س��ازمان صنفي
ميتونس��ت ظرف  10دقيقه كالسها رو تعطيل
كنه؛ هيئت مديره سريع تش��كيل جلسه ميداد و
تصميمميگرفتوبچههاهمحمايتميكردن.
س��ازمان صنفي به حوزه مسائل سياسي هم
واردميشد؟
• اص ً
ال ،ح��وزه ما صنفي بود و ق��رار نبود ورود به
مسائلسياسيداشتهباشيم.
تحت چه شرايطي در سال  46سازمان صنفي
درمراسميادبودتختيفعالشد؟
• تختي محبوب القلوب ب��ود و مورد عالقه همه








مردم ايران .دانشجو هم كه ميدونين 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 ميكرد .ما
خواستيم تا اتوبوسهاي دانش��گاه رو براي انتقال
بچهها به ابنبابويه در اختيار ما بگذارن ،ولي قبول
نكردن .ما از بچههائي كه رانندگي ماشين سنگين
رو بلد بودن ،خواستيم كه پش��ت فرمان بنشينن.
بچههاسيمزيرفرمانروكشيدنوماشينهاروشن
شدوبچههاريختنتواتوبوس.
اعالميههممنتشركرديد؟
• كارهاي چاپي سازمان صنفي رو از طريق يك
چاپخونهدرخيابونخيامانجامميداديم.چاپخونه
در كوچ��هاي بود كه ب��ه بازار منتهي ميش��د .اين
چاپخونهمتعلقبهعمويآقايدكترسيداصفهاني
بود كه از طريق ايش��ون به چاپخونه معرفي ش��ده
بوديم .من به چاپخونه میرفتمو متن اطالعیهها رو
برای ما چاپ میکردن .برای مراسم هم اطالعیهای
چاپکردیم.
استنسيلروغنينداشتيد؟
• س��ازمان صنف��ي استنس��يل نداش��ت .يا با
مس��تخدم توافق ميكرديم و كليد اتاق استنسيل
رو ميگرفتيم و يا شبها از پنجره به اتاق ميرفتيم
و تا صبح كارها رو انجام ميداديم .نگهباني جلو در
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ورودي مس��تقر بود و به همه جا سر نميكشيد .ما
هم فرصت پيدا ميكرديم که از پنجره به داخل اتاق
بريموشبانهكارهايچاپيروانجامبديم.
پالکاردهمتهیهکردهبودید؟
• تصورمیکنمپالکاردداشتیم.
در بدو ورود به اب��ن بابویه با چه وضعیتی روبرو
شدید؟
• عالوه بر اتوب��وس ،بچههایی هم که ماش��ین
داشتن ،ماش��ین آورده بودن؛ ماشینها هم پر بود.
قبل از ابن بابویه بسیار شلوغ و پرازدحام بود .ما هم
بهخیلمردمپیوستیم.
دانشجویان دانش��گاههای دیگر هم در مراسم
شرکتداشتند؟
•بلهازدانشگاههایدیگرهماومدهبودن.
فرصتشمابرایتدارککافیبود؟
• نه زمان بس��یار محدود بود و م��ا در حد امکان
تدارک دی��ده بودیم .اما برای ش��ب چهلم ،به طور
وس��یع تدارک دی��ده بودی��م .برای ش��ب چهلم
برنامهریزیها گس��تردهتر و جدیت��ر بود و حتی
با بچههای دانش��کده فنی هم ،هماهنگی کردیم.
ضمن تدارکات و هماهنگیه��ا ،به من اطالع دادن
که بچههای دانش��کده فنی برای تهی��ه پالکارد و
چاپ و نشر ،پول کافی ندارن .سازمان صنفی چون
بهطورماهانهازهمهبچههاپولمیگرفت،صندوق








موجودی داش��ت .فکر میکنم موجودی صندوق
سازمان  1750تومن بود .من از هیئت مدیره اجازه
گرفتم و قرار ش��د به بچههای فنی کمک کنیم .به
من گفتن یکی از بچه های فنی میاد جلو کتابخانه
جردنتاپولروبگیره.
ساختمانجردندانشگاهتهران؟
• نه کتابخان��ه پلی تکنیک به ن��ام جردن ثبت
شده بود .قرارمون زیر مجس��مه جردن بود .یکی از
بچههای فنی آمد سر قرار و من پول رو تحویل دادم.
همونقرارباعثدستگیریمنشد.
قرارچطورلورفتهبود؟
• ظاهرا ًگارد دانش��گاه گزارش داده بود .من هم
از دادن پول ،تصور کار غیرقانونی نداش��تم و کار رو
مخفیومحرمانهتلقینمیکردم.فرداصبحساعت
 6زنگ زدند به منزل ما ،از ساواک زنگ زدن .گفته
شد به ساختمانی در خیابون تخت جمشید ،نبش
ایرانشهربیائید.
شماچهکردید؟
• من به یک��ی از اعضای هیئت مدیره س��ازمان
صنفی ،آقای ممتحن زنگ زدم و گفتم یوس��ف ،از
ساواکمنروخواستن.
ممتحن گفت تو که دو س��ه بار احضار ش��دی،
س��واالتی میکنن و رهات میکنن .من به آدرس
مراجعه کردم و داخل س��اختمون ش��دم .به اتاقی
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هدایت شدم که خانمی هم در اون اتاق نشسته بود.
اون خانم داش��ت گریه می-ک��رد ،گفتم چرا گریه
میکنین؟ گفت پس��رم رو گرفتن .گفتم پسر شما
کیه؟ اسم گفت ولی من نشناختم .پسر اون خانم از
بچههایدانشکدهفنیبود.منگفتمنگراننباشین
من عضو هیئت مدیره سازمان صنفی پلیتکنیک
هستم ،از اینجا که رفتم ،اعتصاب راه میاندازیم تا
پسر شما آزاد شه .تا آزادش نکنن دست از اعتصاب
برنمی-داریم .شما بیخود ناراحت نباشین .بعدها
فهمیدیم ک��ه اون خانم ،مادر فرخ نگه��داره و فرخ
نگهدار هم ،همون دانشجوی دانشکده فنی بود که
زیرمجسمهجردنازمنپولتحویلگرفت.
بعدچهشد؟
• من رو ،صدا زدن و به اتاقی شبیه یک آشپزخانه
کوچ��ک ب��ردن .گفت��ن کمربن��دت رو ب��از کن،
جیبهامو خالی کردن .بعد دو تا مأمور من رو سوار
کردن و بردن قزل قلعه .در ق��زل قلعه بازجوییها
شروعشد.
بازجوئیها پیرامون کم��ک مالی به بچههای
فنیبود؟
• جدا از اون مس��ئله ،روی رابطهه��ا هم دقیق
ش��دن .در مورد برنامههای مراسم تختی کنجکاو
بودنوهمینطوردرموردمحلچاپاعالمیهها.
با دس��تگیری شما ،ش��رکت در مراسم چهلم
تختیمنتفیشد؟
•نه.بچههادرمراسممشارکتداشتن.
چهمدتبازداشتبودید؟
•دوروزانفرادیودوماهوپانزدهروزعمومی؛مدتی
درقزلقلعهومدتیدرزندانموقتشهربانیکهبعدها
تبدیلبهکمیتهمشترکضدخرابکاریشد.
محاکمههمشدید؟
• من رو به دادرسی ارتش بردن و محاکمه کردن
و مشمول ماده ُ 2مقدمین شدم .دادستان میگفت
ای��ن فعالیتهای موض��وع این ماده ،منش��أ کلیه
اعتصابهایدانشگاههایایرانه.
وکیلهمداشتید؟
• وکیل تسخیری بود ،من وکیل اختیار نکردم،
خودش��ون وکیل تس��خیری ق��رار دادن که یک
سرهنگ بود .من رو به  2ماه و  10روز زندان محکوم
کردن،چونبیشترکشیدهبودم،آزادشدم.
بچههاازشماچهطوراستقبالکردند؟
• بچهها اس��تقبال خاطره انگیزی ترتیب داده
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دانشجويان؛صفبهصفدرماتمپهلوان

بودن .اومدم بیرون فهمیدم که بچهه��ا هر روز در
غیاب من ،به طور جمعی ،دور دانشکده میگشتن
وشعارمیدادن"قاضیزادهآزادشه".
* آقای مهندس محمدی به بحث وارد ش��ده و
فض��ای پلیتکنیک پس از دس��تگیری را توصیف
میکند:
فضایدانشکده،فضایملتهبیبود.بچههابههر
طریقممکنتالشمیکردنتامهندسآزادشه.
بچههادرمراسمچهلمتختیشرکتکردند؟
• بله مراس��م چهلم انجام ش��د و دانشجویان از
جملهبچههایپلیتکنیکمشارکتجدیداشتن.
آقای قاضیزاده ،چه ح��س و تلقیای در مورد
تختیداشتید؟
• ما همه واقعاً عاشق تختی بودیم .میدیدیم که
بهاینشکلازطبقهمحرومایراندفاعمیکنه،برای
زلزلهزدهها گلریزان ترتیب میده ،و اهل ایستادگی
است ،شوق و شعف ما نس��بت به او باال میگرفت.
خ��وب در ورزش هم که تختی قهرم��ان قهرمانان
بود .چهره معصوم و منش و خضوع و خشوعش هم




لذت بخش بود .همه کارهایی که در جریان تدارک
مراسم،انجاممیدادیم،عشقآلودهبود.
موقع جم��ع کردن اعان��ه برای بوئی��ن زهرا ،تو
خیابون پهلوی س��ابق دیده بودم��ش ،خودم هم
جلو رفتم و پول دادم .کل وجودش جذبه داش��ت.
خصوصاً در وانفسای سالهای پس از کودتا و پس از

قضایایسال.42
در ابنبابویه بچهها بلندگوی دس��تی داش��تن.
پژواک ش��عر بچهه��ا از بلندگ��و ،زیبا ب��ود و ذهن
ماندگار:
هرشبستارهایبهزمینمیکشندوباز
وینآسمانغمزدهغرقستارههاست

آخرينقدردانيازخيلبدرقهكنندگان،پايهواپيمابهمقصدتوليدو1966،
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اهاليپژوهش:
پرويزپيران
بهرامبيضايي
ابراهيممختاري
اميرطيراني

یادداشتاستادبرگفتوگوها
آق�ای دکتر پروی�ز پیران اس�تاد گرانق�در عل�وم اجتماعی و
پیشبرنده پژوهشهای مان�دگار میدانی ،متنهایی چند از گفت
و گوهای صورت گرفته با مدارهای پیرامونی تختی را مطالعه و بر
آن یادداشت زدهاند .یادداشت استاد ،حاوی هم نکات فنی و هم
گزارههای محتوایی پیرامون گفت و گوهاست:
***
این عاصی در نوش��ته هایی برچن��د نکته تاکید کرده اس��ت که با مرور
مصاحبه های عمیق آقای ه��دی صابر با نزدیکان مرح��وم جهان پهلوان
پیران ،پرویز ،1329 ،همدان
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تختی دوباره مطرح ش��دند و چنین به نظر رس��ید که ش��اید نقطه شروع
خوبی برای نوش��تن چند کلمه ای بر کار ارزنده ایش��ان باشد .اولین نکته
فقدان تاکید ما ایرانیان بر خاطره نهادی اس��ت .آیا چند نفر پیدا می شوند
که صرف نظر از شغلی و مسئولیتی که داش��ته اند آن هم در حد و منزلتی
چه کهتر ،چه مهتر در ایام پیری و بازنشستگی با حوصله بنشینند و بدون
حب و بغض های رایج ،بدون ش��اخ و ب��رگ اضافه کردن و خودس��تایی و
بزرگ بینی که پرده ی پوش��اندن عقده حقارت تاریخی است ،سرگذشت
خویش ،محیطی که نش��و و نما کردن��د ،بدو خوبی که چش��یدند ،تجربه
هایی که اندوختند ،محیط کاری و تشخص تاریخی برخورد "من ها" را بر
کاغذ نگارند و به آیندگان س��پارند؟ در این مرز و بوم حتی سیاستمدارانی
که گاه دلش��ان جعبه اس��رار این س��رزمین گرانقدر و زجر کشیده است،
لب فروبس��ته از این خاکدان در می گذرند و در واپس��ین دقایق حتی گاه
بدین دم فروبس��تن افتخار نیز می کنند .چنین اس��ت که از تاریخ زندگی
مردمان این سرزمین ،از راه و رس��م زندگی ،از بود و باش مردمان جز آنچه
به تحریف ،افزودن و کاستن س��ینه به س��ینه ،راه دراز قرون را طی کرده
است ،هیچ چیز به درستی نمی دانیم و بر هیچ زمین استواری نمی توانیم
دمی ایستاده به افق های دورتر بیاندیشیم.
موضوع مهم دیگر اش��غال عرصه ها از س��وی عنوان داران ،به راستی یا
ناراس��تی به کف آمده اس��ت .بارها به ض��رورت معلمی ،به دانش��جویان
ارتباطات یادآوری کرده است که دنیا را فقط از چشم مدرک داران پایتخت
نشین نبینند .بیاد دارد که روزی روزگاری دوست عزیزی وسیله شد تا در
اولین روزهای تولد همشهری ،روزنامه خوب تهران ،در باب مطالب و صفحه
بندی آن چند نکته ای بیان شود .یکی از آن نکات تاکیدی بود بر به تصویر
کش��اندن یک روز از زندگی آدم های عادی کوی و برزن ،که از بام تا ش��ام
زحمت می کشند و هرگز دیده نمی شوند؛ از قضا به چند رپورتاژ ارزشمند
از سوی خبرنگارانی که این روزها صاحب نام شد ه اند منجر شد .فقط کافی
است که لحظهای اندیشید و تصور کرد که اگر فقط  10درصد افرادی که در
حرفه خود حرفی برای گفتن و منزلتی برای کاله از س��ر برداشتن دیگران
داش��ته اند و یا آدم های معمولی کوچه و بازار که شاهد واقعه ای ،همسایه
بزرگی ،نام آوری ،جوانمردی دل داده به ای��ن آب و خاک بوده اند ،صندوق
ذهن می گش��ودند و محتوای آن را به زبان خود بر کاغ��ذ می ریختند چه
گنجینه ای در هر زمینه تا به امروز فراچنگ آمده بود؟ این جاست که ارزش
کارهای آقای هدی صابر و وقت گذاری آقایان حس��ین شمشادی ،حسین
عرب ،کیومرث ابوالملکی و دیگران آشکار می گردد.
اتفاقا این روزها فنون کیفی گردآوری اطالع��ات که به غلط روش های

بهنگاههاوحالتهايمردمانونيزپاسبان،
بهپهلوانتودهايبنگر

کیفی خوانده می ش��وند بازاری به حق گرم دارند .فنونی چون مش��اهده؛
مش��اهده مش��ارکت محور ،فنون برون افکن (همان فنی ک��ه پیر دیر در
داستان مولوی نازنین ،بنام شاه و کنیزک ،با گرفتن نبض کنیز به کار می برد
و در می یابد که کنیز ،دلداده زرگری اس��ت در سمرقند چو قند) .مصاحبه
عمیق ،گفت و ش��نود متمرکز گروهی و فنون بدون تصدیع و مزاحمت ،از
جمله فنون کیفی اند .ارزش این فنون آن اس��ت که با صرف وقت و تامل و
تاکید بر تعدادی محدود که سوژه تحقیق نام دارند ،به عمق می روند .نکته
مهم دیگری که فنون کیفی را جایگاهی رفیع می دهد ،برداش��تن تاکید از
محقق و یا مصاحبه کننده در پیمای��ش های اجتماعی یا تحقیقات مبتنی
بر پرسش��نامه به قصد تحلیل های آماری و نهادن ای��ن تاکید بر مصاحبه
شونده است .بدین دلیل فنون کیفی امروزی به فنون مبنا و مشارکت محور
نزدیک ترند .فنون مشارکت محور و مشارکت مبنا از این پرسش اولیه آغاز
عجول عمدتا عضو
شدند که به راستی فقر را که باید تعریف کند؟ آیا محقق
ِ
طبقهی متوسط که ممکن اس��ت در عمر خویش حتی یک روز نیم سیر به
شب نرسانده باشد و نیم سیر س��ر بر بالین ننهاده باشد ،بیشتر حق دارد به
تعریف فقر دست گش��اید و یا فقرایی که با گرس��نگی ،محرومیت و تحقیر
و در ِد نداشتن و دست خالی شب به خانه برگش��تن و چشم های به انتظار
کودکان گرسنه و همس��ر مضطرب و اندوهگین را نظاره کردن و بر همین
روال عمر گذراندن و روزی از این میهمان خانۀ میهمان ُکش رخت بر بستن
و رفتن ،آنچنان که هرگز نبوده اند؟
جالب توجه آنکه در به کارگیری فنون کیف��ی حتی محقق می تواند از
شیوه «حرف حرف می آورد» ( )Snow Ballingاستفاده کند .یعنی فقط
یک پرسش از پیش تدوین شده داشته باشد و بقیه پرسش ها فی البداهه
گویان گفت و شنود متمرک ِز گروهی به کف آیند
پاسخ پاسخ گو یا پاسخ
از
ِ
ِ
و پرس��یده ش��وند تا تقش محقق باز هم کمتر و کم رنگ تر شود .در دهه
 1960میالدی فنون کیفی را فنون اکتشافی یا به قول ورزشکاران دست
گرمانه تلقی می کردند و اعتقاد داش��تند که این فنون برای ش��روع کار،
یافتن راه ،و آزمون مسیر سخت مناسب اند ولی فنون جدی تحقیق برای
تعمیم دهی آن بر اساس س��نجش قبلی و روایی و پایایی نیستند .امروزه
این حرف و حدیث ه��ا نیز جایگاهی ندارد و فنون کیف��ی به عنوان فنونی
کامل مورد استفاده قرار می گیرند.
حال که به دلیلی از ورزش و بازی دس��ت گرمانه س��خن ب��ه میان آمد
جا دارد که نگاه��ی نیز به متن مصاحبه ها ش��ود .تردیدی نیس��ت که در
امنی معلول
جامعۀ با مشکالت ارزشی رو به رو ،در جامعه ای که به دلیل نا ِ
عوامل گوناگون یا بدان س��ان که این عاصی «در نظریه راهبرد و سیاست

سرزمینی جامعه ایران » عنوان کرده اس��ت ،ناامنی ناشی از سر راه تاریخ
قرار گرفتن و جامعه ای س��ر راهی بودن ،انس��ان ها مجبور بوده اند که به
تکرار ،دروغ گویند ،خود را آنکه نیس��تند نش��ان دهند ،تقیه کنند ،بر سر
منابع سخت محدود ،نامحدود غیبت نمایند ،نامسئوالنه اظهار نظر کنند،
س��رکوب ش��وند و تحقیر ش��ده بار آیند و این همه بازهم به ادعای نظریه
یاد شده ،س��از و کارها یا مکانیس��م های دفاعی جامعه در شرایط نا امن و
نابسامانی ،آن هم بر قرن ها و برای بقا بوده است ،قهرمان خواهی و قهرمان
پروری پادزهری بس مفید است و اگر کس��ی ،اقلیتی انگشت شمار بدین
راه و رس��م دیرین نروند ،قهرمانانی س��ترگ می گردند و برای همیشه در
یادها می مانند .یکی از این انسان ها تختی است .جهان پهلوان دالوری که
زور فراوان در بازو را ،نه برای مشت کردن و بر س��ر مظلومی به فریاد آمده
زدن ،بلکه برای دستگیری افتاده ای دردمند می خواست.
ام��ا عجیب آنکه بر اس��اس هم��ان فق��دان خاطره جمع��ی و نهادی،
آدمیان فرات��ر از تاریخ درباری
همان بی اعتنایی به ثبت زندگ��ی واقعی
ِ
نوشتۀجیره خواران زور و زر و تزویر ،هنوز جامعه به درستی نمی داند که
چه بر س��ر قهرمان قهرمانانش آمد .این موض��وع در مصاحبه های عمیق
ارزنده آقای هدی صابر نیز ناگفته مانده اس��ت که ش��اید اساس��ا هدفی
این چنین نداشته اس��ت .خواندن مصاحبه ها س��خت لذت بخش بود و
میتواند زوایای کمتر شناخته ش��ده زندگی مردی سترگ «که خاک را
سبز می خواست» بهتر مشخص میکند .به هر تقدیر باید این نوع آثار
را قدرشناخت و ارج نهاد.
زمستان1388
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شی ِردلخون
نمایشنامهای ب�ه کِلک یک ن�و پدیده عرصه
نگارشونمایشدرس�ال،42مش�حوناس�تاز
استعاره ،تداعی و تلنگر به قصد فعالسازی ذهن
تاریخی و نی�ز ذهن آن�روزی ایران�ی و همچنین
منتهیبهیکپیشنگری.
بهرام بیضایی 25ساله در متن نمایش" پهلوان
اکبر میمیرد" ،در آن س�ال خاص ،هم به ترسیم و
فضاسازیهای تو در تو دست یازیده و هم از پایان
یکدورانخبرمیدهد.ازابتداتاانتهایمتنراکه
سیرکنی،بهمجمل،هموضعیتپهلوانیراخوانش
میکنیوهمفرجامشراپیشچشممیبینی.این
لویچند دَهواژهوفضا ،بهبَر
خوانشوبینش ،ازالو ِ
مینشیند:
در آغ�ا ِز پرداخته�ای این مت�ن بلنداندازه،
واژگان پیش ه�م ،فضای پس از س�رکوب ابتدای
ِ
دهه40راساختوسازمیکنند:
"کوچهایاستنیمهپهن–نیمهدرازکهعمقآن

درتاریکیگمشده.اینجاهمهچیزفرسودهوروبه
انقراضاست؛د ِرخانههاسالهاستکهبازنشدهودر
دکههارابهنشانهمتروکبودن،میخکوبکردهاند...
کنارچنددربس�ته،س�کوهاییاستوجلوی
صحنه،سمتچپیکشیرسنگیاستکهجهت
نگاهش،متمایلبهراستهتماشاگراناست.
کوچه روزگاری سقفی داشته ،ضربی که اینک
جزازیکتکه،بقیهآنفروریختهاست".
نمایشنامهای ک�ه خواننده  -و اگر اجرا ش�ود،
بیننده – را تا آس�تانه یک هماورد تن به تن ،میان
پهلوان اکب ِر س�ن و س�ال دار و حید ِر جوان سال
میکش�اند ،جان کالمهایش را از زبان یک "پیر"
کهنهسوار"،مادر""،میفروش"و"پهلواناکبر"،
پژواکمیکند.
پیر کهنه س�وار که ایفاگر نقش تاریخی مرشدِ
واگذارندهمیراثپهلوانیبهپهلواناکبردرفردای
موعود است ،ش�ب پیش از هماورد ،اکبر را چنین
بیضائ�ی ،به�رام ،1317 ،ته�ران
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ُهشمیدارد:
"گوش کن اکبر! این خرقه دس�ت به دس�ت و
اون سیصد و شصت فن ،سینه به س�ینه از سرور
مردان،پوریایولیبهمارسیده،خرقهایکهجزبه
اهل طریقت و فتوت به دوش کسی حمایل نشده.
استادموصیتکردکهدممرگ،اونوبهاهلشبدم.
بهمردترینپهلووناینملکبسپارم".
ِ
حافظ"محتوا"ی
"خرقه"،همانکسوتوردای
"فنی"
میراث
فن،
پهلوانیاستوسیصدوشصت
ِ
کش�تی ایرانی .این هر دو ،در موعد صبح می باید
به دست یک وارث دورانی ،س�پرده می شد .سیر
داستانپیشازآنکهبههماوردمنتهیشود،بایک
خوتَرمیشود؛
دشنه،بریدهشدهوبهخون،سر 
پوشپوش�یدهصورتبهسانهمان
یکس�یاه ِ
شبحیکهدر"رگبار"،یکمعلمشریفرا،سایهوار
پیمیگیردوبهمانندگرازیکهدر"باشو"درتاریکی
یاگرگومیشهوا،بهمزرعهمیزند،دشنهبرمیان
دوکتفپهلواناکبرفرومیکن�د،درتاریکی.اکبر
برایحیدر،دشنهزنرااینطورتوصیفمیکند:
"یه مرده  -س�یاه پوش�یده -صورتش معلوم
نیس�ت.صورت�شروپوش�ونده،منهی�چوقت
نشناختمش".
پهوان اکبر که از صحنه حذف می شود" ،مادر"
رخظاهرمیکند.مادریک�ه"دی"روز،پهلوانرا
نزدیک "س�قاخونه" دیده و "ام" روز هم در پی او،
پرسانپرساناست:
"آقا دیروز ،یه م�رد غریب اینجا ب�ود ،از طرف
س�قاخونه دنبالش می گردم ،کس�ی هس�ت که
س�راغی ازش ب ِده؟ جایی هس�ت که بشه پیداش
کرد؟"
مر ِد "میفروش" در پاس�خ ،انتظار م�ادر را به
سرمیآ َو َرد:
"نه خواهر ،اون تو این ش�هر غریبه بود .فقط از
اینجا رد می ش�د .اون ،وعده دوری داشت ،باید از
اینجامیرفت".

تختيصاحب َردا
ِ

کالممیفروش،کالمآخروصحنهتاریک،پرده
آخرنمایشاست:
"صحنه تاریک می ش�ود – تاریکتر -هیچ چیز
نمیبینیبهغیرازشیرس�نگیکهتنهاست.ناگهان
شیرسنگیباهمهوجودشازقعرزمیننعرهمیکشد".
پایانه نمایش ،دش�نه یک َش َبح اس�ت؛ خالی
پهلوان صاحب دوران ،و فوران
شدن عرصه از یک
ِ
حلقشیرسنگی،کهدرپردهاول"جهت
فریا ِدازته ِ
نگاهشمتمایلبهراستهتماشاگران"بود.فریادی
ازسراَسف،یااعتراضویاخبرازیکانقراض.
پایانی نمایش�گ ِر تاریکی،
مهم ت�ر از "پ�رده"
ِ
ش�بح ،دش�نه ،خون و ش�یر ،یک "گزاره" است؛
گزاره،مهمترازپرده .گزارهایخبریوجارگونه:
رفتنپهلوان،از"این"جا
جامهدانکِشیپهلوانیازاینملک
اما ،هم�زاد گ�زاره ،ی�ک " ن َِگ ِره" اس�ت ،نگره
نگارندهنمایشنامه؛
پهلوانیباپهلوان،رفته
کسوت،بیصاحببرجامانده
چهار س�ال پس از آن گزاره و این نگره ،تختی
پهلوان ملی ایران در دی ،46ه�م از دروازه حیات
پهلوانی مرام�ی .این عبور،
عبور کرد و ه�م از د ِر
ِ
پهلوانیمرامیرابه"دی"فرستاد؛
ِ
سجایا
مرام
منش
به "دی" روز تاریخ رفت .هم پهلوانی ِز در برون
رفت،همکسوت،بیقوارهای کهآنرابهبَرکند،به
گنجهشدزَفت؛بهگنجهدربسته.
 ، 46نقطه عطفی بود بر داس�تان دراز پیشینه
ِ
کسوت"آویزان".
پهلوانیایران؛عبو ِر"پهلوان"و
 46سالپسازسطربندینمایشنامه"پهلوان
اکبرمیمیرد"،بانویسندهناقلآن"گزاره"وطرح
دراندا ِز وان "نگره" ،پرسشهایی چند ،پیش روی
میگذاریم:

به هن��گام قل��م زدن نمایشنام��ه در آغازین
س��الهای دهه  ،40آیا در جامعه ایران عالمتها
پای��ان دوران پهلوانی س��راغ
و نش�انههایی برای
ِ
داشتید ،یا آنکه پایان دوران را احساس میکردید،
یا آنكه "شم"،کمککارایننگرشبود؟
• هر دو س��ه تا ،دخیل بودن��د .در س��ال  42که
نمایشنامهنوش��تهمیش��د،ه��م 28م��ردادرااز
س��رگذراندهبودیموهماشخاصونامهاییبهمیان
آمدهبودندکهکبادهپهلوانیمیکشیدند.قصدعنوان
دادنبهآنهاراندارمولیپهلوانیایکهآنهاصحبتش
رامیکردن��دومدعیاشبودند،نف��یعقلوخردو
اندیشه بود ،در حالی که بخشی از پهلوانی آرمانی ما
متکی بر نوعی اندیشه ،خرد و اخالق است .این ها در
جامعهبهچشمدیدهمیشد،منهممیدیدم.
باچشمحساسومسلح؟
• می خواهم بگویم که هر کس تجربه مس��تقل
زندگ��ی خ��ودش را دارد ،زندگی من ه��م ،مرا به
رخدادهایی حساس کرده بود ،این دیدنها و دقت
کردنها هم بخشی از همان حساسیت است .تصور
من این بود ک��ه پهلوان آرمانی ما وج��ود ندارد .اگر
در شاهنامه یا متنهای مشابه ،تصویری از پهلوان
وجود دارد ،اوالً این تصویر متغیر اس��ت و دوم این
که اساس و ساختمانش ،روش��ن و شفاف و مبتنی
بر عناصری مثل نیکی ،خوبی ،جوانمردی و غیره و
غیره و غیره .زمانی که این ارزش ها زیر پا گذاش��ته
می شود ،ش��اهنامه به آنها واکنش نشان میدهد و
حمله می کند .ما ،در برابر عمل پهلوان ،بر اس��اس
همان تعریف آرمانی ،حق قض��اوت داریم .در زمان
نگارشنمایشنامهبهنظرمن،نشانههایپهلوانیبر




اساس تعریف آرمانی ،بسیار کم و به ندرت دیده می
شدند.قبلازپهلواناکبر،سهنمایشنامهعروسکی
را نوش��ته بودم که بیانگر س��ه گونه عکس العمل
پهلوان در برابر وظایفی که از او خواس��ته می شد،
بود .وقتی پهلوان اکبر را می نوشتم هم مشاهدات
و هم احساس ،دست اندر کار نگرش و تحلیلم بود؛
من در ش��هرها ،محالت متروکهای ،مش��ابه محله
توصیف ش��ده در متن را دیده بودم ،در قزوین یک
محله متروک فوقالعاده زیبا دیدم که بعدها زمینه
نمایش "دیوان بلخ" من هم ش��د .در دیوان بلخ هم
باز یک پهلوان وج��ود دارد .یا در ش��یراز در جلوی
شاهچراغ ،شیرسنگی را دیده بودم .شیرسنگی را
در همدان هم دیده بودم .در همدان ،شیرس��نگی
روی مزار پهلوان اس��ت .و شیر تمثیل پهلوانیست
که در زیر مزار خوابیده .شیرسنگی در واقع تمثیل
یک آیین کهن مهری اس��ت که پهلوانان به نوعی
به آن سرس��پردهاند .من در آن زمان شاید سوادش
را نداشتم ،ولی امکان مش��اهده داشتم .مستقل از
اینها ،خوب م��ا " داش آکل" را خوانده بودیم؛ داش
آکل داستانیست که چشم ما با او به این جهان باز
ش��ده بود .در تصور من و در قلب من این باور بود که
پهلوانی به شکل آرمانی ،دیگر وجود نداره .حاال اگر
هم پهلوانی وجود داش��ت ،مگر در حال حاضر چه
می توانس��ت انجام بدهد؟ اوباش گ��ری موجود به
کنار ،در برابر این شبکه اجتماعی جدید که اینقدر
وسیع شده ،چه از عهده اش برمیآمد؟ پیش از این،
پهلوان یک قریه بود ،پهلوان یک آبادی بود.
پهلوان،
ِ
و یا در ش��اهنامه اگر دو پهلوان با هم میجنگیدند،
سرنوش��ت دو ملت تعیی��ن می ش��د .االن آن قدر
زمستان1388
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گستره ملت و شبکه اجتماعی وسیع شده که دیگر
پهلوان ،جوابگو نیس��ت و هم��اورد دو پهلوان هم،
سرنوشتملتراتعییننمیکند.
اماطرفبعدیمسئلهخیلیمهماست؛اگرپهلوان
آرمانیهموجودمیداشت،آیاماتاحالازدرونبهاو
نگاه کردهایم؟ ما همه توقعاتمان را بر این پهلوان بار
میکنیم و بر سر او می ریزیم ،خود کنار مینشینیم
و فکر میکنیم یک پهلوان بای��د ما را نجات دهد.
خواس��ته ها را بار کس��ی می کنیم که او در شرایط
جدید ،امکان کشیدن این بار را ندارد .در این جامعه
تغییریافته،پهلواننمیتواندکارویژهایانجامبدهد،
توجهمیکنی؟درواقعمافقطیکبالگرداندرست
میکنیمویکقربانی.کسیکهازبیرون،پهلوانبنظر
میآید ،از دورن قربانی است .قربانیای که ما هم در
قربانیکردنششرکتداریم.پهلوانخودازدرونمی
داندکهقادربهحملاینباروایفایایننقشنیست؛
تضادپهلواناکبرهمباخودشهمیناست.چونمی
داندکهتوقعاتیمتوجهاوست،چشمهاییبهسویاو
دوختهشدهکهاونمیتواندهمهآنانتظاراترابرای
همیشهپاسخدهد.اوبهجاییرسیدهکهدربرابراین
توقعاتازپادرمیآید.
به نظر شما پهلوان اکبر ،به فرو رفتن دشنه رضا
داد؟
• پهلوان اکبر در واقع بدون اینکه خود بداند ،به
نوعی خواهان مرگ اس��ت .فقط پهلوان است که از
این دوگانگ��ی و گرفتاری اخالق��ی نجات پیدا می
کند .او مطلع اس��ت که برای همیش��ه پاسخگوی
توقعاتمردمنیست.دریکجاییپهلوانباخودش
میجنگد.
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پهلوانی پهلوان اکبر ،ضمناً جبران یک شکست
ِ
قبلی اس��ت .ب��رای هر پهل��وان ،پهلوان��ی جبران
شکست قبلی خود و یا شکست های جمعی است.
قدمی است به سمت جبران زخم های قبلی .برای
همیشه یک آدم نمی تواند با زخمهایش و برای
زخمهایقبلیبجنگدوبرایهمیشهتوقعاتمردم
را به دوش بگیرد و پیروز میدان ،بیرون بیاید .روزی
که پیروز میدان بیرون نیاید چه میش��ود؟ توجه
میکنی؟ اینجاست که یک پهلوان شروع می کند
به نابود کردن خود از درون" .س��یاه پوش" درست
که در نمایش ،یک نماد بیرونی است ولی در واقع،
یک بر ساخته درونی هم هست .یعنی مرگ طلبی
درونی با مخاطره بیرون��ی ،در لحظهای که پهلوان
اکبر اجازه می دهد دش��نه فرو رود ،یکی میشود.
این وضعیتی است که سال  42در متن پهلوان اکبر
نوشتهشد.
تختی اواخر دهه  30تا نیمه دهه
بار اجتماعی
ِ
 ،40بسیار بسیار س��نگین تر از بار پهلوان اکبر در
دورهخودشنبود؟
• پهل��وان اکبر متعلق ب��ه دورانی اس��ت که نه
مطبوعات هس��ت و نه تلوزیون هس��ت .حداکثر
خبررس��انی ،آن چیزی اس��ت ک��ه "جارچیها"
میگویند و جارچی نیز خبر معینی اعالم میکند.
و خبررس��انی اجتماعی به صورت پچ پچ و دهان به
دهان اس��ت .تختی متعلق به دوران مدرن اس��ت؛
رادیو هست ،سینما هست ،روزنامه هست .ما باید
حجم توقعات س��نتی در یک جامعه بزرگ ش��ده
و رش��د پیدا ک��رده را در نظر بیاوری��م .پهلوان که
جسمش بزرگتر نشده ،او از نظر جسمانی ،اندازه ای
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را دارد که یک بشر می تواند داشته باشد .ما توقعات
فوق بشری داریم از کسی که نهایتاً بشر است .این
توقعاتاست کههردورهبهشکلخودش،پهلوانرا
نابود می کند .ممکن است که بسیار پهلوان اکبرها
از بین رفته اند که کس نمی داند ،بس��یار تختی ها
از بین رفته اند که کس آگاه نیس��ت .زمانه ما ،زمانه
انعکاس خبر اس��ت .در نتیجه ،بازتاب عمل تختی
باقی مانده اس��ت .تختی پهلوان انتق��ال جامعه از
دوران س��نتی به مدرن اس��ت ،برای همین وقایع
مربوطبهتختیثبتشدهاست.پهلواناکبرمتعلق
به دوران غیرثبتی است؛ نمایش نامه پهلوان اکبر به
نوعی،آنروایتراثبتکردهاست.
درویژهنامهکیهانورزش��یپسازفوتتختی،
آقایدریس��ردبیرمجله،تیترگویاوزیباییبرروی
جلد،نقشدادهبود":دلشیرخونشدهبود".شما
هم،دلخونشدناکبرراحسولمسمیکردید؟
• چه ط��ور نمی ک��ردم؟ مگر میش��د که لمس
نکنم؟ " دل شیر خون ش��ده بود" ،همان فریاد آخر
پهلواناکبراست.
وفریادآخرشیرسنگی؟
• بله فریاد ش��یر در پرده آخر نمای��ش نامه ،در
حقیقتهمانفریادپهلواناکبراست.
با این فضا و نگرش ،با مرگ تختی در  46به چه
حسووضعیدچارشدید؟
• برای من مرگ  46و اتفاقی که برای تختی رخ
داد ،خیلی حیرت انگیز بود ،راستش برای یکی دو
روزی نمیدانس��تم که به چه فکر کنم .داشتم فکر
می ک��ردم که تختی صحن��ه آخر پهل��وان اکبر را
بازی کرده ،یا اینکه پرده آخر نمایش پهلوان اکبر،
تصویر پرده آخر زندگی تختی است؟ آنچه در سال
 42نادانسته و ناخواسته پیشبینی شده بود ،چهار
سال بعد داشت اتفاق می افتاد و این اتفاقیست که
خوش��بختانه یا بدبختانه در نمایش نامه ها و فیلم
هایدیگرمنهمرخداده.
یکیدورروزعجیبیبودومسئلههمعجیب.






مخت�اری ،ابراهی�م1326 ،؛ بابل

پهلواندوپهلو،پهلوانملی
یک فیلمس�از نیز می تواند پژوهن�ده ای پیگیر و جس�تجوگری جدی
باش�د ،به ویژه آنکه پژوهشِ موضوع تصویر خود را نیز ،خ�ود آغاز کند و به
انجام رس�اند .ابراهیم مختاری ،مستندس�از مطرح دهه ه�ای  70و  ،60در
سال های آغازین دهه  70دست به کار پژوهشی شد که به هنگام انتشار اثر،
«میراث پهلوانی» نام گرفت .برای او شناس�ائی و تحلیل سه تیپ در عرصه
تاریخیپهلوانیایران،پُرمهموبهدغدغهتبدیلشدهبود:

پوریا
حاجسیدحسنرزاز
و
غالمرضاتختی

متن حاضر ،یافته های تحلیلی مختاری از غالمرضا تختی است که عنوان
آنازسویماوازدرونمحتوایمتن،برگرفتهشدهاست:

بارش افتاده باشد گلريزان كنند.
در سنت پهلواني رسم است براي كسي كه َ
در گلريزان ،پهلوان يا پيشكسوتي معتبر و زبانآور ،پس از مراسم ورزش ،طبق
رس��م دعا ميخواند و چراغ ميخواهد .هر قدر افتاده محترمتر باش��د ،پهلوان
معتبرتري مياندار گلريزان ميشود و هر چه مياندار معتبرتر باشد ميهمانان
مهمتري به مراسم ميآيند و پول بيشتري ميدهند .در گلريزان ،ميهمانان به
اعتبار مياندار دس��ت به جيب ميكنند .كمك كننده حتي ممكن است افتاده
را نشناس��د اما چون مياندار را ميشناسد و مطمئن اس��ت با حضور او ،آنچه
پرداختهاستحتماًبهافتادهميرسدوبارشبارميشود،باخاطريجمعكمك
ميكند .در اين رسم ،از آغاز گلريزان تا زماني كه حاصل كمكها به افتاده برسد
ميانداربهتنخودحضوردارد.
فلسفه گلريزان كمك به ديگري است .كمك تختي به ديگري را در خاطرة
تكتكدوروبريهاياوميتوانديد.پرداختبدهيديگري،گلريزاندوستانه
براي زني تنها و گلريزان براي افتادگان بوئينزهرا همه به خاطر نجات ديگري

است .تختي نه تنها خود ،داراي چنين روحيهاي است ،بلكه مردم شهر را هم به
اين كار ترغيب ميكند و چه بسا اگر امكان داشت مردم كشوري را به اين سودا
ميكشاند.درگلريزانبوئينزهراسرايتمنشتختيبهمردماستكه
گلريزانراهمگانيميكند.
گلريزان تختي براي نجات درماندگان ،مكم�ل حضور او در عرصة
سياسي اس�ت .اين دو كار اجزاي يك فكر اس�ت كه در نهايت آرزوي
اجتماعيبهسامانوكشوريآبادرادارد.
همانگونكهپيروزيتختيدركشتيباعثافتخارمليشد،عملتختيدر
كمك به ديگران هم از محدودة معمول سنتي گذشت و منجر به گلريزان ملي
شدـكاريكهتاپيشازاينسابقهنداشت.
طبقالگويكتابهاييچونرسائلجوانمردانوفتوتنام هسلطاني،تختي
پهلواني لوطي مسلك 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
درماندگيديگرانراتابندارد.
يك اثر مجهول المؤلف عرب��ي راجع به فتوت مينويس��د ...« :فتوت با تمام
اعمال و افكار اهل تصوف تطبيق ميكرد به اس��تثناي مقصد و هدف آن ،يعني
مقصد عمل فتيان تمجيد از طرف مردم ميباش��د و مقص��د عمل متصوفين
تمجيد از ط��رف خدا ».واژة تمجيد م��ا را از موضوع اصل��ي جملههاي باال دور
ميكند .موضوع اصلي اين جملهها رسيدن به حق از دو راه متفاوت است .يك
راه درگرو سرنوشت ديگران است .راه ديگر از راه عبادت حق و بيحضور ديگران
اس��ت .تختي از گروه اول است كه رس��يدن به مقصد ،بينجات ديگري گويي
برايش ممكن نيست .پيش از او پورياي ولي نيز كه پهلواني و زندگي برايش يك
معنيداشتپهلوانيرادرگرواجابتنيازديگرانگذاشتهبود.تختيازاينبابت
پيروبيكموكاستپوريايوليوپهلوانيكام ً
السنتياست.
توجه به سرنوش��ت ديگران به قيمت درافتادن با قدرت سياسي خودكام در
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سنت ما پهلوانانه است .رس��تم نمونه نوعي چنين پهلواني است كه از يك سو
نگران هجوم دشمن به ايران و ايرانيان است و از سوي ديگر مراقب شاه است كه
چگونه كشور نگه ميدارد .نقاالن تا همين سي چهل سال پيش ،بيشت ِر نقلشان
ازرستمبودكهيادر«رستموسهراب»و«داستانسياوش»جلوبيخرديهاي
كاووسشاهراميگرفتوبرخودكامگياوميشوريد،يادر«رستمواسفنديار»
دنيا و عقباي خود را ميباخت ،اما دست به بند گشتاسب نميداد و شاه را فرزند
كشتهوناكامميگذاشت.
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 عالقهمند در ستايش از تختي است .اين را فقط عدهاي
ورزش دوست نميگويند ،مردم كوچه و بازار و بسياري شاعر و نويسنده كه به
مناس��بتي از تختي ياد كردند ،بر زبان راندهاند .اين القاب براي هيچ پهلواني در
دوره سنتي به كار نرفته است .آخرين پهلوان س��نتي ما حاج سيد حسن رزاز
كه در ايران ب ِنداز نداشت ،همواره پيش��وند «حاجي» يا فقط «پهلوان» در اول
نامش ميآمد .لقب پورياي ولي در نوشتهها« ،پهلوان» و در ميان اهل زورخانه
«پهلوان دوران» و «قط��ب زمان» بود؛ اما اكنون پ�س از چند قرن ،صفت
«جهان پهلوان» زنده ميش�د و نام و لقب رس�تم به تختي ميرسيد.
زندهشدننامرستموگرفتنجايپوريايوليدرسنتپهلوانياتفاق
تازهاي بود كه ميافتاد .س�تايش تختي با عنوان «جهان پهلوان» به
خاطرمشابهتهايمعناييبارستمحماسهاستواگرنهبسياركساندر
كشتيجهانيوباستانيصاحبمقامشدنداما«رستمدستان»لقبنگرفتند.
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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
نقدسياستحاكم،پهلوانانهعملكرد.
از اين بابت تختي «پهلواني حماسي» و يادآور «رستم دستان» است .تختي
متعلق به جامعة ورزش و عضو جبهة ملي بود ،اما منشپهلوانياوداراي معنايي
است كه از جبهه سياسي ،از جامعه ورزشي ،از محله خانيآباد و از طبقهاي كه
تختيازآنبرخاستهاست،فراميگذردوهمهگيرميشود.
به نظر ميرسد در اين دوره ،نياز به آزاديخواهي سياسي است كه از تختي
به عنوان «رستم دستان» كه «بسي ش��اه بيدادگر كشته» است ياد ميكنند و
كمتر به عنوان «پورياي ولي» كه با جوانمردي فردي در پي نجات ديگران است
نامميبرند.
انقالب  1357نش��ان داد كه اين نامگذاري به جا بوده است ،چون ارادة ملي
دخالتدرسرنوشتسياسيكشوربودكهمنجربهتغييرنظامحكومتيشد.
شگفتآور استكهدردستگاهنوينورزش ايرانكهآرمانآنمقامقهرماني،
و آروزي همة قهرمانان آن رس��يدن ب��ه مدالهاي طال و نقره اس��ت ،قهرمان
قهرمانان آن ،پهلواني است كه از يك سو رستم ،پهلوان دوران حماسي را تداعي
ميكندوازسويديگرهمانندپوريايولي،پهلوانعارفدورانسنتياست.
گوئيروحيهدورانحماس��يبا تجددزندهشدو بااستنباطسنتيازپهلواني
تركيب ش��د و منش تختي ش��كل گرفت .تختي مفاهيم پنهان و آش�كار
پهلوانيدورانحماسيودورانس�نتيايرانرادرخودجمعكردهوبه
كمالرساند،بيآنكهازعصرجديد(نوين)دورباشد.همانگونهكهدوران
تختي آميزهاي 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
طاليهدارپهلوانيدورانمعاصراست.تختيچونبهرههايمفيدپهلوانيدو
دورة«حماسي»و«سنتي»(تاريخي)را«درخود»مهربانانهآشتيداد،
پهلواننوينايراناس�ت.تختيجوانمردياستسنتيدردنيايضد
سنتي،پهلوانياستمتجدددردنيايضدتجددوشايدبهسببهمين
ويژگيهاستكهكشتهزمانهماوزندههمينزمانهاست.
تختيپهلوانمليايراناست.

طیران�ی ،امی�ر1338 ،؛ تهران

دانشجویان
ومـرگتختــی
امیر طیرانی ،پژوهشگر تاریخ و مستندساز رخدادهای تاریخ معاصر و
راقم تألیفاتی چون "احزاب سیاسی ایران" و "اسناد و مدارک حزب توده
ایران" است :وی با بهرهگیری از مستنداتی چند ،واکنشهای دانشجویی
به مرگ تختی را پی گرفته و نقطه چین زده است.
***

از زمان تاسيس دانشگاه تهران در سال  1313تاكنون ،دانشگاه به عنوان
يكي از كانونهاي اصلي مبارزات ملت ايران به شمار ميرفته است.
نگاهي گذرا به تحوالت سياس��ي كش��ور در طول اين  8ده��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 به وقوع پيوست .خبر درگذشت تختي به س��رعت در ميان مردم منتشر شد.
آغازگر آن حركت نبودهاند ،يكي از عناصر اصلي و قوام دهنده آن محسوب تالش ماموران س��اواك براي عدم شركت مردم در تش��ييع جنازه و تدفين
ميش��دهاند .حركت ضد اس��تبدادي ،ضد اس��تعماري مردم ايران در دهه تختي به ثمر ننشست و عده زيادي در خاكسپاري وي شركت داشتند ولي با
 ،1320مبارزه براي ملي ش��دن صنعت نفت ،حماي��ت از دولت ملي دكتر اين وجود به دليل سرعت عمل ماموران در انتقال جسد به پزشكي قانوني و از
مصدق در مقابله با دربار و امپرياليس��م ،مبارزه علي��ه حكومت كودتا پس آنجا به ابنبابويه ،گروههاي كثيري نيز در آن مراسم امكان شركت نيافتند.
از  28مرداد و تالش براي زنده نگهداش��تن نام و ياد حكوم��ت ملي و دكتر
با انتشار خبر ،در دانشگاه و در ميان دانشجويان لزوم برخورد فعال با اين
مصدق ،تالش برای احياي دمكراس��ي در دوران حكومت اميني ،قيام  15اتفاق مطرح شد .به همين منظور كميتهاي بيس��ت نفره در دانشكده علوم
خرداد ،مبارزه با رژيم شاه در سالهاي پس از  15خرداد ،انقالب اسالمي و ...دانشگاه تهران تش��كيل گرديد .در يك گزارش تش��كيالتي ساواك در اين
از جمله نمادهاي بارز و آشكار نقش و تالش دانشگاه و دانشجويان است.
باره چنين آمده است« :از دو روز بعد از مرگ تختي ...يك گروه بيست نفري
و در اين راه دانش��جويان هزينههاي س��نگيني را نیز تحم��ل كردهاند .مامور تهيه برنامه بودهاند ...دانش��جويان علوم از تك روي ساير دانشكدهها
شهادت آن س��ه تن در  16آذر  ،32غارت و انهدام دانش��گاه تهران و ضرب و به شدت جلوگيري كرده و مبتكر تهيه دسته گل به ابعاد  4در  6متر بودهاند
شتم دانشجويان در اول بهمن  ،1340كش��تار دانشجويان و دانشآموزان و حتي از توزي��ع اعالميه دانش��كده حقوق جلوگيري به عم��ل آوردهاند».
در  13آبان  ،57غارت و انهدام كوي دانش��گاه تهران در  18تير  78و خرداد [گزارش خيلي محرمانه  ،581از  312بخ  ،322تاريخ ]1046/30
 ،1388تنها سمبلهايي هستند كه در يادها و خاطرهها برجاي ماندهاند ،و
در همين حال از سوي دانش��جويان دانشكده پليتكنيك در روز  20دي
گرنه چه بيشمار سرهاي شكس��ته و بدنهاي باتوم خورده دانشجويان كه ماه ،اطالعيهاي بدين مضمون در تابلو اعالنات نصب ش��د« :دانش��جويان
در گذر ايام ،ناش��ناخته در اين راه برجاي مانده اس��ت .و چه خيل عظيمي دانشگاههاي پايتخت ،مجلس ترحيمي براي قهرمان كشتي ايران غالمرضا
از دانش��جويان كه در جريان تظاهرات ،بازداش��ت ش��ده و گوشهاي از عمر تختي در مسجد سجاد واقع در خيابان شاه از س��اعت  2تا  4بعدازظهر روز
خويش را به جاي نشستن در پشت ميز كالسها در سلولها گذراندهاند.
پنجشنبه  46/10/21منعقد مينمايند»...
از جمله وقايعي كه نقش دانشجويان در آن پررنگ بود و حضور گسترده و
در آن مراس��م ،تنها به قرائت قرآن اكتفا ش��د و در عين حال اطالعيهاي
فعالش��ان ،رنگ و بوي خاصي بدان بخشيد و رژيم پهلوي را مرعوب ساخت ،مبني بر دعوت دانشجويان و عامه مردم به شركت در مراسم هفتمين شب
رخدادهائي است كه در پي درگذشت جهان پهلوان در تهران و شهرستانها درگذشت تختي كه در «ابنبابويه» برگزار ميشد توزيع گرديد.
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اسنادساواك،صفحه1

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 نامهاي با ارس��ال  72قطعه عكس تهيه
ش��ده از تظاهرات مزبور ،از رياست كل ساواك درخواس��ت شناسايي افراد
معین را مطرح ميكند[.نامه خيلي محرمانه از اداره كل س��وم س��اواك به
رياست ساواك تهران ،ش��ماره  ،312/70947تاريخ  ]46/10/30و پيآمد
شناسايي فوق ،تعدادي از دانشجويان در همين رابطه بازداشت شدند.
چهل روز پس از مرگ تختي ،مراس��م چهلمين ش��ب درگذشت وي در
 26بهمن 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
فراخوانهاي دانشجويي موجب گردآمدن دانش��جويان و ساير طیفهای
مردم در ميدان شوش و حركت به سمت ابنبابويه شد.
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
 13روز  23دي ماه در ميدان شوش جهت حركت به سمت ابنبابويه دعوت
كرد.
انتشار اين اطالعيهها سبب شد تا رهبر عمليات اداره ساواك ،از ساواك
تهران خواهان پيشبينيه��اي الزم جهت مقابله با اقدامات دانش��جويان
شود.
دانش��جويان با تدارك و تهيه مقدمات ،روز  23ديم��اه پس از تجمع در
ميدان ش��وش و در حالي كه تعدادي از مردم نيز به آنها پيوس��ته بودند به
سمت شهر ري و گورستان ابنبابويه به راه افتادند .آنان عكسهاي كوچكي
از تختي بر روي س��ينههاي خود نصب و پالكاردها و تاج گلها با خود حمل
ميكردند.
به گزارش ماموران س��اواك ،س��ه نفر از دانشجويان س��وار بر اتومبيل،
عكسهاي تختي و نيز اشعاري را در ميان جمعيت توزيع ميكردند.
بنا به يك گزارش س��اواك تكثير عكسهاي تختي توس��ط دانشجويان
دانش��كده الهيات صورت گرفته بود و بخش��ي از آنها در مراسم شب هفت
توزيع و  1500قطعه از آنها به دانش��گاههاي اصفهان ،مشهد ،تبريز ارسال
شده بود.
از س��وي كميته  20نفره 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 چشمگير
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اسنادساواك،صفحه2

در گزارش يكي از مامورين س��اواك در اين باره چنين آمده اس��ت« :از
س��اعت  11 :30روز  46/11/26به ترتيب گروههاي مختلف دانش��جويان
دانشگاه تهران ،دانشگاه ملي ،دانشكده پليتكنيك و دانشآموزان مدارس
به تدريج در ميدان ش��وش اجتماع نمودند .اين افراد در س��اعت  13 :00به
سوي ابنبابويه حركت نمودند .ابتدا دانش��جويان دانشگاه ،پالكاردهايي را
كه همراه داش��تند در جلوي صفهايي كه به طور س��ه نفري تشكيل داده
بودند قرار و تاج گلهايي ك��ه آورده بودند با الصاق عك��س تختي بر دوش
دختران دانش��جو حمل ميش��د ...در س��ه راه ورامين افراد ،صف زنجيري
تش��كيل دادند تا از هر حملهيي جلوگيري شود .ش��عارها بدين قرار است:
زحمتكشان بدانيد تختي شهيد گرديد ـ تا مرگ دیکتاتورها 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 عكسبرداري
توسط اشخاصي كه قصد برداشتن عكس داشتند جلوگيري و دانشجويان
دوربين آنها را ميگرفتند .در ابنبابويه عدهاي 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  30تير 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 ميداد .از جمله شعارهايي كه در
آنجا داده شد بدين شرح ميباش��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�لام بر خميني ،خميني پيروز
اس��ت[ »...گزارش خيلي محرمانه از  20ه��ـ  2به  312ـ ش��ماره گزارش
 20/36944هـ  2ـ 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�لام بر خميني ،درود بر مصدق ميدادند تا حوالي
ميدان شوش به راهپيمايي پرداختند اما در آنجا با صف نيروهاي شهرباني
كه به اس��تقبال آنها آمده بودند برخوردند و پس از درگيريهاي پراكنده
متفرق شدند.
اما در شهرس��تانها :عالوه بر تحركات و اقدامات دانشجويان دانشگاهها
و مدارس عالي تهران ،در ساير شهرستانها نيز از سوي دانشجويان مراسم
و تجمعاتي در داخل دانش��گاهها و نيز مس��اجد و خيابانهاي شهر برپا شد
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مهيا سازند[ ».گزارش خيلي محرمان از س��اواك خراسان به اداره كل سوم
( )312ـ شماره  312/11168ـ 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 نزديك
به يك 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  310ب��ه  .312ش��ماره  ،610/8043تاريخ
*]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 ميكند 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.

كه از جمله ميتوان 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 فعاليتهاي دانشجويان دانش��گاههاي 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��گاهها ،فعاليتهاي تبليغي
وسيعي را به انجام رس��اندند كه اين فعاليتهانيز 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 آنها 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 داشتهاند تا بدين وس��يله تحركي در دانشگاه
به وجود آورده و بدين وس��يله زمين��ه را براي فعاليتهاي سياس��ي آينده
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«ياد»بودي مصور با كالمي آهنگين از دانشجويان علوم پزشكي

چندرابطهدار–دوستدار:
جوادحجارزاده
عبداهللزارع
احمدعرب
ناصركالري

سنگمزارپهلوان

سنگمزا ِر«مردآخر»
ِ
سخت سخت است كه رفيق كسي باش�ي و سنگ مزارش را بتراش�ي 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 ،كشتيهايش را تعقيب ميكرده ،حتي در استانبول ترکیه روي سكو به تماشایش 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 نميرفت ،اما بايد اين كار انجام ميشد .سنگ مزار مرحوم شمشيري رو هم من دادم .بايد اين كار ميشد،
بايد اسم رو سنگ ميموند .اسم ،اسم عادي نبود.

ِ
حكاك س�نگ او نظاره كنم و سنگ رو بر مزارش
دوران زيادي با هم بوديم ،در باورم نبود كه به قلم ـ چكش

نصب كنم .آقاي دري سردبير كيهان ورزشي ،دوست مش�ترك ما بود ،فوتش را به من خبر داد ،با دري همه جا
رفتيم :از پزشكي قانوني تا ابنبابويه .سنگ پهلوان ،سنگ آخر بود ،بعد از او ،ديگر «كس» نيامد؛
مرد آخر ،لوطي آخر ،سنگ آخر
نداريم آقا ،بعد از او نداريم.
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ميزبانانمزاردركنارديگرانبهگردحاجعبداهللزارع

مـیزبـانـانمـزار
«كا ِر دل» ،س�فته بيواخواس�ت و
ِ
برات بيبازگشت است .دل در نوع خود
«گروگان»ي است رهائي ناطلب .كاري
ك�ه «دل» در گ�رو آن اس�ت ،خوشتر
پيش ميرود و سبكتر .كننده نيز باور
ندارد كه كار «گِل» ميكند.
از زمس�تان س�ال  ،60چند نفر به هم
پيوند خوردند تا كار دل ،سامان بخشند.
عب�داهلل زارع ،حس�ين زاكاني ،محمود
عطاءاله�ي ،منص�ور جهاني�ان و احمد
عرب از  17دي ،60به این س�و ،به عشق
تختي ،ابنبابويه را آب و جارو ميكنند،
بر مزار پهلوان ،فرش ميگسترانند و نور
زنبوريها را ميتابانند.
احمد ع�رب كه ه�م مس�ئول روابط
عمومي س�تاد مراسم س�الگرد تختي
و ه�م مدي�ر رواب�ط عموم�ي مجم�ع
پيشكسوتان كشتي است ،بس مردمي

است و به س�ادگي مردمان ،كالم جاري
ميكند:
« از زمس��تون س��ال  ،60يعن��ي از
چهاردهمين س��الگرد ،با دو تا چراغ زنبوري
و ب��يزرق 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
همكاريهائ��ي ميكنن .تو س��الهاي اول،
س��الگردها خلوتتر بود ،ولي چند ساله كه
جدي شده و تيپهاي مختلف سر مزار ميان.
 با كيها 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 حمید س��وريان قهرمان
فرنگي جهان و مربي برگزيده س��ال دو هزار
و نه.
 چرا شروع كردين؟
دل .نام تختي ك��ه مياد،
• چ��راش م��ال ِ
يه پهل��وان واقعي در ذه��ن رژه ميره .كلمه
كامل .ب��ا حفظ ياد
كامل
پهلوان با تخت��ي،
ِ
ِ
تختي ،روح جوانمردي زنده ميمونه .تختي
روايت ی��ک پهل��وان مردمي��ه 17 .ديها،
دلخوشي ماس .زمس��تونه ،ولي دل با تختي
دا ِغ .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 مسنتر
از تخت��ي .اگر پهل��وان ،عمر ادام��ه ميداد،
س ِر 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
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مربيكهنهكار،شاگردپُ رمدال؛زارع ،سوريان

فرنگي كاران و نيز مربي حميد س��وريان که
از ش��هر ري برخاس��ته ،با چهار نشان زرين
جهاني بر سينه.
آق��اي زارع از تخت��ي خاط��ره دار و در
دورههائي 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 ميراند:
 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��بك 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.
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او رفت باالي باال.
 چي داشت كه در باال جا،داشت؟
• همه چی داش��ت .خدا آورده بودش كه
كمك كار مردم باشه .خودش در بچگي مزه
ناكامي چشيده بود ،ميخواست ناكامي همه
رو جبران كنه.
 چسب جذبش چه بود؟
• تو كتابم نوش��تم ،خدا بخ��واد  17دي
امسال در مياد .شايدم بعد از سالگرد.
 به ما هم بگين.
•يك تيكه ميگم:
يه روز صبح رفتم خونهش��ون تو چهارراه
حس��ابي ،ميدوني چ��ه وقت؟ پنج ش��ش
ماه قبل از فوتش .س��وار ماش��ينش شدیم.
اول رف��ت اداره آموزش و پرورش ش��مرون،
معلمي بود كه اخراج شده بود ،وساطت كرد
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تا برگرده سركار .بعد رفت سازمان .سازمان
ورزش پش��ت پارك ش��هر ،حق سفره احمد
وفادار رو قط��ع كرده ب��ودن ،رفت وصلهش
كنه .آخر س��ر هم رفت راهآهن .ميدوني كه
خودش تو راهآهن كار ك��رده بود .تو راهآهن
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 میگین؟
• تو كتابه.
آقايون ديگه هم كه با شما سالگردها رو

ِ
برگزار ميكنن ،تو ورزش بودن؟
• بله ،حاج حس��ين زاكاني داور كش��تيه.
آقاي جهانيان هم گوش قطابیه.
 كم گفتين.
• تو كتابه.

کالری،ناصر،1312،تهران،سيروس

برگزارکنندهیادبود
آقای ناصر کالری از دوس�تداران تخت�ی ،از س�ال " ،72یاد" هر
هفده دی را در مسجد حسینیه ارشاد ،به "بود" میگذارد و مردم را
به شرکت در مراسم با پوس�ترهای معروفش فرا میخواند .متن زیر،
نوشتهای است در توضیح مراسم ساالنه "یادبود":
جهان پهلوان غالمرض��ا تختی از چهره��ای ماندگار ملت ب��زرگ ایران
اس��ت .همانطور که همه مردم ایران می-دانن��د خصوصیات او جوانمردی،
عدالت ،حق طلبی و آزادیخواهی بود .او خ��ود را جزئی از مردم ایران زمین
میدانست و هر افتخاری کسب میکرد ،هدیه به ملت ایران مینمود .روزی
که آن اتفاق ناگ��وار افتاد من در بازار بودم که یکی از دوس��تان اطالع داد که
"تختی" از دنیا رفت ،اول متوجه حرف او نش��دم ولی تکرار کرد که تختی...
من در آن موقع س��ریع خودم را به پزشکی قانونی رس��اندم .اولین شخصی
را که دی��دم مرحوم ابراهی��م کریمآبادی ب��ود که گریه میک��رد و این خبر
ناگوار را تأيید کرد .از پزش��ک قانونی پیکر جهان پهلوان را تحویل گرفتیم،
جمعیت بیشماری آمده بودند برای تش��ییع و برادر عزیزمان آقای حسین
شاهحسینی بیاندازه زحمت کش��یدند و آمبوالنسی از طرف پزشک قانونی
در اختیار مردم قرار گرفت و پیکر جهان پهلوان تختی را تا نزدیک مس��جد

ارگ تش��ییع نمودیم که تیمس��ار طاهری آمد جلوی آمبوالنس و به مردم
گفت "راه بازکنید تا آمبوالن��س بتواند به راه خود ادام��ه دهد" ،چون مردم
آمبوالنس را مانند نگین انگشتر در دستان خودش��ان داشتند ولی مردم از
صحبت تیمسار طاهری فریب خوردند و راه را باز کردند اما طاهری به راننده
گفته بود تا راه باز شد آمبوالنس را با سرعت به ابنبابویه برساند و راننده این
کار را انجام داد و مردم بدنبال آمبوالنس دویدند ولی موفق نشدند و هر کدام
با هر وس��یلهای که تهیه کرده بودند خود را به ابنبابویه رساندند و در مراسم
خاکسپاری جهان پهلوان تختی شرکت کردند.
ولی چرا بنده حدود  16سال است که بزرگداش��ت جهان پهلوان تختی را
برگزار میکنم:
اوالً وظیفه ملی و اس�لامی و دینی خود میدانم و بعد مربوط میشود به
زحمتی که تختی در خاکس��پاری برادرم داش��ت و بنده در آن موقع گرفتار
بودم و دولت اجازه تش��ییع و ترحیم برای ب��رادرم را نداده بود و ش��ادروان
غالمرضا تختی با محبوبیت فوقالعادهای که داشت مراسم ترحیم کوچکی
را در منزل ب��رادرم انجام داد ک��ه وقتی گرفتاری بنده رفع ش��د از ایش��ان
بینهایت سپاس��گزاری کردم و برای جبران این لطف ایشان  17سال پیش
پوستر ایشان را بطور وس��یع چاپ نمودم و در سطح شهر تهران و بازار پخش
کردم و مراس��م بزرگداش��ت را در اولین جلسه در مس��جد قبا برگزار کردم
که مردم بیاندازه تجلیل کردند و س��الهای بعد در حسینیه ارشاد مراسم
بزرگداشت را برگزار میکردم .
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سرودهسرايان

شكسرائي
سياو 
كارو
نعمتميرزازاده(م.آزرم)
خوشدل
مهديسهيلي
اديببرومند
موسويگرمارودي
حبيبچيني
یکيازکارکنانشرکتواحد؛کاظمپزشکی
یکمعلم؛حسینستاریتهرانی
فاطمهپورانفكر

كفشاعربرايپهلوان

جـهانپهلـوان
سياوشكس رايي

جه�ان پهلوان�ا ،صف�اي ت�و ب�اد
بمان�اد ني�رو ،ب�ه ج�ان و تن�ت
مرنج�اد آن روي آزرمگي�ن
ب�ه ت�و بادآفري�ن كس�ان پاي�دار
روانــ�ت پرس�ــتنده راس�ــتي
دل�ت پرامي�د و تن�ت بيشكس�ت
ك�ه از پش�ت بس�يار س�ال دراز
هلا رس�تم از راه بازآم�دي
ورود ت�و را خل�ق آيي�ن گرف�ت
چو خورش�يد درش�ب درخش�يدهاي
نب�ودي ت�و و هي�چ امي�دي نب�ود
نه س�و س�وي اختر ن�ه چش�م و چراغ
ف�رو ب�رده س�ر در گريب�ان هم�ه
به ياد تـو بـس عـشق ميبـاختـنـد
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دل مه�رورزان س�راي ت�و ب�اد
رس�ا ب�اد صاف�ي س�خن گفتن�ت
ممان�اد آن خ�وي پاك�ي غمي�ن
دع�اي عزي�زان ت�و را ي�ادگار
زبانــ�ت گريزنــ�ده از كاس�ــتي
بمان�اد اي م�رد پ�والد دس�ت
ك�ه اي�ن در ب�ه امي�د ب�ود اس�ت ب�از
ش�كوفا ،ج�وان ،س�رفراز آم�دي
ز مه�ر ت�و اي�ن ش�هر آذي�ن گرف�ت
دل گ�رم ب�ر س�نگ بچش�يدهاي
ش�بان س�يه را ،س�پيدي نب�ود
ن�ه از چش�مه آفتاب�ي س�راغ
ب�ه گلس�ايه ،ش�مع بيج�ان هم�ه
هـمـهقـصــهدردمـيسـاخـتـنـد

نمان�د آتش�ي دود ب�ر خان�ه رف�ت
كه رس�تم به افس�ون ز ش�هنامه رفت
ب�ه دل تخم�ه نيس�تي پ�ا گرف�ت
جه�ان تي�ره ش�د رن�گ پ�روا گرفت
چ�ه گله�ا كه ب�ر ش�اخه تر شكس�ت
به رخس�ار گل ،خون چو شبنم نشست
درخ�ت گل س�رخ را ب�اد ب�رد
ب�دي آم�د و نيك�ي از ي�اد ب�رد
س�راپرده عش�ق آت�ش گرف�ت
هياه�وي مردان�ه كاه�ش گرف�ت
س�رود ش�هيدان ن�اكام ب�ود
گ�ر آوا ،در اي�ن ش�هر آرام ب�ود
بس�ي بي�ژن مه�ر ،در چ�اه مان�د
س�مند بس�ي گ�رد زره ب�از مان�د
بس�ي شيش�ه عمر ب�ر س�نگ خورد
بس�ي خون به طش�ت طال رنگ خورد
وليك�ن تكان�ي نخ�ورد آب از آب
س�ياووشها ،كش�ت افراس�ياب
مگر ياد ،خـون س�ـيـاووش نيـست
دريغا ز رس�تم كه در جـوش نيـس�ت
***
نب�ودي ت�و و گفت�ه در كار ب�ود
از اينگون�ه گفت�ار بس�يار ب�ود
ب�ه ب�اغ س�هي س�روناز آم�ده
كن�ون اي گل امي�د ب�از آم�ده
ب�ه راه بزرگ�ت هش�يوار ب�اش
ب�ه يل�دا ش�ب خل�ق بي�دار ب�اش
كه خل�ق آوري�ده اس�ت در آن درنگ
ك�ه در تنگن�ا كوچ�ه ن�ام و نن�گ
يك�ي پي�ك پرش�ور آين�دهاي
ت�و آن ش�ب روي ره گش�ايندهاي
توي�ي چش�مه چش�م ب�ر جس�تجو
براي�ن دش�ت ت�ف ك�رده از آرزو
ك�ه ب�اال گرفت�ه ب�رآوردهاي
ت�و تنه�ا گل رن�ج پ�روردهاي
ت�و از باغ�ي اي�ن گل ،ب�دان روي ك�ن
ب�ه ش�كرانه اي�ن ب�اغ خوش�بوي كن
پـ�ي آفري�ن ت�و ش�د ي�ك ص�دا
كالف نواهــ�اي از هــ�م جـــ�دا
پريش�يده دله�ا ب�ه ي�ك بن�د ك�ن
ت�و اي�ن رش�ته مه�ر پيون�د ك�ن
ش�گفتي دد آدم�ي س�ار هس�ت
كه در هفت خوان ،ديو بس�يار هس�ت
چـنـان رشـتـهاي چـاره ساز آيدت
بــهپــيـكـارديـواننـيـازآيـدت
***
يك�ي ش�اعر دوس�تي پ�رورم
عزي�زا ،ن�ه م�ن م�ردم رزم آورم
س�ـرودم ره پهلوانــ�ي گرفــ�ت
ز تـ�و دل فـ�روع جوانـ�ي گرفـ�ت
ك�ه مه�رت عن�ان از كف�م در كش�يد
ببخش�ا ،س�خن گ�ر درازا كش�يد
يك�ي مان�ده بش�نو ت�و از بي�ش و كم
درودم ت�و را ب�اد و ب�درود ه�م
كه در پايي جان ،در انديـش�ه اس�ـت
كـه مـردي ،نه در تندي تيش�ه اس�ت
پس از انتشار سروده سیاوش کسرائی در رثای تختی ،پهلوان چنین 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 ميشود نميتوانم از ياد ببرم .حقيقت آنكه من يك آدم
افسانهاي نيستم و بارها گفتهام كه هيچ صفت ممتازي در من وجود ندارد و انساني هس��تم بدون هيچگونه امتياز و ...در هيچ كجاي دنيا ملتي
مثل مردم ايران چنين خونگرم و با صفا نديدهام ...كمتر جامعهاي اس��ت كه داراي چنين مردم پاك و با ايمان باش��د .سازندگان اجتماعيش را
مردم غيور و وطندوستي تشكيل دهند .اما شعر دكتر كسرائي در من احساس ديگري به وجود آورد .احساس قدرشناسي و تشويق.
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درمتنغروبآفتاب
كارو

با كمري ،صميمانه شكسته...
كمري شكستهتر از روح آرزوهاي به خاك نشسته...
فرو بستم ديدگانم را
در اوج تبآلود موجي سرشك ،بيتكلف و وارسته.
و براي يك لحظه
آرزو كردم مرگ را به آغوش كشيدن:
صميمانهتر از التماس يك خواب خسته...
*****
چگونه ميتوانستم ديدن،
جاودانه آرميدن آن انسان پاك باخته را؟...
*****
سكوت...
به وسعت ابديت ،سكوت...
دعوت كردم فرياد همة آفتابهاي ناشناخته را...
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به ابديت يك سكوت...
به خاطر سكوت ابدي يك مرد...
به خاطر آفتابي كه
در زمينه كم لطفي مشتي ابر پوچ پرور
در سپيده دم يك زندگي جاودانه .جوانه غروب كرد...
*****
تك افتادة چمني بود
در بسيط بي آب و علف شنزارها...
سايهانداختند.
بر سبزي بهار آفرينش.
هيچها...
پوچها...
خارها
و ديوارها...
و آشيانه كردند،
در ستون فقرات روحش،
مورچهها
و ...مارها...
اقيانوس بود ،اقيانوسي به وسعت هفت آسمان خدا...
طوفان روب و
طوفان كوب ،اما نداشت ،حتي يك موج در بيكران سينه،
براي پذيرايي از كينه و،
هر چه مربوط است به كينه...
اقيانوس مفصلي بود كه،
ناراحتش كردند:
بلمهاي 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 فلك آشيان را،
در ديار دگران...
از پرند آسمانها...
و در نور ديد،
طومار زمين را،
بر تارك افتخار زمانها...
و در اوج عظمت بالترديد يك انسان
زنده كرد
زندهتر كرد بيدريغ و بيامان...
نامي را كه به خاطرش زيست :ايران...
*****
«همراه با سپردن پيكرم به خاك»...
«به بابكم بسپاريد مدالها را»...
«مدالهاي طال را»...
«نقرهها را نيز»...
بازكن سينهات را ،اي خاك همه نقره!
بازكن سينهات را ،اي خاك همه طال.
اينك بر سينه تو ،يك مدال ابدي...
اينك بر سينه تو ،آفتابي به نام تختي!
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نهباكاووس،بركاووس

نعمتميرزازاده

م .آزرم

كدامين پيك را بايد روانه كرد اينك نزد رودابه

كدامين نرمگوي نكته دان شايد ،گزارش را

چسان گويد بر آن شير پرور زن
كه رستم ،قامت برنايي و پاكي

بلندآوازهي همزاد پيروزي
برافرازندهي رايات آزادي

در اين پيكار وحشتناك ،كاينك 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 ضربهاش افكند
كدامين ناروا از پشت؟

نگه در چشمها ،ابري ست باراني
نفس در سينهها شيون

سخنها در زبان نوحه
زبانها در دهان الكن

*****

از اين پس بيتو ايرانشهر

درفش افتخارش را به بازوي كدامين يل برافرازد؟

در اين دوران پيدرپي شكست و خفت و حسرت

ـ كه هر سو عرصة افراسيابان است ـ
به دل مهر كه بسپارد؟
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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

همچنانرنگين،

شگفتي نيست گر سيرآيد از جان رستم دستان،
چنينت بود آري ،حال روز اي رستم دوران

دلم ميخواست اي رستم

از اين ميدان ننگ بيهماوردي ،سمند تيرگام همتت ميتاخت تا آن سوي درياي

جنوب خاوران دور

در آنجايي كه لشكرهاي ديوان سپيد عرب

زمين و آسمان را از نفير مرگبار خويش ميسوزند

و بيژنها ـ برون از چاه ـ با اهريمنان
ديري است درگيرند

و رود سرخ با آن خاطر آشفتهاش آيينهدار
سهمتر پيكار دوران است

در آنجاييكه روح پهلواني معني واالي خود را

جسته در اندامهاي كوچك و الغر

در آنجاييكه لوح سرنوشت شرق را ـ در زير
آوار مدام آتش و پوالد ـ ميسازند

و منشور نجات شرق خون تازه ميخواهد

دلم ميخواست ميديدم تو را آنجا

ـ فراز قلة تاريخ ،مهد افتخار قرن ـ

و ديوان سپيد غرب را آواز ميدادي كه:

«اينك نبض قلب شرق اينك رستم دوران

تمام شرق رستم راست زاد و بوم

تمام پاك مردان راست رستم ياور و سردار
و ناپاكان و ديوان راست دشمن ،هر كجا،
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هر كس».
*****

صداي باد ميآيد

طنين شيون و نوحه

مگر رودابه مينالد؟

مگر سيمرغ ميگريد؟

كدامين پيك يا رسته ست كاين پيغام بگزارد؟
تو در افسانهها جاويد خواهي بود

زمان ـ اين جاري بيرحم ـ هرگز قلة بلندت

را نيارد شست

از اين پس راويان قصههاي پهلواني ـ اين

بهين تاريخهاي زنده هر قوم ـ نقاالن

ترا در قصههاي خود براي نسلهاي بعد

ميگويند.

تو اندر سينههاي گرم خواهي زيست،

تو با انبوه پاك 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 پاك ،اشك افشان

من اينك در تمام چشمهاي پاك ميگريم
من اينك در تمام آههاي سرد مينالم

لب و دندان گزان با خاطر اندوهبار خويش

ميگويم:

تو بودي رستم دستان نه با كاوس ،بر كاوس
چرا اينسان بميرد رستم دوران؟

چرا؟

افسوس.....
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تختيقصهميگويد
پسرجان «بابكم» اي كودك تنهاي تنهايم
اميدم ،همدمم ،اي تك چراغ تيره شبهايم
در اين ساعت كه راه مرگ ميپويم
به حرفم گوش كن بابا ،برايت قصه ميگويم:
زماني بود ،روزي بود ،روزي بود ،خرم روزگاري بود
در اقليم بزرگي ،پهلوان نامداري بود
دلير شيرگير ما
به ميدان نبرد پهلوانان تك 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 خاك انداخت
ز پيروزي به ميدانهاي گيتي پرچمي افراخت
*****
پسر جان «بابكم» اي كودك تنهاي تنهايم
به بابا گوش كن ،آن پهلوان شهر ـ
و آن يكتا دلير نامدار دهرـ
نشان مهر ،تنديس شرف ،گنج محبت بود
نگاهش برق عفت داشت
درون چهرهي مردانهاش موج نجابت بود
هميشه با خداي خويشتن راز و نيازي داشت
به اميدي كه با پروردگار خود سخن گويد ،ـ
به سرشوق نمازي داشت.
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مهديسهيلي

*****
پسرجان! پهلوان ما يكي دردانه كودك داشت
درون خانهاش تك گوهري با نام «بابك» داشت
كه عمرش بود ـ
جانش بود ـ
عشق جاودانش بود ـ
به گاه ناتواني ،بيكسي ،تنها كس و تنها توانش بود.
*****
پسرجان! بابكم ،يك روز تاريك آن يل نامي ـ
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 نامآور
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 سينهام يك آسمان مهر و محبت بود
ز تنهايي به جان بودم
مرا بيهمزباني كشت ،دردم درد غربت بود
چه شبها در غم تنهايي خود گريهها كردم
تو را در هايهاي گريههاي خود دعا كردم
*****
پسرجان بابكم من در حصار اشكها بودم
هميشه در دل شب با خدا گرم دعا بود
تو را تنها رها كردم
اميد من ،نميداني،
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
بدان ـ هنگام مردن پيش چشم گريهآلودم ـ
همه تصوير «بابك» بود
اميد جان ،خداحافظ!
عزيزم ،بابكم بدرود!
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دررثاءقهرمانمليايران
خوشدل

مرحوم خوشدل یک روحانی مصدقی و عضو نهضت ملی است که سروده هایی چند در تمجید نهضت ملی و پیشوایش از او بر جای مانده است.
«در رثای قهرمان ملی» قصیده ای است از خوشدل پس از وداع پهلوان:

دريغ از قــهرمــان مــلي مــا

		
دلـيـري كـو بـهنـيروي يلي بود

كه بودي افـتخار عصر تختــي

قـرين فخر و فتح و نصر تختـي

زهـي فـرزنـد پـاك آريـائي
كه بودش زوروبازوي خدائي

		
نـه تنهـا فخر ايـران كـهن بـود
		
جهانرا پهلوانی صف شـكن بـود

جـوانـي با چنين نـيروي بـازو

كـه او را كـس نـبودي همترازو

نـه تـنها جسـم پاك او قوي بود
قوي روحش زفیض معنوي بود

		
بـزرگـي بـين كه با آن زور و بـازو

چـرا ايـنسـان نـباشد تختي راد

بـر افـتادگان افتادگي داشـت

كه بر كف سر خط آزادگي داشت

جـوانـمرد مـوفق بـود تختي
كه عضو جبهة حق بود تختي

		
دریغـا بـا چـنین پـاكـي و رادي
		
در اين آخر سفر غم ارمغان داشت

شـد از دار جـهان بـا نـامرادي

سفرهاي دگـر گر داشت شادي

بـزرگـان در جـهان آري چنينند
كه شادي بخش و اندوه آفرينند

		
همـه از آن سفـرها شـاد بـودند

		
وليكن اين سفر بيبازگشتـست

كه مـيآمد به مـیهن شاد و پيروز
از آنرو اينچنين باشد جگرسـوز
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نه ايران در غزايش سوگوار اسـت
جهاني از غـم وي داغـدار اسـت

		
فـراز شــانـة صــدها دالور

		
ولـي در ايـن سفر تابوت او را

بيامد زآن سفرها شاد و پرجــوش
كشيدندي جـوانان بر ســر دوش

فغان و درد و اشک و آه بودي

كه با تابـوت او هـمراه بـودي

		
پي حفظش شنـيدم مـادر وي

		
ولي غافل كه بهرش درزي چرخ

بروز و شب همي اسپند میـسوخت
لـباسمـاتمفـرزنـد مـيدوخت

بـسوزد دل بـراي مـادر وي
كه رفت آن زاده نامآور وي

ازاين پـس هـركه در كوبد ـ گـمانش

نمـيدانـدكـهنـامردان-شكستند

بـود مـادر كـه آمــــد تختي او

عـصاي روز رنـج و ســــختي او

پريشان تر سوي آن دو خواهر

بود احوال ايـن بيـچاره مـادر

اگر چه دسـت هر ايـراني پـاك		

		
ولي چون بوسة گرم پدر چیست

نــوازش هـا نـمایــد بـابكش را
كـه بنـوازد گـرامي كـودكـش را

خدايا حفظ كن آن ماهرو را

يكـي تختـي ديگر ساز او را

		
اال خوشـدل نه تنهـا تختـي راد
		
از آن اينگونه بد محبوب مـردم

جـوانمرد و دلـير و قـهرمان بـود

كـه شـمع مـحفل آزادگــان بود

از آن رو عمر وي كم بود چون شمع

كه خود را سوخت بهر خاطر جـمع

غلط گفت آنكه گفتي آن جوانمرد

چـــراغ بـــزم آزادي ايـــران

براي زن ز فرط دلخوشــــی مرد
ز بـيـداد و جفا و حقكشــي مرد

شـقاقرسـتممـانـاكـسانـنـد
كه در مردار خواري گرگسانند

كه گويـد قاتل خود بـود تختـــي

بگويـم قـاتـل تـختي كه باشد...؟

كـجا دانـا كنـد اين گفتــه بـاور

مـحيـط مـردكـشنـامـرد پرور

گناه وي كه ايرانزاده بودي
گناه ديگرش آزاده بودي
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جهانپهلوانيدگر
اديب برومند

برف�ت از جه�ان زي جه�ان دگ�ر

ق�واي چن�گ و پاكي�زه جان�ي دگر

ز ديرين�ه دي�ر كه�ن گش�ت دور

دگ�ر

دريغ�ا ك�ه از آش�يان پركش�يد
برف�ت از جه�ان تخت�ي نام�دار
بج�ز تخت�ي از باس�تاني هن�ر
پ�س از تخت�ي آن پهل�وان جه�ان
پ�س از تخت�ي از به�ر كاالي عش�ق

پ�س از تخت�ي از ش�هر ن�امآوران
پ�س از تخت�ي از عرش�ه افتخ�ار
پ�س از تخت�ي از ورزش باس�تان
ب�ه زي�ر آورد پش�ت زورآوران

هم�اورد

مردافكن�ان

دلي�ر

چو رس�تم به «خ�وان» ظفر ي�ار بود
جه�ان پهل�وان ب�ود و بي�دار دل

ب�ه ورزش�گري ،پهلوان�ي گزي�ن

س�ر بندگ�ي ج�ز ب�ه درگاه ح�ق
تن�اور درخت�ي ب�ه ب�االي وي

هر آنك�س كه اين قهرم�ان ديد گفت

س�وي جبه�ه مل�ت آورد روي
نيارس�ت خواري خري�دن به خويش

نيارس�ت آل�وده گش�تن ب�ه نن�گ
جهان را ب�ه اه�ل جهان واگذاش�ت
پ�س از م�رگ آن نام�ور پهل�وان

بـبـخـشـايـدشبـارپـروردگــار
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عقاب�ي س�وي آش�ياني دگ�ر

جوانم�رد

واال

مكان�ي

ك�ه ناي�د چن�و قهرمان�ي دگ�ر
ك�ه ن�و ك�رد ن�ام و نش�اني دگ�ر

نياب�ي جه�ان پهلوان�ي دگ�ر
دگ�ر تخت�ه ش�د ه�ر دكان�ي دگ�ر
ك�ه آرد ب�ه م�ا ارمغان�ي دگ�ر؟

ك�را هس�ت «زري�ن نش�اني» دگر؟

ك�ه ن�و ك�رد ن�ام و نش�اني دگ�ر؟
بش�د همچ�و زورآوران�ي دگ�ر

بياس�ود

از

امتحان�ي

دگ�ر

و از مش�تهر «هف�ت خوان�ي» دگ�ر
در اي�ن بيش�ه ش�ير ژيان�ي دگ�ر

ب�ه روش�ندلي ،نكت�ه دان�ي دگ�ر

نس�ائيد
نبالي�د

ب�ر

در

آس�تاني

بوس�تاني

دگ�ر
دگ�ر

بپاخاس�ت «س�تارخاني» دگ�ر
ك�ه ب�ودش ب�ه س�ر س�ايباني دگ�ر
ك�ه اي�ن خ�وش ب�ه بازارگان�ي دگر
ك�ه ب�ود از ش�رف ترجمان�ي دگ�ر

ك�ه خ�ود ب�ود از آن جهان�ي دگ�ر

نياب�ي دگ�ر ش�ادماني دگ�ر

هــمـوبــادانــوشـهروانـيدگـر

جهانپهلوان
موسوي گرمارودي

تختي به خاك 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 خاك شوم
آزاده مانده است.
او كاوه بود
رستم دستان گرد بود.
او نام آب و خاك وطن را به زور خويش
در ماوراي خاك وطن زنده كرده بود
اما درون خاك وطن نام زندهاش
تا زير خاك رفت
ليكن چه پاك 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 روزنامهها اين كركسان پنجه فرو برده در جسد.
اين بادهاي هرزه هر دشت و هر گذر
اينان كه نان خويش ز مردار ميخورند
وز روي خويش و روي قلم آب ميبرند
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 نميرود
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 بيشههاي شغاالن نمينهد
او نام خود به ننگ حبيبي نميكشد
از ما درود باد بر آن جاودانه مرد.
او خودكشي نكرد
آن جاودانه مرد،
چونان كه مهر پاك بميرد به آسمان
يا جاودانه مه شود از نور خود تهي
يا چشمههای پاك 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 چشمها فروغ اميد سپيد رفت
لبخند مهربار چو پروانه سپيد
از غنچه لبان همه مادران پريد
موج بلند ،نيز شكست به ژرفنا
در سينههاي بحر
پايين نشست آب
از هر ستيغ كوه
شكوه فراز رفت
غم تا نشيب دامن دلها فرو نشست
گرمي عشق و مهر زد دلهاي پاك رفت
تختي دريغ مرد
تختي به خاك رفت
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دررثايجهانپهلوان
حبيبچيني

سرودي است بشكسته بر لب
و خشمي است اندر گلو
و اشكي كه آرام ميلغزد از ديدگان
جهان پهلوان ـ واي ـ خاموش شد.
نه فرزند ،نه مادر
كه دنيايي از مرگش اندر عزاست
*****
از او مردمي مايهاي تازه يافت
و رستم پس از قرنها زنده شد.
و مردانگي جان گرفت.
صفا بود و مردمي
و نيرو و نامآوري...
دريغا كه نيست...
*****
به پايش ـ كه از رهروي ايستاد ـ
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 نامآوران
سؤالي است بر لب:
كجا رفت تختي؟ چرا رفت؟
نميپرسد اما كسي
كه پاسخ بسي دردناك است.
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مرغپرشکسته
کاظم پزشکی

وقت ِ
اين منظوم در ِ
رفت پهلوان ،توسط كاظم پزشكي يكي از كاركنان شركت واحد ،شكل بسته است.
در بوستان ،گـــلی نهیب خزان نــماند وز نـوبـهار نام و ز بسـتان نشان نمانــد
بـر بـاد رفت النه مــرغان و در چـــمن آن مـرغ پرشـکسته بـیآشیان نمانـد
***
تختی ز شـوربختی ما از جـهان بــرفت و آن مرد نامـدار جـهان پـهلوان نمانـد
رادی و مردی ز جهان برگرفــت رخــت نقشی زمــردمی و صفا در میـان نمانـد
شد مـرگ او حـماسه تاریـخ روزگـــار واز او بجز حـماسهای انـدر جهان نمانـد
تیری ز شست مرگ رها گشت و سینـهای آمـاج تیـر گشت و دلی شادمـان نمانـد
در بـاغ افتــخار وطــن بـود نوگلـــی و ز تند بـاد مـرگ گل و گـلستان نمانـد
رونق زبــاغ رفــت چـو آمد خزان پدید شد صبح عمر شام چو در جسم جان نماند
خـون مـیچکد زدیـده آن مام سالخورد	کـش تـکیهگاه پیـری و پور جوان نمانـد
در مرگ او ز بسکه دو چشمم فشاند اشک در چشمهسار چشم من اشک روان نماند
او همـچو (پوریـای ولی) بـود و ایدریـغ	کز چشم زخم دور زمـان در امـان نمانـد
زو زنـده گـشت رستـم و آئین رستمـی چو او نشـان ز رستـم و آئـین آن نمانـد
***
چون دادستان عمر نماند خوش آن کز او	یاد نـکو کنـند چـو این داستـان نمانـد
از مـن درود بـاد بـدان پـهلـوان درود	کـز او بـغیـر نـام نکـو در جـهان نمانـد
مسـپار جـز طریـق نکوئـی بروزگـار زان پیشتـر که «بانگ برآید فالن نمانـد»
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بشدکاخورزش زتختیتهی
حسین ستاری تهرانی

این منظومه توسط یک دبیر ،حسین ستاری تهرانی در چهلم وداع ،بر کاغذ دویده است:
بنام خداوند بخشنده مهربان
بمناسبت چهلمین روز درگذشت شادروان جهان پهلوان غالمرضا تختی
			
بشـد کـاخ ورزش زتختـی تهی

بـرفت از جـهان گرد با فـرهی

			
جهـانبهلوانــــایـالسـرورا

چـرا دل بـریدی ز ماتـمسـرا

			
بـجمع دلیـران بـدی همچو ماه

چرا جـان خود را نمـودی تباه

			
جهـان از فـروغ تو تابنـده بـود

المپیـکهـا از تـو زیبنده بود

		
*
بمیـدان کشتـی بدی همچو کوه

رقیبان ز گـردی تـو در ستـوه

			
بهنگـام کشتــی هـراسان بدند

ز بـاال و برز تـو ترسـان بدنـد

			
رساندی بسی پشت گردان بخاک

دریغا که اینان شدی زیر خاک

			
دریغــا بر ان بـرز و بـــاالی تو

دریغــا بـر آن قـدر واالی تو

		
*
دریغــا بر آن مـردی و فـر و زور

دریغا بر آن روی تابان چو هـور

			
زانـدوه تو دیده در خون نشست

ز ماتم دل بستگانت شکسـت

			کجـا رفتـی ای پهلوان جهان
بـدی مایـه فخــر ایـرانیــان
			
برفتی و چشم از جهان دوختــی

دل مـادر مهربـان سوختـی

		
*
جوانان زسوگ تو گریان شدنــد

ز داغ غمت جمله گریان شدند

			که قلب سیه خاک شد منزلت
مگـر مهـر بـابک نبـد در دلـت
			
ز سوگت بتن کـرده بـرنا و پیــر

سـراسر لبـاس عزا همچو قیر

			که شـد ماه تابنده در زیر میغ
همـی گوید هر کس دریغا دریـغ
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منظوم��ه ف��وق ب��روان پ��اک غالمرض�ا تخت�ی تقدی��م میگ��ردد ـ س��راینده حس��ین س��تاری
تهران��ی متخل��ص ب��ه س��تاردبیر دبیرس��تان ش��مسآوری بخ��ش  6آم��وزش و پ��رورش ته��ران
		
*
گلستـان ورزش شـد از او تهـی

تهی روی بستان ز سـرو سهی

			
نشانهـا که از سیـم و زر داشتـی

پس از خود زبهر که بـگذاشتی

			
شنیدم سپـردی بفـرزند خویش

دل پیر و برنا شد از غصـه ریش

			
بـخفتـی بنـاکـام د ر گـور سرد

نمـودی دل دوستـان پر ز درد

		
*
دریغـا که تختـی جوان مرگ شد

نهال جوان خشک و بی برگ شد

			
بـهاران گـذشته بر او سـی و پنج

گرانمایه رفت از سرای سپـنج

			
بـگیتی بـجز بـذر نیکـی نکشت

گریزان بد از پستی و کار زشت

			
گـرفــت او ره پـوریـای ولــی

همان ره که فرمود ما را علی (ع)

		
*
بسال هزار و سه صد چهل و شـش

برفت از جهان تختی پـر منش

			
شـب هـجده دی جـهان پهلوان

شرنگ جفا خورد و رفت از جهان

			که جان سراسر جوانان بسوخت
ز مـاتم چنـان آتشـی بر فروخت
زمستـان ز تفتـش بپایان رسیـد		که خاکش گل ارغوان بـردمید
			
بخواهیـم همـه یـکدل و یکزبان

ز دادار بـخشـنده مـهربـان

			
گـناهش ببخـش ای خدای جهان

بـخون عـلیاکبر نـوجـوان
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مردانشريفقرنبيستم

فاطمه پروانه پورانفكر
این شعر در  17دیماه  74توس��ط ش��اعره ،بر مزار تختی پژواک داشته است:
آنانكه حناي مردمي بودند رفتند
آنانكه با جور زمانه ناتني بودند رفتند
در صفحه روزگار مينوشتند
آن انكه در يك كالم يادكردني بودند رفتند
شقايقها چون به سرخي نشستند گفتند
آنانكه پردهدار ناموس و غيرتي بودند رفتند
عشق در مكتب سياه مشق مينوشت
عارفان گفتند آنانكه حب ازلي بودند رفتند
ستونهاي ظلم به خيالشان حرف پايداري بود شكستند
خشتهاي استوار ايمان گفتند آنانكه ماندني بودند رفتند
بلبالن خنجر به حنجره كشيدند الل شدند
مرغ حق ميخواند آنانكه به آوازي شنيدني بودند رفتند
گلستان ديگر گلي دربرنداشت و ميسوخت
باغبان ميگفت آنانكه عطر بوئيدني بودند رفتند
تصاوير بيروح چهرهها درهم ،نشاط خاموش
ديدهبان ميگفت آنانكه قابل و ديدني بودند رفتند
سخنوران كالم گم كردند ،ناموران كاسة گدايي گرفتند
تاريخ ميگفت آنانكه به حرف گفتني بودند رفتند
ستبر بازوان پيچ در پيچ گره ميخورد ـ قدرت توام
رگ از غيرت ميخواست بگويد آنانكه معناي پهلواني بودند رفتند
ضامن دار نادم پير زير طاق لوطيان
در غزل با داغ جگر ميخواند آنانكه در بند شوخي بودند رفتند
قفسها زرين سقف و قفل شدند ،درها بسته
دهانها مهر شدند ،آنانكه نداي آزادي بودند رفتند
خراب دار سرود مرگ مينواخت
ملك الموت ميگفت آنانكه دوباره احيا كردندي بودند رفتند
جادهها در قرن بيستم تا بيانتها ميرفتند
رهروان ميگفتند آنانكه نبايد رفتني بودند رفتند
پروانهها رشك بر او داشتند اما سوختند
وقت جان دادن ميگفتند ،آنانكه پروانهدار سوختني بودند رفتند
73/9/14
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،1961يوكوهاما

پی�ام جه�ان پهل�وان ک�ه
ب�ه پی�ام یوکوهام�ا ش�هره
اس�ت ،جان و مضم�ون و امید
مشعوفی با خود حمل میکند
ک�ه قاب�ل انتق�ال ب�ه جوانان
نس�ل به نس�ل پ�س از تختی
در این میهن س�تمزده است.

پیامیَلِملی
پیام تختی قهرمان جهان ،پهلوان ایران
به مردم ایران ،پس از بازگش�ت پیروزمندان�ه از یوکوهاما ژاپن،
1340
من با قلبي سرشار و خرسند از ژاپن برگشتهام .به همه هموطنان عزيزم كه
نسبت به من و موفقيتهاي من كه به دس��ت آوردهام محبت نمودهاند درود
ميفرستم .با خوش��حالي فراوان كه هرگز در من وجود نداشته است ،به شما
عزيزانم كه چش��م به راه پيروزي برادارن خود بودهايد ،بهترين احساساتم را
تقديم ميدارم .از محبتهاي بيپايان ،اش��ك شوق در چشمانم حلقه بسته
اس��ت .اگر نميتوانم كلمات را به درس��تي ادا كنم ،دليل آن است كه غرق در
محبتهاي مردم شدهام .من خودم را از ش��ما ميدانم و بدون شك پيروزي
نيز در درجه اول متعلق به ش��ما خواهران و برادران عزيزم ميباش��د .در اين
هنگام كه با قلبي مسرور به ميان شما بازگشتهام به همه جوانان وطنم توصيه
ميكنم از شكست نهراسيد ،من چندبار شكست خوردم ،اما از پاي ننشستم
و اينك ميبينيد كه با شادماني عميق ،از صميم قلب برايتان پيام ميفرستم،
آرزو ميكنم خواهران و برادرانم از س�عي و كوشش دست نكشند،
هميشه اميدوار باشند كه باالخره پيروز خواهند شد و نيروي آنها
بر آنچه سد راهش�ان بوده اس�ت غلبه خواهد كرد .به نظر من اگر
جوانان از هر مساله كوچكي نااميد شوند راه ناصوابي رفتهاند .خوب
است همه ما دس��ت به دس��ت يكديگر بدهيم و براي پيروزي و موفقيتهاي
درخش��انتري 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 حس�اب ميكردند ،ولي يك وقت متوجه

شدند كه تيم ما به سرعت خود را به مقام قهرماني جهان ميرساند.
مقامات بينالمللي كشتي ،يعني آنها كه هميشه سعي داشتهاند چوب الي
چرخ پيروزيهاي 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  1964نيز كشتي خواهم
گرفت و اميد بس��يار دارم كه در هجدهيمن المپياد ني��ز بتوانم يك بار ديگر
تصميم خود را كه ميخواستم ژاپن را آخرين كشتي خود سازم عوض كرده،
تا افتخار خود را كه مديون هموطنان عزيزم هس��تم تجدي��د كنم .در اينجا
نكتهاي را كه يادآوري آن بسيار الزم است ذكر ميكنم .تيم ما پيروزي خود را
مديون «بلور» ميداند .استاد بزرگ ما بيدريغ و با عالقه فراوان ما را تعليم داد
و اينك ثمره زحمات خود را به دست آورده است .مدالهاي ما همه متعلق به
اوست و افتخار ما نيز از آن «بلور» ميباشد .آنچه ميتوانم 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 ميكنم من و دوستانم بتوانيم در
المپيك توكيو افتخارات خود و اس��تاد بزرگوارمان «بلور» را تجديد كنيم .با
تقديم بهترين درودها و سالمها.
غالمرضا تختي
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منشازکفرفته
ِ

*

هدی صابر

در اسفند ماه س��ال  1320با مرگ «حاج سیدحس��ن شجاعت» ،پهنه
میهن ما از «پهلوان» خالی و «س��نت پهلوانی» ایران بیپدر شد .یل نامدار
پایتخت که از ش��غل رزازی (برنجکوبی) ارتزاق مینم��ود و بدین خاطر به
«حاج سید حسن رزاز» مشهور بود با ش��انههای پهن ،دستان بزرگ و روح
بلند خود ،دو دهة آخر س��ده س��یزدهم و دو دهة نخس��ت سدة چهاردهم
هجری خورشیدی را پوش��ش میداد .تنها قواره کمنظیر ،قدرت شگرف،
پش��ت نس��اییدن به کف گود و میدان و اجرای زیبای فن نبود ک��ه او را از
دیگر زورآوران همعصر خویش ممتاز میکرد .تناور «صاحب س��جایا» که
جوان س�الي حاج س�يد حس�ن ش�جاعت ،يل صاح�ب س�جاياي پايتخت

160

منطقه سرچش��مه تهران از نام و آوازة او نش��ان میگرفت جز با همطرازان
و مدعیان سرش��اخ نمیش��د و ضعیف بر زمین نمیکوفت .جز در گود و در
نبر ِد رخ به رخ ،از ق ّوتِ دست و بازو بهره نمیجست و جز با دسترنج خویش
دهان سر و همسر نمیگذاش��ت .پهلوان صاحب زنگ و صلوات که
لقمه بر
ِ
بیوضو قدم به گ��ود نمینهاد ،با نوچهها نیز رابطهای آموزش��ی داش��ت و
بیش از همگان حرمت زنگ و کس��وت را پاس میداش��ت .خرد و کالن نیز
در هر راسته بازار به احترامش قامت راست کرده ،به پا میخاستند و مردان
راهی سفر نیز زن و فرزند و مال و سند به دستش میسپردند .پاسدار سنن
پهلوانی در همان حال که به دولت و غاصبان قدرت اعتنا نداش��ت با نهادی
پاک همواره دل در گرو مردم و آزادی داش��ت .یل پایتخت به هنگام یورش
ارتجاع و اجنبی به دستاوردهای مشروطه ،به دفاع از جبهه توده مشروطه
برخاست .به هنگام استبداد صغیر ،پهلوان از نخستین مردانی بود که سالح
به دست به بام مجلس رفت ولیاخوف روسی و س��ربازانش را نشانه گرفت.
پهلوان که با قدارهبن��دان حکومتی و لمپنهای در لباس ورزش سازش��ی
نداشت در سالهای مخوف حکومت رضاخان نیز خصلتهایش رنگ نباخت.
حاج سیدحس��ن که در همسایگی «س��ید حس��ن مدرس» خانه داشت،
پس از ترور مدرس ش��ب تا صبح بر بالینش بیدار ماند و پ��اس داد .پهلوان
چه در دوران قجر و چه در س��الهای یکهتازی قزاقها و لمپنیسم سرکوبگر
رضاخانی ،به شرایط «باج» نداد .او که در دوران قدرت قاجارها هویت احراز
کرده بود به هنگام یورش شبهمدرنیسم تحمیلی رضاخانی ،سنن پهلوانی
را چه در زیر سقف زورخانه و چه در راسته بازار اجتماع ،مردانه پاس داشت.
عربدهه��ای رضاخان و چراغ عمر پهل��وان ،تقریباً همزمان خاموش ش��د.
رضاخان در نیمه س��ال بیس��ت از ایران گریخت و پهلوان در انتهای سال
بیست از گود حیات خارج شد .صاحب بازوهای پیچیده که در درون سینه
س��تبر ،حال و احوال و سیر و سلوکی نیز داشت ،در س��الهای آخر حیات،
متولی حرم امامزاده داوود بود .با فرار رضاخان شیرازة نظم حاکم و دستگاه
سرکوب و با مرگ پهلوان نیز ،مدار سنن پهلوانی ایران فروپاشید .بدینگونه
در ابتدای دهه بیست در پی وداع پهلوان پاک سرشت و مردمگرا حاج سید
حس��ن رزاز« ،منش از کف رفت» و میانه بی «میاندار» ش��د .مدتی پس از
گریز ناظم قزاق و سرآمدن دوران «دهانبندان» و طور به طور شدن فضای
سیاس��ی ـ اجتماعی ایران« ،بلندقامت»ی دیگر در عرصهای دیگر پدیدار
ش��د .او که از مطرودان و مغضوبان سالهای س��یاه بود در سالهای نخست
دهة بیست مجددا ً به گود سیاس��ت گام نهاد و با ورود به مجلس از «منافع
ملی» و «حقوق مردم» س��خن گفت .مرد «پیامدار» در واپس��ین ماههای
دهة بیست در «وسط» تحوالت ایستاد و «میاندار» دوران شد .مرد میاندار

ويـژهنامه جهان پهلوان تختـي ،جاي خالي ،جاي سبز * اين مقاله در ديماه  1376در سيامين سالگرد وداع تختي در مجله
ايران فردا با نام مصطفي ثاقبي به طبع رسيدهبود.

كهنساليپهلوانرزاز(شجاعت)،
اونيزدراينبابويهآرميدست ،اماكمفاتحهخوان

که بس��ان یالن در پای آرمان ایس��تاده بود ،در آخرین روز این دهه با ملی
کردن نفت به مردم «عیدی تاریخی» داد و در بهار سال سی« ،دولت ملی»
برپا خاست .وقتی نفت ،ملی و دولت تشکیل و غارت و سیادت بیگانه تمام
شد« ،زنگ مصدق» به صدا درآمد .او نیز در مدت دو سال و سه ماه و پانزده
روز حیات دولت ملی خویش و در دوران سرش��اخ شدن همزمان با ارتجاع
داخلی و اس��تعمار خارجی« ،منش» برجای نهاد .راست قامت این صحنه
نیز در مبارزه« ،معامله» نکرد ،دهان مخالف نبس��ت ،دس��ت به شکنجه و
خون نیالود ،پا به پای دشمن خویش «سقوط نکرد» ،خون خود رنگینتر از
دیگران نپنداش��ت ،جیب ندوخت و به «رایگان» کمر خدمت بست و عزت
خود ،میهن و هممیهن را پاس داش��ت .وقتی مرد صاحب اصول با مساعی
وطنفروشان و چکمهپوشان و تیغکشان و تنفروشان از عرصه بیرون رفت،
«منش» را نیز با خود به «تبعیدگاه» برد .در این عرصه و این بار نیز« ،منش
از کف رفت» و میانه بی «میاندار» شد.
در همان دورانی که مصدق در مسیر مبارزهای مردانه و شفاف ،هم خود
رشد میکرد و هم تودهها را رشد میداد ،جوانی نوخاسته از «در پهلوانی»
آرام و آهسته به صحنه وارد شد .نوخاس��تهای که با شکست و ناکامی آغاز
کرد:
«روزی که به تشک رفتم  20سال داشتم با  70کیلو وزن .در سرما و گرما
روی تشکی که حتی حیوانات حاضر نمیشدند ،کار کنند ،تمرینات خود را
شروع کردم ،این ادعا نیست ،اهالی خیابان شاهپور که همیشه در ساعاتی
معین مث ً
ال دو بعدازظهر مرا مشاهده میکردند ،تصدیق میکنند .من پس
از یک سال تمرین ،کوچکترین موفقیتی به دست نیاوردم و عالوه بر اینکه
گل نکردم ،ضعیفتر و الغرتر ش��دم .باران استهزا و تمس��خر بر سر و رویم
باریدن گرفت و ش��کنجهای که زبان مردم برایم به وجود آورده بود ناچارم
کرد تهران را ترک کنم .همه به من با ترحم مینگریستند و زمانی که روی
تشک میرفتم ،با تمس��خر میگفتند« :اینو ببین که لخت میشه کشتی
بگیره ».من یکسال زیر این باران ،استقامت بیهودهای کردم و پس از اینکه
متوجه شدم قادر نیس��تم این باران را هیچگونه بند بیاورم ،راه خوزستان را
در پیش گرفتم »...
جوان نوخاسته ،ناکامی را پایان راه تلقی نکرد و پس از یک سال قد راست
کرد و به تشک برگشت:
« ...به شدت تمرین کردم .از ساعت  2تا  5بعدازظهر ،هر روز روی تشک
کار کردم .آنقدر کار کردم تا بدنم بوی تشک گرفته بود ...
من فرزند درد و رنجم و با این درد خو گرفتم  ...در همین زمان یک حرف،
یک کنایه دیگر که در لفافه گفته میشد مرا شکنجه نمیداد .چون من راه

خود را میدیدم ،راهی بود روشن که در آن میشنیدم:
رضا تو کاری با این حرفها نداشته باش .راه خود را پیش بگیر و برو ،آینده
مال توست ،متعلق به کسی است که بیشتر از همه رنج برده است».
او که عزم جزم کرده بود و آینده را در البهالی رنج و س��ختی جس��تجو
مینمود ،در دوران «رشد مردم» و «عزت نفس ملی» ،به تناوری «رشید»
مبدل ش��د .او نیز که بند حقارت گسس��ته بود ،در س��الهای طالیی پیوند
«دولت ـ ملت» و درخش��ش نام ایران در عرصه جهان ،ابتدا از س��د رقبای
داخلی گذشت و س��پس در میادین بینالمللی از سکوی افتخار باال رفت و
پرچم برافراشت .کسب عنوان دومی در وزن ششم مسابقات جهانی فنالند
در س��ال  )1951( 1330و نایب قهرمانی در بازیهای المپیک هلس��ینکی
در س��ال  )1952( 1331و تصاحب مدال نقره وزن هفتم فستیوال جهانی
ورشو در تابستان  ،1332از ظهور پدیدهای نو در کشتی جهان خبر میداد.
جوان محجوب و خوشق��واره ،همزمان با درخش��ش در عرصه قهرمانی،
مسیر پهلوانی را نیز «نقطهچین» زد و با کس��ب مقام پهلوان دوم کشور در
سال س��ی و یک« ،دو عنوانه» شد .وی که در این س��الها به آموزگار دوران،
ارادت پیدا کرده و «مصدقی» ش��ده بود ،یکدهه پس از مرگ پهلوان حاج
سید حس��ن رزاز ،آرامآرام به جستجوی «منش گمگش��ته» پرداخت .در
تابستان سیاهی که خورشید درخشان نهضت ملی به سردی گرایید،
همان
ِ
قوس صعودی «بچه خانیآباد» نیز متوقف ش��د .وقتی در ماههای پس از
کودتا تیم ملی کش��تی ایران در مس��ابقات جهانی ایتالیا حضور نیافت ،او
میدانی برای تکرار افتخارات سالهای قبل پیشرو نداشت.
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همپهلوان،همقهرمان

در فردای کودتا که زاهدی در میانه عرصه ایس��تاد و امینی ش��تابان به
خواس��تگاری «هفت خواهران نفتی» رفت« ،گود مقدس» نیز به دس��ت
«شعبون» افتاد .اکنون ،لمپنیسم سیاسی شاه و دربار« ،ناموس ملی» را به
حراج می-گذاشت و «لمپنیسم جان نثار» نیز «ناموس پهلوانی» را لکهدار

مردانهلسينكي،
يعقوبي،گيوهچي،توفيق،وفادار،تختيوزندي
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میساخت .گود که با عرق رجالهها آلوده شد هیچ ،جینالولو بریجیدا بازیگر
نیمهبرهنه امریکایی نیز به عنوان مهمان مخصوص شعبون ،در گود به روی
شانه او و نوچههایش دست به دس��ت چرخید .چرخشی بس چندشآور و
مرثیهای بس سوزناک برای ورزش پهلوانی.
اما در دورانی که ش��به مدرنیس��م «پوک و بیمالط» ،وحشیانه به جان
سنتها افتاده و به هر ارزشی به بهانه «کهنگی» چنگ میانداخت و مقدرات
ورزش پهلوانی نیز نزد ش��عبون به ودیعه نهاده شده بود« ،تختی» در میانه
شرایط قدبرافراشت .او اگرچه نه از گود که از تشک برخاسته بود ،اما میراث
گود را در کولهبار داش��ت .خاصه آنکه هم دو بنده کشتی به تن داشت و هم
شلوارک پهلوانی به پا.
او با اخالقیاتش در پهن��ه اجتماع و با دالوریهایش در محدوده تش��ک،
بسیار زودصاحب نام و نشان شد و در همان یکی دو ساله پس از کودتا ،ردای
«پهلوان تودهای» پوشید و در دل مردم منزل گزید .او که در رابطه متقابل
با مردم کوی و بازار ،به وزنی بسیار سنگینتر از وزن یک تناور «وزن هفتم»
دست یافته بود ،به س��ال  1335در المپیک ملبورن بس خوش درخشید و
در پی برتری بر نامآوران جهان از جمله «کوالیف» ،طالی المپیک را صید
و پرچم س��ه رنگ را که پس از مصدق در هیچ میدانی باال نمیرفت ،بر فراز
پرچم شوروی و امریکا به اهتزاز درآورد:

درگود،باحاجيكوچيكه

«از س��ال  1951الی  56من در طرف راست کرس��ی در آنجا که مدال
نقره تقسیم میکنند و با خط س��یاه التین رقم دو ،بر روی آن نوشته شده
اس��ت قرار داش��تم .در حالی که ش��ورویها همیش��ه نیم متر بلندتر از من
میایستادند و موقعی که از آن باال میخواستند مدال خود را دریافت دارند،
کام ً
ال قوز میکردند .من همیشه در این فکر بودم که آیا ممکن است روزی
برای گرفتن مدال طال آنقدر خم ش��د تا آقای رئیس بتواند نوار را به گردنم
بیاویزد؟
ً
 ...دایم گمان میکردم آنهایی قادرند قهرمان جهان ش��وند که قبال قمر
مصنوعی پرتاب کردهاند!! من تا این حد قهرمان جهان ش��دن را مش��کل
میپنداشتم .به خیال من آرزو کردن مقام قهرمانی جهان و رسیدن به آن
مثل این بود که کس��ی ادعا کند من میخواهم «قمر» به کره ماه بفرستم!!
اما در ملبورن جای من با شورویها عوض شد و من هم مثل «کوالیف» برای
گرفتن طال کام ً
ال دو ّال شدم.
اما همین که از کرس��ی پایین پریدم و پس از اینکه چند پسر و دختر بر
صورتم بوس��ه زدند ،پس از اندکی تأمل و خیره ش��دن به چشمان دیگران
متوجه ش��دم کوچکترین تفاوتی نکردهام ،نه به وزنم چیزی اضافه شده و
نه به مغزم .نه میخندیدم و نه اشک میریختم .من فقط برای این قهرمان
شده بودم که عدهای از هموطنانم جشن بگیرند و شادی کنند »...

قهرمان المپیک و پرچمدار کاروان ایران در ملبورن که پیوسته در برابر
مردم «قوز تواضع» داش��ت در همان سال  1335از «س��کوی مردم» نیز
باال رفت و مرد سال ورزش ایران شد .در پایان س��ال  1335در همهپرسی
هفتهنامه کیهان ورزش��ی که آراء دوازده هزار تن را برای انتخاب مرد سال

حاشيهكنگرهجبههملي،باطالقاني،
حاجسيدجوادي،انگجي،جاللي،شاهحسينيو...
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اسنادساواك،
پيوندتختيباجبههملي

ورزش کشور پوشش میداد ،تختی برتر از دیگر رقیبان ایستاد .مردم کوچه
بازار که تفاوت «عیار» او با دیگران را اینک تشخیص میدادند ،رأی خود را
با چنین دالیلی مستند میساختند:
* «به قفل ضریح حضرت عباس قسم ،لوطیتر از تختی کسی نیس».

تسلطويژهبرحريف
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* «تختی بچه زیرگذر ماس ،من به او رأی میدم».
* «غالمرضا تختی مثل ی��ه پارچه م��اه میمونه ،آقایی از س��روروش
پیداس».
او مدتی بعد عالوه بر تشک ،در «میدان» نیز آقایی کرد و بازوبند پهلوانی
کشور را به بازو بست .وقتی «قهرمان» مدال بر س��ینه« ،پهلوان» صاحب
بازوبند و «صاحب س��جایا» نیز گردی��د ،ورزش ایران «میان��دار» یافت و
«منش گمشده» نیز پیدا شد .تختی که در نیمه دوم دهة سی به محبوبیت
ویژهای دست یافته بود با صورتی «شفاف» چون کف دست ،با «افتادگی»
در عین «قدرت» و ب��ا «مردمداری» خود در اندازهه��ای یک پهلوان قابل
پهلوان صاحب زنگ و صلوات ،پ��س از فاجعه زلزله
اتکاء ظاهر ش��د .وقتی
ِ
بویینزهرا در «وسط ش��رایط» ایس��تاد و با جمعآوری کمکهای بیریای
مردمی ،کمکه��ای دولتی را پ��وچ و بیرنگ کرد ،در عمل ب��ه «یل مردم»
مبدل گردید .هنگامی که پهلوان برای بیسرپناهان بویینزهرا اعانه جمع
میکرد ،زنی سالخورده از میان ازدحام خود را به او رساند و چون «هیچ» در
بساط نداشت« ،چاد ِر سر» به دستش داد.
پهلوان «پش��ت به قدرت» و «رو به م��ردم» ،گرایش ملی ـ
اما آنگاه که
ِ
مصدقی خود را عیان کرد« ،زنگ»اش رس��اتر از همیش��ه به صدا درآمد.
ایرانپهلوان و جهانپهلوان با حضور در کنگره سراس��ری جبهه ملی دوم

انقالب،57
مردموپاسوقدرپهلوان

به س��ال  1341و عضویت در ش��ورای جبهه ملی به عنوان نماینده جامعه
ورزش ایران ،مرز خ��ود با قدرت سیاس��ی حاکم را بی��ش از پیش نمایان
ساخت و موقعیت خویش را در اردوی مردم مستحکمتر از قبل کرد .تختی
ی
پس از سرکوب وحش��یانه خرداد خونین و دستگیری سران و رهبران مل 
مذهبی ،از حضور در زندان و دی��دار با آنان و از جمله ب��ا روحانی رزمنده و
وارس��ته آیتاهلل طالقانی ابایی نداش��ت .او پس از رحلت مصدق با حضور
دالورانه در احمدآباد بر تراب رهبر صاحبمنش ،لب نهاد و به هنگام حضور
در مس��ابقات جهانی «تولیدو» نیز برعکس او که توسط دانشجویان ایرانی
مقیم امریکا به او هدیه شده بود ،بوس��ه زد .بیاعتنا به قدرت و بیهراس از
پیامدهای آن.
بچه تنپاک و دستپاک و دیدهپاک خانیآباد با برخورداری از سالمت
ویژه جسمانی و اخالقی خویش ،پانزده س��ال تمام از سال 1951( 1330
هلس��ینکی) تا س��ال  1966( 1345تولیدو) بیوقفه در تیم ملی کشتی
ایران حضور داش��ت .کاپتین تیم کش��تی ایران از نظر «قدم��ت» و تداوم،
شاخصترین ملیپوش تمام رشتهها در تاریخ ورزش ملی کشور محسوب
میش��ود .او به طور پیاپی در چه��ار المپیک ( 1952هلس��ینکی1956 ،
ملبورن 1960 ،رم و  1964توکیو) حضور یافت و از این منظر نیز در ردیف
معدود ورزش��کاران برتر جهان جای دارد .تناور پرقدرت در طول سالهای

قهرمانیاش چهار مدال طال و شش مدال نقره جهانی ،المپیکی و آسیایی
بر گردن آویخت و بدی��ن لحاظ نیز پرافتخارترین کش��تیگیر تمام تاریخ
کشتی ایران به ش��مار میرود .اما جایگاه وزین تختی در جامعه ایران نه به
خاطر قدمت پانزده ساله ،نه به دلیل چهار بار حضور در آوردگاه المپیک و نه

تختيپابهسكو
پوالدمعروف،
ِ
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به لحاظ برق مدالهای رنگارنگ اوست .در روی تشک ،بدنی ترکه خوردهتر
از بدن تختی یافت میشد و قبراقتر و فنیتر از او نیز کشتیگیر داشتیم .اما
تختی «صاحب منش»
«قفل قیصر» تختی بود که بر دل مردم چفت شد.
ِ
بود که در کنج همه دلها منزل گزید .تختی که در حیات خویش ،شخصیت
«لوطی» قصه زیرکرس��ی ش��ب طوالنی «آقاب��زرگ» را «روز» کرده بود،
ِ
با مرگ خ��ود نیز بر همان دله��ا داغ نهاد .در هفدهم دی م��اه  1346ایران
پهلوان جوانمرگ خوی��ش «زار» زد .در آن روز« ،منش» نیز به
در س��وگ
ِ
همراه بدن سرد پهلوان در خاک «ابنبابویه» دفن ش��د .خاکی که از قضا،
هلس�ينكي ،ب�ه هم�راه نيكخ�واه و وف�ادار

پهلوان حاج سید حسن رزاز نیز در آن خفته است .زان روز تاکنون منش در
ورزش ما ،رخ نشان نداده اس��ت .دهة چهل گرچه یک پهلوان را فرو بلعید،
اما دهه ،دهة پهلوانی بود .از ابتدایش تا انتهایش .پیش از آنکه تختی با مرد ِم
عاشق وداع کند ،چند جوان از نسل پانزده خرداد به عشق مردم ،عزم جزم
کردند تا راهی نو برگزینند و بنبست شکنند .آنان نیز یک دهه پس از حذف
مصدق و با همان فاصله مرگ رزاز تا ظهور تختی ،در مس��یر نو ،منش��ی نو
در کولهبار داش��تند :حفظ حرمت آموزگاران و متقدمان ،به صحنه آوردن
«کار» به جای «سرمایه» و « َع َرق» به جای «تیتر» ،زیست ساده و «مصرف
کم» ،با «تولید انبوه» ،همزیستی برادرانه ،برابرانه و شفاف و نقادانه تا آنگاه
که «آزاد» بودند .و آنگاه که «دربند» ش��دند نیز با خری��د پهلوانانة «تمام
مس��ؤولیتها» با ِر دیگران را «س��بک» کردند و زیر بازجویی و زیر شکنجه
پهلوانانه ایستادند و سرفراز بیرون آمدند و در انتها نیز سرود بر لب« ،مرگ
پهلوانانه»برگزیدند.
در خرداد پنج��اه و یک نیز «اخ�لاق و منش مبارزاتی» ب��ه همراه آنان
–حنیف و یاران -در می��دان تیر چیتگر «تیرباران» ش��د .از «تدفین» آن
منش سی س��ال و از «تیرباران» این منش ،بیس��ت و پنج سال میگذرد.
در هر دو عرصه« ،منش از کف رفته» اس��ت .اما تاریخ ،نه بر ابنبابویه قفل
«منش از کفرفت��ه» در هر دو عرصه
زده اس��ت و نه بر میدان تیر چیتگر.
ِ
قابل «جستجو»س��ت .همچنانکه تختی ،گمگش��تة پس از رزاز را یافت و
آنان نیز گمش��دة پس از مصدق را« .نبش» قبر نه «خدا» را خوش میآید
و نه «تاریخ» را .با «افتخارات» گذش��ته نیز نمیتوان «رکود حال» را رونق
بخش��ید .اما همچنانکه «بقای انرژی»« ،اصل» اس��ت« ،بقای عش��ق» و
«بقای منش» نیز «اصل» اس��ت .قبر را ش��کافتن خوش نیست ،اما منش
را یافتن و «روز کردن» خوش اس��ت .بحث «منش» از «مشی» جداست.
مشیها متناسب با شرایط ،تغییر یافتنی ،اما منشها پایدارند.
مردم هر هفده دی بر م��زار جهان پهلوان «گلریزان» ب��ه پا میکنند .تا
چه روز آید که 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 پایدار .قدوم صاحب منش��ان آتی هر دو عرصه نیز
مبارک« .اگر در راهند».
دست تو باز میکند پنجرههای بسته را
هم تو سالم میکنی رهگذران خسته را
پنجره بیقرار تو ،خانه در انتظار تو
تا که کند نثار تو اللة دسته دسته را
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آخرينتصـ

يرها

آخرينتنبهتنيپيشازتوليدو1345،

آخرينخروجازتشك

آخريندستبااليي
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آخرينحملپرچم،توليدو1966،

آخرينآبتني

زمستان1388
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آخرينبدرقه

آخرينوداع
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آخرينردزنياشباح

آخرينامضا

جايخالي،جايسبز؛سكوب يقهرمانردا بيپهلوان،منشب يپاسبان

زمستان1388
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مردمارجگذار؛زمستان،57سرفصلرهائي،يكقدمبهبهار!

شناسنامهپهلوان
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