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   راه مصدق بوديراه جهان پهلوان تخت:   پرويز داورپناه  -1

 
 

org.mellimazhabi.www. 
  

  
  
 net.nou-asre.www

  

 

 و ى درستىعنيگرفت و هم پهلوان بود ي مى هم قهرمان بود و خوب کشتى ندارد چه تختى او اثرى و پهلوانىا قتل؟ در قهرماني؟ ى ، خودکشىن مرگ تختيت راستيروا

   او شهره آفاق بودىصداقت و شجاعت و مردم دوست

  و باد تيجهان پهلوانا صفا

   تو باديدل مهر ورزان سرا

  ىاوش کسرائيس

  .روز بودين است که ديگذرد ، مثل اي و هشت سال از آن روز مىن که سيافتند و با اي جان ىک تهران بي در هتل اتالنتى را در اتاقىتخت1346ماه يهفده د

کر يدا شدن پي از پىقه ايهنوز چند دق. رساندندي را بهم مىان پهلوان غالمرضا تختون ، مردم دهان بدهان ، گوش بگوش خبر درگذشت جهيزيو ، روزنامه ، تلويبدون راد

  .ستندي گرىز خود مين فاجعه آگاه شد و مردم در غم پهلوان عزي نگذشته بود که سراسر تهران از اىجان تختيب

 
داد و به فاصله دو ساعت هزاران نفر از مردم کوچه و بازار يز خود را نشان ميمگر قدرت سحر آي مردم بار دى معجزه آساىرويک لحظه سراسر شهر را فرا گرفت و نيخبر در 

  . بحرکت در آمدندى قانونى پزشکىدسته دسته بسو
  

  . حرکت کردندىه کنان بطرف دادگستري گرىل کردند و همگيان کالسها را تعطيدختران و پسران مدارس و دانشجو
   . بودندى تختىن احتماليا قاتلين ي خواستار مجازات مسببىدادند و حتيابانها شعار ميان در خيدانشجو
 ماموران استبداد ىنند وليک دم از فکر مردم فارغ نبود ببيران را در جهان بلند آوازه ساخته بود و ي را که بارها نام اىن بار چهره معصوم پهلواني آخرىخواستند برايمردم م
  . شدندىمانع م

  

  تولد و خصائل

  
 مردم جدا نبود و ىچگاه از زندگي او هىگر قرار داد و زندگيا آمده بود در سراسر عمر منافع مردم را بر تر از هر مصلحت دي بدنىک خانواده اشرافيق که در دکتر محمد مصد

  :د يگويد ، مي که راه مصدق را برگزىو جهان پهلوان تخت بود ىرانيا ى و بزرگوارى وعطوفت و فروتنىمظهر ادب و پاکدامن
  

 سازد ، ى مرگ مى آغاز ، از روز تولد تا لحظه ىک مرد را ازلحظه ي ى دهند ، آنچه که زندگىل نمي او را تشکى زندگىک انسان،همه يخ تولد و مرگ يه نظرمن تارب"
  :کند ي مىن معرفيو خود را چن." ات اوست يت و اخالقي ، صفا ، انسانىه ، جوانمرديت ، روحيشخص
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ر از من دو پسر و دو دختر ي آباد بود ، پدرم غى متوسط خانى ما از خانواده هاى آباد تهران متولد شدم ، خانواده ى در خان1309ور يت و در شهر اسىاسم من غالمرضا تخت
 ى تخت بلندى دکانش روى توىلکرد که حاج قيف مي فروخت ، پدرم تعرىا و بنشن مي، نخود و لوب" ىحاج قل"گر هم داشت که همه آنها از من بزرگتر بودند ، پدر بزرگم يد
  . ن است يز همي من نىن اسم به ما منتقل شد و نام خانوادگيوهم" ى تختىحاج قل" آباد اسمش را گذاشته بودند ىل مردم خانين دلي نشست و به همىم

  :د يگوين ميش چني زندگىن خاطره ي از تلخترىتخت
  

ن معاش خانواده پر اوالد ش ، مجبور شد که ي تامىش آمد ، پدرم براي من پى براى بود که در کودکى من زد ، حادثه ا بزرگ بر روحىاد دارم و ضربه اي که بىن واقعه اينخست
چه  کوىم که دو شب را تويختند ، و ما مجبور شدينش را به کوچه ريه خانه و ساکني ما آمدند و اثاثىک روز طلبکاران به خانه ي خود را به گرو بگذارد ، ى مسکونىخانه 
  .م يبخواب

  

    رنجبران و پابرهنه هايحام

 وضع ى الهه در باره ىوان داوريدر برابر د. داديشه و همه جا دفاع از زحمتکشان و محرومان رااساس دفاع خود از حقوق کشور و در صدر آن قرار ميدکتر مصدق هم
  :د يگويران و مظالم شرکت نفت نسبت بآنان ميکارگران ا

  
ه بود يوانات شبيشتر به آغل حي که بى را در مساکنىرانيده ها هزار کارگر ا.  بودندى در وضع نامساعدىشه در مقابل کارمندان خارجي همىرانين ايکارگران و مستخدم"

  ."دادندي مىجا
  

  :گفت يمصدق در باره کارگران م
  
 ."ندي نماىگران سوء استفاده نميرند و از کار دخويکشند و نان ميدانم آنها زحمت مي خود دوست دارم و مىقيمن آنها را مثل فرزند حق" 

  ." چاره شوديه دار زبون و بي خواهم کارگر به نفع سرماى ندارم و نمىن طبقه مراميت از اير از حمايمن غ. کند معتقـدم يت از رنجبر مي که حماىمن به تمام مقررات
زان ي حل مشکالت مردم بود و در مراسم گلرىشه در پياو هم.  را به همه ببخشدىزيهر چکرد و دوست داشت که ي مردم مىزش را فداي همه چىوجهان پهلوان تخت
از کمک به . اد است ي خاطره زى تختىاز کمک ها. را آزاد کند و کامال پاکباخته مردم بودىک زندانيا ين کند و ي را تامىنوائي بىه عروسيزين بود که جهيزورخانه به فکر ا

  : فرزندشى است از دهه چهل براىن هم خاطره پدريو ا...کار ويک جوان بي ى براىدن دکه مطبوعاتيه ازدواج کرده بودند تا خرک زن و مرد فلج که تازي
 ىن است که برايرسم زورخانه ا. ل گرفتن و ورزش کردن و مرشد هم مشغول خواندن و ضرب زدن يهمه مشغول م. دروازه دوالب. مي بودىد محمد دختي سىزورخانه " 
  . درب کوتاه زورخانه باز شد ، مرشد سه زنگ زدىا دو زنگ ، آن شب وقتيک يشکسوت ها ي پىزنند و اغلب برايحترام به فرد تازه وارد به همراه ضرب زنگ ما

  .ده وارد شدي پالتو را باال کشىقه ين زانو ، ي با قد بلند و کاله شاپو و پالتو تا پائىفرد. همه با تعجب درب را نگاه کردند
  
او . اندار گود باال آمد و لنگ به او تعارف کرديم.  مجلس رفت ى احترام به باالىآمد و با کل.  بودىآقا تخت.  سرش را بلند کرد و کاله را بر داشت ، همه صلوات فرستادندىوقت

  . ما نشستى هم داد و دعا هم کرد و باال آمد و پهلوى کرد و ورزش سختىان داريم.  ، لنگها را گرفت و لخت شد و وارد گود شدىچ تکلفي هى راحت ، بىليهم خ
ان يمرشد و م.  خوردى اما نمىتخت. همه مشغول صحبت کردن و شام خوردن.  نانىچلو کباب و ماست و تکه ا.  به افتخار او آن شب شام دادىا کسي ىدانم خود آقا تختينم

  . خوردى زد و مى نان را برداشت و به ماست مىبعد از اصرارها آقا تخت. دند و همه متعجب از نخوردنش  کرى را به غذا خوردن دعوت مى آمدند و تختى مىکي ىکيدارها 
 دو طرفش را ى بعد از مکثى خورند ؟ تختى شما آوردند؟ همه دارند مى ؟ خب براى خورى چرا نمىآقا تخت:  گفتم ى تختىم تمام شده بود رفتم نشستم جلويمن که غذا

دونم ينجا نشستم ، مي بخورم ؟ من که االن اى؟ چه جور! عباس آقا ىگي مىچ) خت ي رىپدر آرام اشک م: (  کلفتش به من گفت ىا جلو آورد و با صدانگاه کرد و سرش ر
  ."  شب غذاشو نه خورد و نه برد اونى؟ تخت! چلو کباب بخور ىگين نون رو هم ندارن بخورن ، اون وقت تو به من مي مطمئنم که تو محله مون دو تا خونه اون ور تر همىعني

  ن زهراي و کمک به زلزله زدگان بوئيقرضه مل
 به مردم آورد و با ى جبران کسر بودجه روى را تحت فشار گذاشتند ، دکتر مصدق براى شدن صنعت نفت دولت ملى استعمار انگلستان و متحدانش در مبارزات ملىوقت 

د که نام حاج يران برخوردار گرديهن پرست از همه اقشار ملت قهرمان ايهزاران هزار زنان و مردان م  شائبهى بىزکمکها از مردم کمک خواست و اىپخش اوراق قرضه مل
ن مردم به چشم ي در بى در پخش اوراق قرضه ملى غالمرضا تختىهايتها و جان فشاني و فعالىداران اوراق قرضه ملي در صدر خرى قهرمان بزرگ قرضه ملىريحسن شمش

  .رد خوىم
  

 زلزله زدگان پرداخت و با ى پول و وسائل براى دانشگاه تهران به جمع آورىته جبهه ملي کمى با همکارىن زهرا جهان پهلوان تختي در فاجعه زلزله بوئ1341ور يدر شهر
ن روزها يدر ا. کندى زلزله زدگان جمع آورى پول براىتوجهه الزم و مبلغ قابل ي وسائل اولىون محتوي از کامىن مردم داشت ، توانست کارواني که بىت فوق العاده ايمحبوب

ا پرداخت و ي پول و هداىتخت به جمع آوري پاىابانهايان دانشگاه تهران در خي و دانشجوىر ورزشکاران ملي همراه با ساىتخت.  بود ىزيجان انگيتهران بزرگ شاهد مناظر ه
 از ىکيدر .  کردندىن کار استقبال گسترده ايمردم از ا. در دستش بود" ه استيرش همه نوع هدين زهرا آماده پذي زلزله زدگان بوئى براىتخت"  با مضمون ىپالکارد کوچک

ن هم ي ، اىآقا تخت: " م قهرمان محبوب خود کرد و گفت يال بدست آورد ، آن را تقديست ري که پس از چند ساعت تالش موفق شده بود بىط فروشي تهران بلىابانهايخ
.  کمک به زلزله زدگان بشما بدهم ى ندارم براىزي من چىشصت سال تمام است که چادر بر سر دارم ول: " ستاد و گفت ي اى در مقابل تختىرزنيگر پي دى در جائ"کمک من 

رزن خواهش کرد که آن يدر را برداشت و از پست ، چاي گرى که مىجهان پهلوان در حال.  دادىوچادر خود را به تخت..." دهميپس از سالها با حجاب بودن چادر خود را بشما م
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مرحمت خشک : "  حوصله شده گفت ى که از حرف گوش نکردن فرزندش بىا انداخت و با لحن مادري هداى به او داده بود دوباره روىرزن چادر را که تختيپ. رديرا پس بگ

   "پسرم ده ندارد ،ي که فاىوخال
  
  ."ميچاره ها حق ندارير بي ما فقىعني: " نانه گفت يه شد ، خشمگد دوباره پهلوان مواجي با تردىرزن وقتيپ

  
د ، چون که بلند نظر ي، حق دار تر.دي ثروتمند ترىد ، شما از هر ثروتمندين حرف را نزنيشما را به خدا ا: " ک دفعه رنگ به رنگ شد و گفت ينجا بود که صورت پهلوان يدر ا

  ."ديتر و با گذشت تر
  
 ، فتوت و صفات ىجوانمرد." ن آورده است ي خود چن1341ورماه يست و چهار شهريدر شماره ب"  ملت ما ى ، گوهر گرانبهاىتخت" داد را با عنوان ين روي خبر اىهان ورزشيک

" ن سالله خلف يوان اجهان پهل. شدى محدود نمى وى مردمى و برخوردهاى اجتماعىق او داشت هرگزبه عرصه هاي عمىشه در اعتقادات و باورهاي که رى تختىانسان
  ." گذاشتىش مي خود را به نماىز منش واالي نى جهانى و رقابت هاىن ورزشياديدر م "ى ولىايپور
  

  ران جهاني گي باکشتيپنجه در افکندن مصدق با استعمارگران و رقابت تخت

  
 به ىرانيونها زحمتکش ايليرکننده قلوب مير و تسخي ام تىادان ، فاتح سوان الهه ، فاتح آبيت ، فاتح دي امنىدکتر محمد مصدق ، فاتح مجلس چهاردهم ، فاتح شورا

گانه که ي مبارزه با مداخالت بىعني ىن اقدام مليانه همي نجات خود و شرق مىران براي ملت اىن سعيد که آخريد به ملل آزاد جهان اعالم کنيبا: " د گفت ين جرايمخبر
 شدن صنعت نفت ى قانون ملى اجراىن نفس براي خود ناچار است تا آخرى و اقتصادىاسي تسلط بر اوضاع سىران برايلت اله آن شرکت سابق نفت است و مين وسيبزرگتر

  ." خود مبارزه کندىاسي و استقالل سىگانگان از ثروت ملي بىادي قطع اىعني
  

 ىکسالگيست و يدر سن ب1951 در سال ىنکيقهرمانان جهان در هلس آزاد ى کشتىن دوره مسابقه هاي جهان در نخسىع کشتي رفى فاتح سکوهاىو جهان پهلوان تخت
 در ىن دوره مسابقات جهاني مدال نقره ودر دوم1953 مدال نقره ، جشنواره ورشو 1952 ىنکيک هلسيب در مسابقات المپيافت مدال نقره نائل گشت وبعد به ترتيبدر

  گردر وزن هفتم يک بار دي ى برگزار شد ، تخت1335که در آذرماه1956) اياسترال( ک ملبورن ي المپىهايدر باز.  مدال نقره 1955ورشو
. ختي خود را به گردن آوىن نشان طاليفان اولي حرىا رفت و با شکست تمامي ، کانادا و استرالى جنوبىقايکا ، ژاپن ، افري ، امرى از شورويىبه مصاف رقبا) لو گرم ي ک87( 
  . گرفتندى قرار مىرانيف اين تر از حري پائى معتبر جهانىک سکوي در ىکا و شوروين از آمرن بار بود که دو قهرماي اولىن برايا

 است که موفق ىرانير اي گىن کشتي اولىتخت) . چهار طال و چهار نقره( هشت مدال بود يىاي آسىهاي جهان و بازىک ، قهرماني المپىهاي در بازى غالمرضا تختىجمع مدالها
  .ک شودي و المپى جهانىحب مدال هاشد در سه وزن مختلف صا

  
  . گذاشتىش مي خود را به نماى و منش واالى ، فتوت و صفات انسانىز جوانمردي نى جهانى و رقابت هاىن ورزشيادي در مىجهان پهلوان تخت

 به ما ىاري بسىزهايان کنم ، چرا که او چيت او را ب عظمى دانم به چه شکلىمن نم« :  گفته است ى پس از مرگ وىب تختي و رقىر بزرگ روسي گىد ، کشتيالکساندر مدو
 اخالق و ىن ورزش در راستايد از ايد و اگر توانستيت کنيد ، اول اخالق را رعاي روى مى تشک کشتى روىم که وقتي گوىآموخت و من هنوز هم به ورزشکاران مملکتم م

  ». گريز ديخورد ، نه چ ى است که به درد انسان مىن ورزشيچن. دي بهره ببرىصداقت و درست
  
 راست من به شدت ضرب ىان مسابقه ها ، پايدر جر . مي را برگزار کردىدار نهائي دىکا من و تختي آمرىدوي در تول1962در سال « :  دارد ى از تختىد خاطره جالبيمدو
 ، رفتار و ىات اخالقي من تا آن موقع از خصوصى کردم ، به راستىر با او مبارزه م ناجوىن پايد با اي بود که باىمن فکرم متوجه تخت. ه ام را خراب کرده بوديده بود و روحيد

ده ي راست من ضرب دىده بود پاياو که شن. رآن قرار گرفتمي بردم و تحت تاثى پى تختىت و جوانمرديامادر آنجا به عظمت ، انسان. خبرنداشتمى تختى و واالىکردار انسان
ده من استفاده نکرد و مرا يب دي آسى گرفت و از پاىز کشتي ، مرد و مردانه تمىان بازياو تا پا . ن پا مرا زجردهديو هر گز نخواست با گرفتن ا رفتار کرد ىن پا به خوبيبا ا

شه مرا دوست ياو هم.م يدرآمدن واقعه ، ما به صورت دو دوست يبعد از ا.  استىک پهلوان واقعين کار فوق العاده اش نشان داد که ي با اىتخت. ن کرديغرق اعجاب و تحس
 ». کردى مى ملتش زندگى اصال براى کنم تختى داشت و فکر مىاو ملت خودش را هم دوست م.  داشتىم

  ي مصدق و تختياسيران خانه سي ايجبهه مل
  

 توانست توده ىمصدق با جبهه مل. د ي گردىجبهه مل ى اصلى شعارهاىل شد و استقالل و آزادي تشک1328 دکتر مصدق در روز اول آبان ماه ىران بدست تواناي اىجبهه مل
  .ج کندي ملت را در سراسر کشور بسىها
  

 ىمن افتخار م: "  گفت ىگشت و همه قهرمانها مشغول ابراز احساسات بودند اما تختيبرم1340وکوهاما در سال ي ى از مسابقات جهانىم کشتي که با تىجهان پهلوان تخت
نطور شد که يا. داد که جهان پهلوان طرف مردم استين واکنش ها نشان ميهم» . در آمدىت جبهه ملي به عضوىتخت« : تر زديهان تي ک." هستمىکنم که عضو جبهه مل

جاد ي در ذهنش اىدادي استىت هايت با حاکمي حالت ضدى از همان کودکىتخت.  از خودشان استىان و جوانان متوجه شدند که تختيژه روشنفکران و دانشجويمردم و بو
  . شودىع ميجه حقوق جامعه ضاي کند و در نتىدا ميت کند وگرنه ظلم ادامه پيد از مظلومان حماي کرد که باىشده بود که از همان موقع احساس م

 تالش ىل به مردمساالريمعه و ن احقاق حقوق جاىده بود هستند و براي که خودش به آن رسىد آنها هم بدنبال همان نظراتيران عمال دي اى با جبهه ملى پس از آشنائىتخت
  .ن راه در طبق اخالص گذاشتي خود را در اىرويران را قبول کرد و عمال تمام ني اىت جبهه ملين بود که عضويا. کنندىم
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 ىگري زاده و عده دى ، جوادىسين عرب ، رئيک ، حسياو با تاج. بودىد فاطميت آن با دکتر سعيوست که مسئولي پى به سازمان ورزشکاران جبهه مل1335 در سال ىتخت

 . کردندىت مياز ورزشکاران نامدار در آنجا فعال

ران ي اىنده شدند و در کنگره جبهه مليک از طرف سازمان ورزشکاران نماي و تاجى برگزار شد ، تختىنگان سازمانها در کنگره جبهه ملينش نماي گزى که براىدر انتخابات
 اعالم ىنيب حسي کنند ، مرحوم حاج ناىت شورا ، خود را معرفي که خواسته شد داوطلبان عضوى مرکزى انتخابات شوراى برگزارهنگام. در تهران شرکت کردند1341سال 

تخاب ت شورا اني به عضويى باالىشان با راي کنم و اىشنهاد مي پى جبهه ملى مرکزىت شوراي عضوى را براىتخت» نيقه چرکي«  از طرف تمام مردم ىنگيکرد که من به نما
  . شدند

  نه شاهانهي و کيتخت

  
عوامل .  قرار گرفت ىم فاسد استبداديشاه و رژ نه محمد رضاي وحسد وکىران در آمد مورد دشمني اى جبهه ملى مرکزىت شورايکه بعضوي از هنگامىجهان پهلوان تخت

 ىگر انواع تشبثات آنان براي زدند و از طرف دىن کار سر باز مي از اىداشت وت فوق العاده جهان پهلوان و وحشت از انعکاس خبر بازيک طرف در اثر محبوبيم که از يرژ
 . او را تحت فشار قرار دهندىق دستگاه فاسد ورزشي کردنداز طرى مىشد مرتبا او را تحت نظر داشتند و سعي مى مواجه با ناکامىمنحرف کردن و

ان ي حال و قرار نداشت و مرتب به مالقات زندانى شده بودند ، تختى زندانى جبهه ملى مرکزى شوراى و اعضاى ششم بهمن شاه که دوستان تختىبعد از رفراندوم قالب
ر نشده ي دستگىر اعضايط خفقان آن روز فعاالنه با سايدر شرا. کردي مى و ناراحتىن که او را بازداشت نکرده اند ابراز شرمندگي خود از اى ذاتىايرفت و با حجب و حيم

  .نمودي مى استان تهران همکارىشورا و سازمانها
 را به گردنش ى شاه مدال جهان پهاوان تختى گرفتند ، وقتى بردند و از دست شاه مدال و نشان مى که پهلوان و قهرمانان را به دربار مىت بدني از مراسم سازمان تربىکيدر 
  ». ستندي نىحضرت مليمگر اعـلـ« : دهد ي درنگ پاسخ مىپهاوان بجهان » . دي شده اىدم مليشن« د يگوي مى انداخته است ، با استهزاء به تختىم

 ورزشکاران نزد ى وقتىحت. ده باشدي دست شاه را بوسى وجود ندارد که نشان دهد که تختىريچ تصوي ورزشکاران که جهان پهلوان نزد شاه رفته است ، هىدارهايدر د
به » .مي آىد ، ميم و چنانچه مرا قبول دارياياگر من بد هستم ، داخل ن« : گفت که ياو م.  کنندىگردند و بازرس داد که اورا بى اجازه نمى رفتند ، به دفعات تختىشاه م

 ى کشتىخواهي مىشما تا ک« :  نگاه کرده و گفته بودى شاه رفته بودند ، شاه به تختى عازم ژاپن بود و جلوىم کشتي تى وقتىحت.  کردىم نميم و تکريچوجه به شاه تعظيه
  » .رميگي مى که مردم بخواهند کشتىتا موقع«  جواب داده بود ىتخت. هم کنار رودى کشتى از صحنه ىل بود که تختي ماىليشاه خ» !؟ىريگب

ع خود را علنا اعالم روند سر باز زد و امتناير قهرمانان به دربار مي آن پهلوان کشور و ساى که طىت بدني از حضور در مراسم سازمان تربى جهان پهلوان تخت1342در سال 
  .نمود
 ىتهاي در فعالى از شرکت تختىداشت قطع کردند و مدتيافت مي ورزش راه آهن درى بعنوان مربى را که تختىمختصر حقوق! " ا مهر يآر" ن زمان بنا بر دستور شخص ياز ا

" ىتخت" "ىتخت"  مردم شعار ى در هر مسابقه ورزشىول. دي شرکت جوىت ورزش در مسابقاىکرد که بعنوان تماشاچين اکتفا مي فقط باى بعمل آوردند و تختىري جلوگىورزش
  .گرفتي قرار مىه مراسم تحت الشعاع ويدادند و کليرا سر م

  
را  "ىتخت " "ى تخت"مردم شعار . د و همه جانبه عموم مردم شد ي مواجه با ابراز احساسات شدىشد حضور تختي از مسابقات که با حضور غالمرضا برادر شاه انجام مىکيدر 

ان مسابقه قطع شد و نظم سالن بهم يش از سه ربع ساعت جري بى آمدند و مدتى تختى سالن بسوىآن شب از تمام قسمتها.  بردندىم به کار ميه رژي علىبعنوان حربه ا
 »ه يران ـ غالمرضا تختيسلطان تخت ا« :  غالمرضا شعار دادت خطاب به شاهپوريناگهان جمع . نداشتىاني پاى احساسات مردم نسبت به تختىس دخالت کرد وليپل. خورد

  .ردين احساسات مردم پشت بلندگو قرار گي تسکىن سالن از جهان پهلوان خواستند که برايت ترک گفت و مسئولير سالن را با عصباني ناگزىغالمرضا پهلو
بدل شده " کو ؟ ىپس تخت"  به جمله ىن ببعد شعار مردم در مسابقات ورزشيعمل آوردند و از ا بىريز جلوگي نى در مسابقات بعنوان تماشاچى از حضور تختىن پس حتياز ا
  .بود

.  قبول نکردى تختى مجلس باو شد ولىندگيشنهاد نمايستم پي مجلس بىشيانات انتخابات فرمايدر جر. ع جهان پهلوان بر امديگر محمد رضا شاه در صدد تطمياز طرف د
ر يم زي توانىما نم.  کنندىگران آلوده ميما را هم مثل د« : جهان پهلوان آن را هم رد کرد و به دوستانش گفت .  داده شد ىتهران به تخت ىشنهاد شهرداريبعدا پ

د و مردم گفتند ، يس اگر موقع آن رىروز. ميري گىم ميم خودمان تصميم با جمع کار کنياگر بخواه.ميما صاحب نظر هست. ميگند بروي که بکن ، نکن مى فردىبارحکومتها
 را بعد به اسداهللا علم و شاه دادند و ىن گفته تختيا» .مي کنىن کار را نميجه ما ايدر نت.  تواند عزل کند ىکند، همان طور هم مي که آدم را نصب مى کسىار خوب ، وليبس

  .  رودىر بار نمي زىگفتند که تخت
  
م خدمت شما يخواهيم که مي دارىما امانت« د يگوي را به جهان پهلوان نشان داده و مىفي کىت بدنيس تربي لورئ قره گزى خرم صاحب پارک ارم بدستور آقاىک روز آقاي

 ».مردم از شما انتظار دارند. دي آن را به مردم بدهى ، ولىاز نداريم که شخصا ني دانى و مى هستىشما خودت لوط. ديم که آن را قبول کنيم و دوست داريبده

ک عمر يمن .  رومىن حرفها نمير بار ايست و من زي نىزين پولها چيستم ، اي نىن امر راضيجوجه به ايمن به ه« د يگويف پر از اسکناس کرده و مي به کىاهجهان پهلوان نگ
م يول سالم تر هم دارند و به هر کدام که بگوگران هستند و پي که با من هستند مرد تر از دىاز داشته باشم ، افرادياز ندارم و اگر هم نيچوجه نيم را حفظ کردم و به هيآبرو

  » .ميري گىن پولها نميما از ا.  خوردىد گرفت ، پول ناسالم به درد من نميپول سالم با.  کشندىجور مرا م
  

  مصدق ، تختي و جوانان و دانشجويان

  
. دي برىن مي از بىگري را بعد از دىکيد و ي کنىد بر مشکالت غلبه ميه نموده ا کىد ندارم با اتحاديترد«  :گفت يشان ميدکتر مصدق به نسل جوان کشور اعتماد داشت و با

جه آن را ين راه جان سپردند و نتي که در اىار مردميد خودش شود ، چه بسيجه آن عايست که هر کس ، هر چه کرد ، نتي نىک مملکت کار کوچکي ىاستقالل و آزاد
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ر نظر ين کشور که قرنهاست زيدر ا... ست يک ملت ني از عمر ىش از ساعتيد آنچه بر ما گذشته است بيد و باور کنيد قرار دهشه خويصبر وحوصله را پ.دنديبازماندگانشان د

  ».ديد و دفع کنين ببريد استعمار را از بي اداره شده ، وقت الزم است تا بتوانىدول استعمار
  

 خطاب به ىاميران شد و ضمن پيراقشار ملت ايان و سايرجوانان و دانشجوي نظىاپن مواجه با استقبال ب ژى در بازگشت از مسابقات جهان1340 در سال ىجهان پهلوان تخت
  :آنان گفت 

  
 ىبا خوشحال.  فرستمى ورزند ، درود مى که بدست آورده ام محبت مىت هائيزم که نسبت بمن و موفقينک بهمه هموطنان عزي شاد از ژاپن بازگشته ام و اىمن با قلب« 

ان شما ي پاى بىاز محبت ها.  دارم ىم مين احساساتم را تقديد بهتري برادران خود بوده اىروزيزانم که چشم براه پي که هر گز در من وجود نداشته است بشما عزىنفراوا
من خود را از از شما .  شده امىت داشتن شما مردم دوسىل آنست که غرق در محبت هاي ادا کنم ، دلى توانم کلمات را بدرستىاگر نم. اشک در چشمانم حلقه زده است

ان شما بازگشته ام بهمه جوانان وطنم ي مسرور بمىن هنگام که با قلبيدر ا. زم استي در درجه اول متعلق به شما خواهران و برادران عزىروزين پيدانم و بدون شک ايم
ام يتان پيم قلب براي از صمىقي عمىد که با شادمانيني بىنک مي ننشستم و اىاز پاچگاه ين بار شکست خوردم ، اما هيمن چند. کنم که از شکست نهراسنديه ميتوص

 آنها بر آنچه سر راهشان بوده ىرويروز خواهند شد و نيدوار باشند که سرانجام پيشه امي و کوشش دست نکشند ، همىکنم خواهران و برادرانم از سعيآرزو م. فرستم يم
 و ىروزي پىم و برايگر بدهيکدي دست بدست ىخوب است همگ.  رفته اندىد شوند ، راه ناصوابي نومىر جوانان از هر مسئله کوچکبنظر من اگ... است غلبه خواهد کرد

 ».ميش بروي پى درخشانترىت هايموفق

ان در دانشگاه دست به اعتصاب ي دانشجوهمان موقع که. شود گفته بود که کعبه من دانشگاه استىر مي که پروانه فروهر دستگ1339 در شانزدم آذر ىجهان پهلوان تخت
 ى توانست براى هم نمى مانند وکسى غذا مىان بيدانشجو.  دهدىا خروج به دانشگاه را نمي اجازه ورود ىکند و سه روز به کسي دانشگاه را محاصره مىزدند ، گارد شاه

 توانستند مانع جهان پهلوان ى ها هم نمىنظام. ان غذا ببردي دانشجوى کند براىواهش م ها خى شتابد و ازنظامىان ميمه بکمک دانشجوي سراسىتخت. ان غذا ببرديدانشجو
   . بردىان غذا مي دانشجوىشوند و اوبرا

  
د که بهتر يوگي مىون به تختينکه کنفدراسيز ارتباط داشته است با ايران در اروپا ني اى جبهه ملى و سازمانهاىرانيان اين و دانشجوي محصلىون جهاني با کنفدراسىتخت

 ى هم مىاسي سىريرد و موضع گي گى شود و عکس هم مى ظاهر مى در مراسم دانشجوئى علن1964جهان پهلوان در سال .  شرکت نکند ى علنىاست در مجامع دانشجوئ
  . آوردىران با خود ميز در بازگشت به اي را نىون جهانيه شانزدهم آذر ارگان کنفدراسي نشرىکند و حت

  
 هر نوع ى خود را براى خود را ابراز داشته و آمادگىگر همبستگيران در اروپا بار دي اى جبهه ملىز در تماس با مسئوالن سازمانهاين سفر خود به اروپا ني در آخرىتخت

  .دي نماى و استقالل وطن اعالم مى در راه آزادى و جانبازىفداکار
  

ان ين خواست دانشجويس شاه با ايپل.  شهر تهران براه اندازندىابانهاي در خى مارشى دهند روز هفتم مرگ تختان دانشگاه تهران خواسته بودند که به آنها اجازهيدانشجو
 هزار ىش از سي منظم بىن مدارس تهران در صف هاي از دختر وپسر و محصلى و دانشگاه صنعتىک ، دانشکاه ملي تکنىان دانشگاه تهران ، پلياما دانشجو. موافقت نکرد
  :ل يشد از قبي پخش مىاز بلندگو مرتب اشعار. ه به حرکت در آمدنديابن بابو  کردند ، بطرفى جهان پهلوان را حمل مى که اغلب عکسهاىنفر در حال

شعله بخش / از آفاق دور د و يشود خورشيم. شود ي مىدر دل ما جاودان/ رد و افسانه وار يميقهرمان م: ا يو . د دگرين شهيدان باغ ، ايشه/ گل از شاخه افتاد و بر خاک شد 
  .شودي مىزندگان

  
  . ديرسيون نفر ميليم ميش از نيت به بيدان شوش جمعيه و اطراف آن تا ميدر ابن بابو

  

  مرگ رهبر و رهرو در تبعيد و انزوا  
ن بزنند، ي داد رگ او را در حمام فى سپرد و دستور مى مىستيک خادم بوطن را به نيات ينمود و حيد مير صدراعظم آزاد مرد را به کاشان تبعير کبين شاه امياگر ناصرالد

داد يد به احمد آباد انجام مي پس از سه سال زندان در تهران و تبعى و نمونه شجاعت و وطن پرستىر قانونيمحمد رضا شاه همان معامله را با دکتر محمد مصدق نخست وز
  . کردى در احمد آباد خاموش مىد اجباري را در محبس و تبعىد ويشه جاوي همىدگ مطلق او شعله زنىواگر جرات زدن رگ مصدق را نداشت با انزوا

 از ىک گروه چهل نفري ى بهمراهىآن روز تخت.  شودى در احمد آباد درآرامگاه مصدق بمناسبت هفتم درگذشت اوهر گز فراموش نمىز جهان پهلوان تختيخاطره شور انگ
 شمرده و محکم وارد احمد ى کردند با قدمهاىش صف منظم پهلوانان حمل ميشاپي و پى را پشت سر تختىار بزرگين دسته گل بسکه دو نفر از آنايران در حاليورزشکاران ا
 برابر  درى آورد ولىم فرود ميران سر تعظي اىکر رهبرش ، قهرمان ملي نشان دهد که او در برابر پىر مخفي و غىن مخفي مامورى محابا رو در روى پرده و بىآباد شد تا ب

  .اورده و نخواهد آورديم فرود نيمحمد رضا شاه سر به تسل
  

 بوده است که ى در حدى بودند ، عظمت آمدن تختىت هزار نفري و عوامل ساواک ، همه در داخل جمعى که سرهنگ مولوىطي کنند ، در شراىف مي تعرىنيشاهدان ع
  . شودىناگهان سکوت مطلق در احمد آباد بر قرار م

  
دن يند و شروع به بوسي نشى زند و دو زانو کنار قبر رهبرش مى قبر افتاده بود کنار مى را که روىطاقه شال. روديان از پلکان به طرف آرامگاه دکتر مصدق مجهان پهلو

  :د ي گوى رسا مىآرامگاه کرده و با صدا
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  ».ميريشه وفکر هم بمين انديم و با هميشه زنده باشين فکر و انديمک کن که با همرم و ما را کين تفکر بميرم با همي مى مىبگذار وقت. ستم ي نىزيا ، من که چيخدا« 
 ىن راه استوار و پا برجا ماند وتا جان در بدن داشت ذره اي را انتخاب کرد و در اى و مردانگىاو با الهام از مکتب مصدق راه مرد.  ماه تابان مکتب مصدق بودىد گفت نختيبا

  ز از دست داد ين خود را نيري وارد نشد تا آنجا که جان شىم و ارده اش خلليدر تصم
  

 . مسابقات محروم شدىمختصر حقوق او را قطع کردند ، از تماشا.  بهتر از رفتار او با رهبرش نبودىرفتار محمد رضا شاه با جهان پهلوان تخت

  :سدي نوىن مورد مياه در ايد و سيسندگان سپي از نوىکي ىان درگذشت ويدر جر

ده بودم زمزمه ي که هر گز در او ندىبا اندوه. گر نتوانست تحمل کنديدم ، آنقدر که دياو را بحرف کش...ش بوديا چهار سال پيم سه ي که با هم به گفتگو نشستىن باريآخر« 

 ى مانست که بر روى را مى دور مانده از آبىاو ماه....نوع کرده اند او ممىز براي مسابقات را نى تماشاىحت. رون انداخته اندياو را از تشک ب.  دهندىکرد که اورا به اردو راه نم

ن ي اى ، کىکني فکر مىتو خودت چ...به ؟ي عجىليگفتم داداش خ.  بکندى توانست زندگىاو بدون تشک چگونه م.  جستى کند و به هوا مى ساحل داشت جان مىماسه ها

 » « ىتخت«  گفتند ىمسابقه را ول کردند وه...هو منو خجالت دادني...ن که چشم مردم بمن افتادي تماشا بکنم همىتدستور را داده اند ؟ گفت آخه رفته بودم به مسابقه کش

 ىگريا جز شاه وبرادرش غالمرضا کسان دي هستند ، آىک» اونها « سد ي نوىسنده نمينو» .گر به سالن راهم ندنديبدشون اومد ، دستور دادند د» اونها« بعدش  » ىتخت

 ى شاه نسبت به تختىم استبدادي جز زور و اجحاف رژىزين ها همه ، چيا.  کردند ىريران را حمل کند جلوگين که او پرچم اي از ا1964ک ژاپن يدر مسابقات المپ. دبودن

  .داديا مدام رنج م رى بود که تختى روحىن اعمال ، شکنجه هايا. خواستند اورا تحت فشار بگذارند تا از راه پر افتخارش عدول کندىنبودکه م

 و ى درستىعنيگرفت و هم پهلوان بود ي مى هم قهرمان بود و خوب کشتى ندارد چه تختى او اثرى و پهلوانىا قتل؟ در قهرماني؟ ى ، خودکشىن مرگ تختيت راستيروا

 ىعاتين شايانها افتاده بود ، جالل آل احمد سخت به چن سر زبى تختى خودکشى زمزمه هاى وقتىدر آغاز مرگ تخت.  او شهره آفاق بودىصداقت و شجاعت و مردم دوست

 فکر ىک لحظه به احتمال خودکشي ى براىچکس حتياز آن جماعت ه« :  و هفته او نوشت ى در مراسم خاکسپارى هواداران تختىونيليم ميت نيتاخت و با اشاره به جمع

گران يبگذار د. او خودش بود. چ نبودياو ه.  نبودى ولىاي ؟ او پورىرا و آن وقت خود کش" نبودن " ىشخودت جبران کرده با" بودن"  و در ىآخر جهان پهلوان باش.  کردىنم

  ». استى و بزرگى آزادگىاو مبنا و معن. ميرا به نام او با حضور او بسنج

 همراهان ىشي مصلحت اندىقت از پس ابرهايروز آفتاب حقک ي پرده افکند ، باالخره ىا قتل جهان پهلوان تختي ىعه خودکشي ، سکوت بر شاىگري دى طوالنىاگر سالها

  .ى سر خواهد زد تختىورزش

  . رهرو و رهبر برفت و راه بماند: د گفت که ي باىاما بعد از مرگ مصدق و تخت

  .ران استير اقشار ملت ايان و کارگران و ورزشکاران و ساي راه جوانان و دانشجوىادامه راه مصدق و تخت

  رپناهز داويدکتر پرو

  

  تختيغالمرضا   : احسان شارع -2

www.ajayeb.ir
 

http://www.ajayeb.ir/takhti/index.php
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  !را بخوان)) خوان هشتم((شروع کن ! پسر: ک نفر گرداند و گفتيش را به سمت يرو.  جا به جا شدى اش کمىات رو صندليمعلم ادب

  : کتاب خم شد و خواندىرو. پسرک صفحات کتابش را ورق زد

  !ادم آمد هاني... 

  زيآن شب ن:  گفتمىداشتم م

  ... کردىدادها مي بى دىسورت سرما

  !يى، چه سرمايىو چه سرما

  ...ادامه بده... ، شدتى تندىعنيسورت : معلم گفت

***  

:  شد گفتىکه داخل مي در حالىمرد. در را باز کرد. دي چند مرد را شنىپسرک از پشت در صدا. دي کوبىک نفر در را مي. د تا در را باز کندي گل انداخته دوى با لپ هاىپسر

  ...بچه برو کنار... صاحبش پول نداشته... مين خونه است که گرو گرفتيهم... دييبفرما

   بود؟ىغالمرضا ک: ديپرسمادر از داخل خانه 

  ...بغض کرده بود.  شدند نگاه کرد و دنبالشان راه افتادىبه آدمها که داخل م.  نگفتىزيپسرک چ

***  

  :د به آنجا کهيرس.  خواندىپسرک همچنان م...  کردىرون را نگاه ميات از پنجره کوچک بيمعلم ادب
   قصه درد استىن قصه آريقصه است ا

  ستيشعر ن
  ن مرد و نامرد استير و کار مهين عيا
  ستي نىار شعر محض خوب و خالي عىب
  ستي نىچ همچون پوچ عاليه
   هاستىره بختيم تين گليا
  اوش هايس خون داغ سهراب و سيخ

  ... هاستىروکش تابوت تخت
  !ستيبا: معلم گفت
 را در ىتخت. دا کردين حادثه در شعر اخوان نمود پيا!  کردندى خود کش راىآقا تخت:  گفتندى ها مىبعض...  کردهى خود کشى گفتند تختىم: گفت. س شده بوديچشمش خ

... کى باور مى کرد که تختى خود کشى کرده باشد؟. روکش تابوت تختى در ياد همه مى ماند. خون سياوش و سهراب هنوز هم داغ است. و سياوش قرار داد کنار سهراب
  ...ادامه بده پسر جان

***  
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  .پيرمرد سيبيلو نشسته بود پشت ميز، مقابلش ضبط صوتى روشن بود و در آنسوى ديگر خبرنگار هفته نامه نشسته بود

  ...حضور جهان پهلوان در خوان هشتم چگونه اتفاق افتاد؟!... آقاى اخوان: خبرنگار گفت

کسى که رستم . من مى خواستم بگويم که خوان هشتمى پيش آمده براى کشتن جهان پهلوان. تختى زندگى اش سراسر الهام بود:  گرفته اش پاسخ داداخوان با صداى

پهلوان زنده را . کامالً بارز استمقصودم از پهلوان در اين شعر . قهرمان ملّى را در تختى ديدم و پا گذاشتنش به خوان هشتم که خوانِ  مرگ بود را مطرح کردم. زمانه ما بود

  .کسى که خودش را قهرمان آن روز مى دانست، و رهايى بخش مملکت . عشق است

***  

  ...بيرون قهوه خانه سرد و تيره... داخل قهوه خانه گرم و روشن... مشغول تماشا... همه نشسته دور جعبه جادوى تلويزيون. قهوه خانه پر بود از جمعيت.  دى ماه بود15

  ...نگاه کسى از تلويزيون جدا نشد تا تازه وارد را ببيند. پيرمرد سيبيلو عصا زنان از در قهوه خانه وارد شد

پاى . خم مى شد. دست را به دور کمر او مى برد. بدنش به بدن حريف مى خورد. آنجا که غالمرضا تختى مى جنگيد. نگاهها در شب سرد و تيره به تلويزيون دوخته شده بود

  ...امتياز مى گرفت. خاک مى کرد. يف را مى گرفتحر

  ...گاه گاه در قهوه خانه صداى هلهله و شادى بود و گاهى ترس و سکوتى غريب از امتياز از دست دادن جهان پهلوان

  ...پيرمرد سيبيلو دستى به سبيلش کشيد و بر تختى نشست

جهان پهلوان به خضوع پايين آمد و با حريفش ... تختى را دور گرداند... يد و جهان پهلوان را به دوش گرفتمردى به ميان تشک پر... دست تختى باال رفت... بازى تمام شد

  ...در قهوه خانه شور و هياهو برپا بود... تختى براى تماشاگران دست تکان داد... کس ديگرى آمد و پرچم ايران را به دور بدن غالمرضا تختى پيچيد... دست داد

  ...به سمت در رفت... از بيرون هم صداى غوغا و جار و جنجال مى آمد... برگشت به سمت در... سبيلش کمى جابه جا شد. و لبخند زدپيرمرد سيبيل

  ...در خيابان تاريک صداى فرياد و داد و بيداد بود

  ...اهللا اکبر: کسى فرياد زد

  !!اهللا اکبر: مردم سياه پوش داد کشيدند

و در ... برف گويى خيال ايستادن نداشت... کسى فرياد مى کشيد... کس ديگرى به جمعيت نگاه مى کرد و مى لرزيد... راغ برق و گريه مى کردمردى نشسته بود زير ستون چ

  ...ميان هياهو و داد و بيداد تابوتى سفيد رنگ شناور در درياى مردم مى رفت

  ...ران را به دورش مى کشيدندکاشکى پرچم اي... آقا تختى بود که در ميان تابوتش خوابيده بود
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  با تشکر از مهدى اخوان ثالث به خاطر شعر جاويدان خوان هشتم و آدمک

  و با تشکر از استاد ناصر حمزه لو

  

  

  

غالمرضا تختي:  فرهنگسرا -3  

htm.ftakhti/com.farhangsara.www. 
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 خورشيدى در خانواده اى متوسط در محله خانى آباد تهران 1309هان پهلوان تختى در روز پنجم شهريور ماه سال ج 
 . دو پسر و دو دختر ديگر از غالمرضا بزرگتر بودند. پدرش به سبب اعتقادات مذهبى و ارادت به امام هشتم، نام غالمرضا را براى وى برگزيد. متولد شد

 به سبب عالقه به کشتى و ورزش 1329 سال در دبستان و دبيرستان منوچهرى خانى آباد درس خواند و در سال 9اظ مشکالت خانوادگى فقط شادروان تختى به لح
  . باستانى به باشگاه پوالد رفت

داشت و حاصل آن يک طال، دو  ره المپيک حضورچهار دو در. تختى در دوران زندگى ورزشى اش رکورد دار شرکت در المپيک ها و کسب بيشترين مدال از اين آوردگاه بود
قهرمانى، به لحاظ منش و رفتار انسانى و سجاياى اخالقى پسنديده و  جهان پهلوان عالوه بر .نقره و يک عنوان چهارم بود که در کشى ايران اين امر اتفاق نادرى است

  . جوانمردى و نوع دوستى شهره خاص و عام بوده است

نيز داراى تبحر و مهارت بود، چنان که سه بار پهلوان ايران شد و هر بار کشتى  شادروان تختى در ورزش باستانى و کشتى پهلوانى. ف مردم کرده بودزندگى خود را وق او
  .گيران نامدارى را مغلوب کرد

 با همسرش آغاز کرد؛ که حاصل آن تولد بابک در سال  زندگى مشترک خود را1345در آبان ماه سال ) 1966توليدو،(چهار ماه پس از بازگشت از آخرين سفر خود وى
 . پهلوان همه را در اندوهى عظيم و بهتى شگفت انگيز فرو برد  بود و سرانجام پس از گذشت چهار ماه از تولد فرزندش خبر درگذشت جهان1346
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  داستان زندگى تختى را بشنويد 

 بخش اول
 بخش دوم
 بخش سوم

چهارم بخش

 :افتخارات تختي 

  :بازيهاى المپيک

  ) کيلو گرم79(مدال نقره :  هلسينکى52

  ) کيلو گرم87(مدال طال :  ملبورن56

  )يلو گرم ک87(مدال نقره :  رم60

  ) کيلو گرم97(چهارم :  توکيو64

  :قهرمانى جهان

  ) کيلو گرم79(مدال نقره :  هلسينکى51

  ) کيلو گرم87(نفر پنجم :  توکيو54

  ) کيلو گرم87(مدال طال :  يوکوهاما61

  ) کيلو گرم97(مدال نقره :  توليدو62

  :بازيهاى آسيايى

  ) کيلو گرم87(مدال طال :  توکيو58

  ) نقره4 طال، 4 (8: مرضا تختىجمع مدالهاى غال

  1 بازيهاى آسيايى - 4 جهانى - 3المپيک 

 

، 56، المپيک ) کيلوگرم79در  (52 و المپيک 51جهانى : تختى اولين کشتى گير ايرانى است که موفق شد در سه وزن مختلف صاحب مدال هاى جهانى و المپيک بشود
  . کيلو97 توليدو در 62انى و جه)  کيلو87در ( ، جهانى تهران و يوکوهاما 60

  

http://www.farhangsara.com/Music/takhti1.rm
http://www.farhangsara.com/Music/takhti2.rm
http://www.farhangsara.com/Music/takhti3.rm
http://www.farhangsara.com/Music/takhti4.rm
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»غالمرضا تختي « يادمان جهان پهلوان :  راوي حکايت باقي -4  

  

 

htm.takhti-yadmane-ra/se.parand.www. 

 

 

 هاى مشدى شد، يکى از آن به اصطالح داش از راديو ايران پخش مى» بيست سؤالى «ۀسالها پيش که هنوز مسابق: گويند شايد شما هم اين لطيفه را شنيده باشيد که مى
اى  يعنى درست در لحظه. رسد مى» ميدان ارک«شود که دير به محل راديو در  حاال جنابش کجا مشغول مى. کنند صفت تهران را براى شرکت در اين مسابقه دعوت مى لوطى

دست روى سينه، کمى تواضع ! اند را زده» زنگ«د او ها به مناسبت ورو کند که به سياق و سنت زورخانه اول فکر مى. شود زنند وارد استوديو مى که زنگ شروع مسابقه را مى
  .نشيند روبروى مجرى برنامه و دستيارش کند و مى و چاکريم، کوچيکيم مى

  
متعجب و مجرى . هاى معروف و مذکر بوده از قضا مورد سوال مسابقه نام يکى از شخصيت» مرده؟«: پرسد گذارد، همان سوال اول مى دارد و نه مى گويند طرف نه برمى مى 

مجرى کمى در خودش فکر » خيلى مرده؟«: پرسد زند و آهسته مى اش را باال مى  کاله مخملىۀجناب جاهل لب» بله، مرده«: دهد مبهوت از اين سوال سرضرب، جواب مى
» ست؟ پورياى ولى« :پرسد دوباره مى. »نخير«: دده مجرى جواب مى» ست؟ موال على«: گويد معطلى مى طرف بى. »بله، ميشه گفت که خيلى مرده«: دهد کند و جواب مى مى

نخير، تختى هم «: دهد مجرى جواب مى» تختى يه؟«: پرسد خاراند و خيلى خودمانى مى جناب لوطى کمى پشت گوشش را مى» .نخير، پورياى ولى نيست«: دهد جواب مى
 خود ۀشود و با انگشت شست دست به سين نيش لوطى باز مى» .ر، طيب که اصال نيستنخي«: دهد مجرى با حوصله جواب مى» طيب ه؟«: پرسد مرد با کالفگى مى» .نيست

دهد و با  مرد جاهل جواب نگاه آقاى مجرى را مى. »شد هفت سؤال. نخير، شما هم نيستيد« گويد اندازد و مى مجرى نگاهى به مردک مى» منم؟«: پرسد کند و مى اشاره مى
افتد  در اين حين چشم جناب لوطى مى» نخير بنده هم نيستم«: دهد کند و جواب مى مجرى خودش را جمع و جور مى» ى بگى تويىخوا نکنه مى«: پرسد حالتى از شک مى

 باز مجرى» اينه؟«: پرسد کشد و از مجرى مى  ابرويش را به طرف جوانک باال مىۀلنگ. اى نشسته و به اجراى مسابقه نظارت دارد به دستيار جوان مجرى برنامه که گوشه
  . . . » اونه؟«: پرسد مى.  اتاق استوديو در بخش تکنيک مشغول استۀافتد به اپراتور صدابردارى که پشت شيش چشم مرد مى» .نخير، ايشون هم نيستند«: دهد جواب مى

  
ردم کوچه و بازار، وقتى صحبت از جوانمردى و فتوت و زمانى نه چندان دور و شايد حتى امروزه روز هم در نزد م. خواهم بگويم مى. قصدم تعريف لطيفه نيست. کوتاه کنم

لوطى در اينجا شايد به نوعى سمبل مردم عام .  قديمى خوانديدۀآن، همان سه جواب اول مرد لوطى در آن مسابقه بود که در اين لطيف! شد ترتيب چيدمان مردانگى مى
  .کند  خاصى از جامعه را نمايندگى مىۀکوچه و خيابان است و طبق

http://www.parand.se/ra-yadmane-takhti.htm
http://www.parand.se/ra-yadmane-takhti.htm
http://www.parand.se/ra-yadmane-takhti.htm
http://www.parand.se/ra-yadmane-takhti.htm
http://www.parand.se/ra-yadmane-takhti.htm
http://www.parand.se/ra-yadmane-takhti.htm
http://www.parand.se/ra-yadmane-takhti.htm
http://www.parand.se/ra-yadmane-takhti.htm
http://www.parand.se/ra-yadmane-takhti.htm
http://www.parand.se/ra-yadmane-takhti.htm
http://www.parand.se/ra-yadmane-takhti.htm
http://www.parand.se/ra-yadmane-takhti.htm
http://www.parand.se/ra-yadmane-takhti.htm
http://www.parand.se/ra-yadmane-takhti.htm


org.rouzaneha://httporg.rouzaneha@info  تختیويژه نامهء  -448        روزانه ها      
  

  

 

نويسى شرح حال و سابقه و فهرست مسابقات جهانى و  تکرار مکررات کنم و دوباره  معمولکليشهءخواهم به  نمى. ايد اند و بسيار شنيده کم نگفته» غالمرضا تختى «ۀدر بار
شناسى روزگار تختى و شرايط سياسى  اى در باره جامعه  بخوانيد، و مقالهاينجاتوانيد از جمله در  اين شرح احوال را مى. دست آورد اى که او در آنجاها به ههاى طال و نقر مدال

  .اينجاا در  او رۀـ اجتماعى زمان

  
هايى از انساندوستى و رفاقت او با مردم  خاطره. »ما بارگه داديم، اين رفت ستم بر ما ـ بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذالن« : معروفشۀدر آن قصيد »خاقانى«به قول 

  . خواندآنجا و اينجا زند، مى شود در  هى پهلو به افسانه مىرا هم که گا

  
اى غنى و  جا کنند، خود مجموعه که اگر تمام آن را يکاينجا باشد در » بابک تختى« بلند تنها پسر و يادگار او حبهء اينها شايد مصاهمهءتر از  و خواندنىترين  مفصل
  . اى ديگر عزيز و پاس بدارم گونه  مردم را بهۀ، اين يار هميشه همراه و ياور هموار»تختى«دارم اينجا ياد مهربان  تر   اما دوستمن راوى. اى ارزنده خواهد شد نامه ويژه

  

ـ  

   در دستقصهءقصه است اين، قصه، آرى «

  شعر نيست،

http://www.parsfootball.com/php/index.php?op=articulos&task=verart&aid=5369
http://www.iwnagency.com/Pages/Details.aspx?nCode=1460&TableYear=1383
http://www.iwnagency.com/Pages/Details.aspx?ViewPoint=false&nCode=1465&TableYear=1383
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   عيار مهر و کين و مرد و نامرد استاين

  عيار و شعر محض خوب و خالى نيست، بى

  .هيچ، همچون پوچ، عالى نيست

  .هاست بختى اين گليم تيره

  ها خيس خون داغ سهراب و سياوش

  .هاست»تختى«روکش تابوت 

 .آلود قالى نيست اين گل آذين باغ جادو، نقش خواب

اى سزاوار  شان از آنها به گونه يار باشند تا در زمان حيات اند که آنقدر بخت ر ايران و حداقل در اين نيم قرن اخير کسان زيادى نبودهبينم که د به حافظه که مراجعه کنيم مى
 افتاده، بعد از مرگ و از سازى که در بافت فرهنگى ما جا  شهيدپرورى و نياز به قهرمانحيهءغالبا و شايد به لحاظ همان رو. و درخور قدردانى و تجليل به عمل آمده باشد

اما شايد » تختى«. ها که اغلب همراه با دريغ و افسوس و حسى از حسرت نيز بوده و هست به نمايش گذاشته شده  و يادمان گذارى دست شدن آدمها بوده که بيشترين ارج
  . حترام و جايگاهى شايسته و سزاوار در نزد مردم برخوردار بوده و هستيکى از معدود و شايد اصال تنها شخصيتى است که هم در زمان حيات، و هم بعد از وفات از ا

  
هاى  آورى کمک ، جمع»زهرا بوئين«زدگان  رسانى به زلزله المللى و المپيک که بگذريم، حرکت او در جهت يارى آوردهاى افتخار آفرين او در ورزش و مسابقات بين از دست

اى صميمى و درد  ه چهر» پهلوان جهان«شد، از  اى که به لحاظ گرايشات ملى ـ مهينى خود نزد مردم محترم شمرده مى ان سياسىسازم»  ملىجبههء«اش با  مردمى، و همدلى
حرمتى و  اى کارى و مربوط به امور ادارى سازمان ورزشى کشور، هرگز مورد بى جز در رابطه» تختى«در يک کالم . داد آشنا که از محيط و بطن اجتماع برخاسته، ارائه مى

  .به حق نورچشم مردم بود» تختى«. توهين يا تحقير و بهتان واقع نشد

  

 

نه به لحاظ ورزشکار » تختى«صاحبان قلم و ذوقى که با . کنند جايگاهى که او به عزت و احترام نزد مردم داشت را بعد از مرگش، شاعران و نويسندگان حفظ و ماندگار مى
حزب توده «شاعر برجسته و از نامداران » سياوش کسرائى«اش   نمونه .نظر سويه و هم سنخ و از يک صنف بودند، و نه از نظر ايدئولوژى و نگرش سياسى با او يک بودنش هم

  .بود، در زمان حيات او سرود» جبهه ملى«که از اعضا و همدالن » ىپهلوان تخت جهان«که ماندگارترين سروده را براى » ايران
  
چند تايى . اى قابل مالحظه خواهد شد در رثا و ستايش او به کالم کتابت شده و به چاپ رسيده را اگر جمع کنيم، حتما که مجموعه» پهلوان جهان« آنچه که بعد از مرگ ۀهم

که در » مهدى اخوان ثالث«از » خوان هشتم«هايى مثل آن قسمت از شعر  هايى هم از سروده بخش.  هست ها مانده و  ياد و خاطرههمه که گفتيم اما بيشتر از بقيه در از اين
  :ستنيز از آن دست ا» آزرم. م«و روکش تابوت خيس از خون داغ او دارد، و يا اين قسمت از شعر بلند » تختى«آغاز اين مطلب آمده و در خطى از آن اشاره به نام 

  
  هاى پهلوانى ـ اين از اين پس راويان قصه. . . 
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   هر قوم ـ نقاالن،ۀهاى زند بهين تاريخ

  .گويند هاى بعد مى هاى خود براى نسل تو را در قصه

  هاى گرم خواهى زيست تو اندر سينه

  . .تو با انبوه پاک مردمان خوب قلب شهر، خواهى ماند

.   
در » تختى«، شعرى بلند سرود که خطاب »پهلوان جهان«نويس و آماده داشت، در همان روزهاى اول انتشار خبر درگذشت  حتکه در ساختن شعر دستى را» مهدى سهيلى«

  .بود» بابک«مقام پدر به تنها فرزند خود 

 

  هاى تنهايماى کودک تن» بابکم«پسرجان، 
  هايم چراغ تيره شب اميدم، همدمم، اى تک

  پويم در اين ساعت که راه مرگ مى
  :گويم به حرفک گوش کن بابا، برايت قصه مى

  سوارى بود به ميدان نبرد پهلوانان، تک
  به فرمان سلحشورى به هر کشور سفرها کرد

  دلش مانند دريا بود
  نهنگ بحر پيما بود

 . . .  
. . .  

  نديس شرف، گنج محبت بودنشان مهر، ت
  نگاهش برق عفت داشت

  اش موج نجابت بود  مردانهۀدرون چهر
. . .  
. . .  

  ز تقوا و شرف، يک خرمن گل بود، گلشن بود
  در اوج زورمندى نازنين مردى فروتن بود

. . .  

. . .  
  پسر جان، پهلوان ما، يکى دردانه کودک داشت
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  تداش» بابک«اش تک گوهرى با نام  درون خانه

  که عمرش بود
  جانش بود

  عشق جاودانش بود
  کسى، تنها کس و تنها توانش بود به گاه ناتوانى، بى

. . .  

. . .  
  پسر جان بابکم، آن پهلوان شهر، من بودم

  ام يک آسمان، مهر و محبت بود درون سينه
  ز تنهايى به جان بودم

  همزبانى کشت، دردم درد غربت بود مرا بى
  ها کردم  خود، گريهها در غم تنهايى چه شب

  هاى خود دعا کردم تو را در هاى هاى گريه
  ها بودم پسر جان، بابکم، من در حصار اشک

  هميشه در دل شب، با خدا گرم دعا بودم
  ترا تنها رها کردم

  دانى اميد من، نمى
  گرفتار بال بودم
  گرفتار بال بودم

 . . .  
. . .  

   بابا به سر آمدفسانهءپسر جان، بابکم، ا
   عمر پسر آمدافسانهءاز من، نوبت اپس 

  اگر خاموش شد بابا، تو روشن باش
  اگر پژمرده شد بابا، تو گلشن باش

  بمان خرم، بمان خشنود
  آلودم بدان، هنگام مردن، پيش چشم گريه

  بود» بابک«همه تصوير 
  اميد جان، خداحافظ
  . . .عزيزم، بابکم، بدرود 

  
در » پهلوان جهان«با عنوان » سياوش کسرايى«اما شايد ـ و يا به نظر من که راوى اين حکايت هستم ـ آنچه . بود» مهدى سهيلى « بلند ازۀ آن سرودۀ کوتاه شدۀاين نمون

 و در سروده شده» تختى« چند شعرى است که به ياد و نام  منتشر کرد، يکى از آن» خون سياوش«به قلم کشيد و در مجموعه اشعار » تختى«ثنا و ارادت خود نسبت به 
  :شود اثر ماندگارى که با اين مطلع شروع مى. ضمن از بافت و ساخت و روحى شاعرانه و ارزنده نيز برخوردار است

  
  پهلوانا صفاى تو باد جهان

  دل مهرورزان سراى تو باد
  

  :شود و با اين بيت که رنگ و آهنگى از شاهنامه دارد تمام مى
  

  که مردى نه در تندى تيشه است
  جان و انديشه استکه در پاکى 

  
  . بخوانيد اينجا توانيد در تمام اين شعر کامل را مى

 .در سى و هفتمين سال از دست شدنش، زنده و عزيز باد» تختى«هاى خوب  نام و خاطره

  1383هفدهم ديماه سال 

 

http://www.avayeazad.com/siavash_kasraii/khoone_siavash/46.htm
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  امي به پهناي  تاريخ پهلوانين , تختي -5
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 تختى که بود؟

  زندگى و موفقيت هاى ورزشى شادروان تختى بخش هايى از

پهوانى اين ديار بار ديگر همچون هرسال در  ورزش ايران و تاريخامروز که خورشيد ،تکرار پرتو افکنى هر روزه اش را آغاز کرد ،
 ...امروز بود که دل شير خون شد. حال تازه شد چنين روزى ،داغدار داغى کهنه اما در عين

 !زمانه پورياى ولى

رجب ."نيا آمدمذهبى در محله خانى آباد تهران به د  در خانواده اى متوسط و1309غالمرضا تختى در روز پنجم شهريور ماه 
 ، پدر بزرگ"حاج قلى."دو دختر ديگر نيز داشت که همه آنها از غالمرضا بزرگتر بودند  غير از وى دو پسر و- پدرتختى-"خان

در دکانش بر روى تخت بلندى مى  از قول رجب خان، تعريف مى کنند که حاج قلى. غالمرضا، فروشنده خواروبار و بنشن بود
همين نام بعدها به خانواده هاى رجب خان . قلى تختى شهرت يافته بود يان اهالى خانى آباد به حاجنشست و به همين سبب در م

  .تبديل شد" نام خانوادگى " منتقل شد و به

زمينى خريده و يک يخچال طبيعى احداث  رجب خان با پولى که از ماترک پدرش به دست آورده بود، در محل سابق انبار راه آهن
  .پرجمعيت خود را تامين مى کرد  همين راه مخارج زندگى خانوادگىکرده بود و از

 
و ضربه اى بزرگ و فراموش نشدنى در روح او وارد کرد، آن بود که مرحوم  نخستين واقعه اى که در کودکى غالمرضا روى داد

  .تامين معاش خانواده ناچار شد خانه مسکونى خود را گرو بگذارد پدرش براى
 

خانه ما آمدند و اثاثيه خانه و ساکنينش را به کوچه ريختند، ما  يک روز طلبکاران به:" عد در آخرين مصاحبه خود با يادآورى اين ماجراى تلخ مى گويدب تختى سال ها
ار عرصه را بيشتر بر پدرم تنگ کرد تا چندى بعد روزگ. کرديم شب سوم اثاثيه را برديم به خانه همسايه ها و دو اتاق اجاره. را توى کوچه بخوابيم مجبور شديم که دو شب
  ".اختالل روحى او در سال هاى آخر عمر شد اين حوادث تاثير فراوانى در روحيه پدرم گذاشت و باعث. طبيعى اش را نيز بفروشد اين که مجبور شد يخچال

 
در همان خانى آباد قرار داشت، درس  دبستان و دبيرستان منوچهرى که سال در 9مدت :" وى خود مى گويد. سال به تحصيل پرداخت 9در چنان شرايطى، غالمرضا تنها 

درس هايى به من آموخت که  ياد دارم، اين است که هيچ وقت شاگرد اول نشدم، اما زندگى در ميان مردم و براى مردم خواندم، ولى تنها خاطره اى که از دوران تحصيل به
  .کنم نشگاه ها کسبفکر مى کنم هرگز نمى توانستم در معتبرترين دا

 
 توانايى من است، به آنان کمک کنم، حال اين کمک از چه طريقى و از چه راهى باشد، مهم زندگى همچنين به من آموخت که مردم را دوست بدارم و تا آن جا که در حد

  "...هر کس به قدر تواناييش. نيست
 

او را به وسوسه انداخت اما از همان  در همان اوان، خيال قهرمان شدن، مدتى. و نوعى تفنن و سرگرمى بودورزش ابتدا براى ا .غالمرضا، ورزش را از نوجوانى آغاز کرد
  .اعتقاد داشت که ورزش براى تندرستى و سالمت جان و تن هر دو الزم است نوجوانى که تازه به فکر باشگاه رفتن افتاده بود،

 
 .با آن که عالقه فراوانى به ورزش داشتم، مجبور بودم که در جستجوى کارى برآيم" گويد شقت زمان نوجوانى اش مىشادروان تختى در مصاحبه اى با اشاره به فقر و م

بود، زندگى به سختى ) جنگ جهانى دوم( دنيا در حال جنگ. هشت تومان، کار کردم براى مدتى به خوزستان رفتم و در ازاى روزى هفت يا. زندگى ، نان و آب ، الزم داشت
  ".گذشت مى
 
 
 

کشتى و  از اين گودها و زورخانه هاى فراوانى ديده بود و شيفته تواضع و افتادگى پهلوانانى وى که پيش. آغاز شد" پوالد" آشناى حقيقى تختى با ورزش و کشتى در باشگاه 
 رفت و به دليل عالقه و استعداد وافرى که نسبت به کشتى نشان) سابقدر خيابان شاهپور  واقع(  به باشگاه پوالد1329ورزشى باستانى شده بود، براى نخستين بار درسال 

  .مدير آن باشگاه قرار گرفت" حسين رضى زاده" داد مورد توجه مرحوم 
 

 تابستان لخت مى در گرماى. دارد، دست از سرش بر نمى داشت رضى خان آدم خوبى بود، اگر کسى را نشان مى کرد و مى ديد که استعداد کشتى:" مى گويد تختى، خود
گيران براى وزن کم کردن، به خزينه مى رفتند  کشتى. بعدازظهر تا چندين ساعت کشتى مى گرفتيم، از دوش آب گرم و حمام خبرى نبود  شديم و هر روز از ساعت دو

  ".اما خاک و خاشاک آن، بيش از پنبه بود تشک هاى کشتى را با پنبه پر مى کردند،
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توجهات فراهم شده، به ويژه تشويق و  روانه خدمت سربازى شده بود، در سربازخانه با استفاده از فرصت ها و) مسجد سليمان )ت از خوزستانتختى که پس از بازگش

 در 1328تى در سال وق:" گويد تختى خود در اين باره مى. فعاليت داشت، تمرينات کشتى خود را بار ديگر آغاز کرد حمايت دبير وقت فدراسيون کشتى که در دژبان ارتش
حقيقت مبارزه را  اما تمرين هاى جدى و سختى که در پيش گرفتم، مرا يارى کرد تا. اولين ضربه فنى شدم شرکت کردم، در همان) کاپ فرانسه( مسابقه بزرگ ورزشى

  ".پيروزى مى دانستم درک کنم، اگر چه شور پيروزى در سر داشتم، اما کار و کوشش را سرآغاز
 

به عضويت تيم ) کيلوگرم 79( در وزن ششم1330رفته خود را از ميان بازنده ها بيرون کشيد و سرانجام در سال  رتيب تختى با تمرين و پشتکار مثال زدنى رفتهبه اين ت
  .ملى درآمد

 
  .شد نايب قهرمان جهان سال داشت، 21با وجود آن که هنوز ) 1951هلسينکى، ( قهرمانان جهان وى در نخستين دوره مسابقه هاى کشتى آزاد

 
در مسابقه هاى قهرمانى جهان در فاصله کمتر از دو سال از ورودش به ميادين  درخشش خيره کننده تختى در رقابت هاى کشتى هلسينکى که در نخستين حضوراو

  .داد و مهارت فوق العاده او در زمينه کشتى بودهمچنين استع داخلى اتفاق افتاد، بيش از هر چيز نمايانگر ايمان و تالش و اراده کم نظير تختى و ورزشى
 

کننده اى براى کشتى ايران و جهان بود، تيم ملى کشتى آزاد  اولين دوره مسابقات قهرمانى کشتى آزاد جهان که از لحاظ تاريخى ميدان معتبر و تعيين گفتنى است در
عبداهللا مجتبوى و مهدى (و دو نشان برنز، ) تختى محمود مالقاسمى و غالمرضا( ا کسب دو نشان نقرههر هشت وزن آن زمان حضور پيدا کرد و ب ايران با ترکيب کامل و در

  .تصور پس از تيم هاى ملى ترکيه و سوئد عنوان سوم جهان را به دست آورد در نتيجه درخشان و غيرقابل) يعقوبى
 

 آينده با کسب ده ها پيروزى و فتح سکوهاى متعدد قهرمانى در بزرگترين ميادين بين  سال15براى تختى آغار راهى بود که طى ) فنالند( هلسينکى1951مسابقات سال 

  .المللى کشتى ادامه يافت
 

ديويد جيما  " نخستين حضور خود در رقابت هاى المپيک با کسب شش پيروزى و قبول يک شکست در برابر در) 1952 (1331شادروان غالمرضا تختى در سال 
  .ظفر ترک را که سال پيش با غلبه بر تختى قهرمان جهان شده بود را شکست دهد وى در اين مسابقه ها توانست حيدر. روى صاحب نشان نقره شداز شو" کوريدزه

 
جود پيروزى هاى به رقابت پرداخت که با و)  کيلوگرم87(برگزار شد، در وزن هفتم  در توکيو) 1954(1333تختى در دومين دوره مسابقات جهانى که در خرداد ماه 

سوئدى از راهيابى به فينال بازماند و در نهايت عنوان چهارمى " وايکينگ پالم " و شايستگى فراوانى که از خود بروز داد با قبول يک شکست غيرمنتظره در برابر درخشان
  .را به دست آورد اين وزن

 
  . فنى شکست داد و باخت غافلگيرانه توکيو را به خوبى جبران کردبا ضربه را" پالم" تختى شش ماه بعد در يک ديدار دوستانه در سوئد،

 
تجربه ) 1957استانبول،( اما سومين دوره مسابقه قهرمانى جهان. نشان نقره شد  در جشنواره بين المللى ورشو موفق به کسب1955شادروان تختى همچنين در سال 

کشتى مى گرفت، به دليل وزن بسيار ) کيلوگرم+ 87(سنگين آن زمان  ها، براى اولين و آخرين بار در وزن فوقوى که در اين دوره از رقابت. مرحوم تختى بود تلخى براى
  .با دو باخت حذف شد کمتر نسبت به رقيبان

 
کشتى گيران فوق  گرم به مصاف کيلو92کشتى گرفت و نتايجى که به دست آورد با توجه به آن که با وزن  پهلوان ايران با وجود حذف شدن در استانبول آبرومندانه

  .سنگين رفته بود، در مجموع غيرقابل قبول نبود
 
 
 
 کيلوگرم وزن داشتند و عالوه بر آن در وزن خود نيز از تجربه 110رقابت ها  روس، حريفان اصلى تختى در اين" ايوان ويخريستيوک" آلمان و " ديتريش"عنوان نمونه  به

  .برخوردار بودند خوبى
 

شوروى، آمريکا، ژاپن  به مصاف رقبايى از)  کيلوگرم87(برگزار شد تختى يک بار ديگر در وزن هفتم  (1956) 1335که در آذرماه ) استراليا(  هاى المپيک ملبورندر بازى
  .اولين نشان طالى خود را به گردن آويخت آفريقاى جنوبى، کانادا و استراليا رفت و با شکست تمامى حريفان

 
  .گرفتند قهرمان از آمريکا و شوروى در يک سکوى معتبر جهانى پايين تر از حريف ايرانى قرار مى ستين بار بود که دواين براى نخ

 
اين   نيز1337 و 1336به مقام پهلوانى ايران دست يافت و صاحب بازوبند شد و در سال هاى  جهان پهلوان تختى در اسفندماه همان سال با غلبه به مرحوم حسين نورى

  .عنوان را تکرار کرد
 

را به گردن آويخت و در  توکيو و مسابقات قهرمانى جهان در صوفيه به ترتيب نشان هاى طال و نقره اين رقابت ها  در بازى هاى آسيايى1958جهان پهلوان تختى در سال 
  .زار شد سومين عنوان قهرمانى جهان خود را کسب کردقهرمانى جهان که در تهران برگ در چهارمين دوره مسابقات کشتى آزاد) 1959(1338مهرماه سال 

 
  کشتى ديگر رقباى مجارستانى، لهستانى، فرانسوى، بلغار و ترک تختى با ضربه فنى5در  از شوروى تنها کشتى گيرى بود که با امتياز به تختى باخت و" بوريس کواليف"

  .مغلوب پهلوان ايران شدند
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ميزبانى در حفظ عنوان سومى  با اکتفا به دو مدال طالى غالمرضا تختى و امامعلى حبيبى با وجود برخوردى از امتياز  رقابت هاى تهرانتيم ملى کشتى آزاد ايران که در
به ترين کشتى گير پرتجر تختى کاپيتان تيم ملى و. تا مکان پنجم رده بندى سقوط کرد) 1960ايتاليا،( المپيک سال هاى قبل نيز ناموفق بود در هفدمين دوره بازى هاى

ترکيه به گردن آويز  از" عصمت آتلى"از پيروزى در پنج ديدار با در مسابقه نهايى با قبول شکست در برابر  ايران که در اين رقابت ها در وزن هفتم به ميدان رفته بود، پس
  .نقره دست يافت

 
 دوره مسابقات المپيک و 8حضور در  تيم ملى کشتى آزاد کشورمان پس از. ى کشتى ايران بودژاپن ميدانى فراموش نشدنى برا مسابقه هاى قهرمانى جهان در يوکوهاماى

نقره، يک نشان برنز و يک عنوان  پرافتخارترين حضور خود در تاريخ کشتى را رقم زد و با دريافت پنج نشان طال، يک نشان  ژاپن،1959جام جهانى در رقابت هاى جهانى 
  .تى آزاد جهان دست يافتپنجمى به مقام قهرمانى کش

 
  .بود با حضورى مقتدرانه آخرين مدال طالى خود را به گردن آويخت  کيلوگرم به مصاف حريفان رفته87جهان پهلوان تختى که در اين مسابقات در وزن 

 
  .ايسته داشتندحضورى ش نيز) 1962(آزاد ايران در ششمين دوره رقابت هاى قهرمانى جهان در توليد وى آمريکا  کشتى گيران

 
هايى که در حق تختى و  اين مسابقات حفظ کند ولى کسب مقام سوم جهان نيز با توجه به کارشکنى ها و ناداورى تيم ملى ايران اگر چه نتوانست مقام قهرمانى خود را در

روسى و " مريود " آمريکايى،" وان براند" ت با حضور مقتدرانه در برابر جهان پهلوان تختى در اين مسابقا .ساير کشتى گيران ايران روا شد نتيجه قابل قبولى تلقى مى شود
گرم  200 جوان تنها به دليل" مرويد" کشتى ايران به خوبى دفاع کرد و در نهايت پس از تساوى با  که از قهرمانان صاحب نام وزن هفتم بودند از حيثيت" عصمت آتلى" 

  .رضايت داد ال محروم شد و به گردن آويز نقرهاضافه وزن نسبت به حريف از دريافت نشان ط
 

قهرمانان جهان  بيمارى خطرناکى رنج مى برد با اين حال عشق به ملت ايران او را به مصاف با بزرگترين قهرمان ارزشمند ايران در شرايطى در اين ديدارها شرکت کرد که از
  .نيويورک منتقل و روز بعد در بيمارستان بزرگ نيويورک تحت عمل جراحى قرار گرفت ريعا بهشدت بيمارى تختى به حدى بود که پس از ديدار فينال س. کشاند

 
 توکيو شرکت کرد که در 1964اما تنها در بازى هاى المپيک . عضو تيم ملى ايران بود ، جهان پهلوان تختى با وجود سن باال همچنان1966 تا 1962در فاصله سال هاى 

و ) 1963(البته جانشينان تختى در مسابقات جهانى صوفيه. اکتفا کرد ز کسب چهارمين نشان المپيک خود بازماند و به عنوان چهارمى جهانديدار با بداقبالى ا اين
درخواست هاى ايران به جهان پهلوان داشتند، موجى از  دريافت حتى يک امتياز در وزن هفتم ناموفق بودند، اين امر در کنار عشق وافرى که ملت از) 1965(منچستر

آمادگى کافى و گذشتن از مرز بازنشستگى شرکت   ساله ايران با وجود عدم36پهلوان . تختى در رقابت هاى جهانى را برانگيخته بود مردمى و مطبوعاتى براى حضور مجدد
  .توليدو را پذيرفت (1345تيرماه  (1966در مسابقه هاى جهانى 

 
 

کشتى گير وزن هفتم ايران  نظر نتايج فنى و پيروزى با ضربه فنى، بهترين چهره شناخته شده و به عنوان بهترين  از1966نى تختى در مسابقات انتخابى مسابقات جها
  .که از سوى برخى افراد و مقامات نسبت به او روا مى شد روحيه او را تضعيف کرده بود راهى آمريکا شده بود با اين حال کارشکنى و برخوردهاى سويى

 
" کيهان ورزشى" که براى بدرقه او و همراهانش آمده بودند در گفت و گو با خبرنگار لوان تختى به هنگام عزيمت به آخرين سفر خود، در ميان خيل عظيم مردمىجهان په

  .هيچ چيز نمى تواند مرا خوشحال کند، پول، مدال طال، عشق و حتى عشق :گفت
 

من چرا بايد کشتى بگيرم؟ چرا بايد همراه تيم مسافرت کنم، تا  راستى چقدر محبت بدهکارم؟. حساس شرمندگى مى کنماين مردمى که به فرودگاه آمده اند، ا نسبت به
وقتى کسى نداند چه عاملى سبب خوشحالى اش ... هستم باشم؟ اگر پاسخ به اين پرسش را مى دانستم من هم مى توانستم ادعا کنم چون ديگران سبب اين همه مراجعت

  " بگويد چرا کشتى مى گيرد و چرا همراه تيم مسافرت مى کند  يقينا نخواهد توانستخواهد شد،
 

نيز مواجه شد به طورى که پس از پيروزى پنج بر صفر در مقابل  به مصاف تازه نفسى ها و جوانان جوياى نام رفته بود، متاسفانه با بدترين قرعه ممکن تختى که بى اميد
و با قبول شکست در برابر آنها براى هميشه با صحنه کشتى  رفت) نفرات اول و دوم اين دوره از رقابت ها"( احمد آئيک" و " الکساندر مدويد" مصاف  حريفى از مجارستان به

  .خداحافظى کرد
 

  سجايا و خصايص انسانى واالى شادروان تختى
 

جهان، نه تنها در ايران که در تاريخ ورزش دنيا نيز چهره اى   فاتح سکوهاى رفيع کشتىغالمرضا تختى پرافتخارترين چهره تاريخ ورزش قهرمانى ايران و جهان پهلوان
سال از درگذشت جهان پهلوان، نام وى  35 و) 1964توکيو،(  دهه از آخرين حضور تختى در رقابت هاى المپيک 4با وجود گذشت حدود  .کامالً شناخته شده است

  .رقابت هاى المپيک مى درخشد شتىهمچنان در زمره نام آورترين قهرمانان ک
 

در خصايص و سجاياى اخالقى و  ماندگارى کم نظير شادروان غالمرضا تختى را نه در برق نشان هاى رنگارنگ ورزشى او که با اين همه ترديدى نيست که راز محبوبيت و
  .کرد صفات بارز انسانى اين فرزند وفادار مردم بايد جستجو

 
 ازحرکت هاى مردمى تختى سوداى دستيابى به موقعيت بى بديل او در سرپروراندند و چند  بسيارى بودند که با کسب چند مدال جهانى و تقليدپس از تختى قهرمانان
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 پيدا کنند عشق و ارادتهيچگاه نتوانستند به خانه هاى روشن و پاک دل مردم راه  صباحى به مدد تبليغات و جنجال هاى مطبوعاتى رداى جهان پهلوانى را بر تن کردند اما

خود آن چنان عميق و ريشه دار و آگاهانه است که حتى نيش گزنده " رنج و محروميت سالله بى فخر و تبار برخاسته از تن درد و" خالصانه توده هاى معتقد و مذهبى به اين 
  .هم نتوانسته است، کوچکترين خللى در آن ايجاد کند" دروغ بزرگ  "آن
 
شادى هر لبخند فتحى . ايثارگرانه و اندوهگين در کنارشان جاى گرفت در شادى شان گلخنده اش را نثار آنان کرد و در ماتم و اندوهشان،. چونان مردم زيستو  او با مردم"

  . آنان شستديرين را از سينه بست با آنان قسمت کرد و با غرور و پيروزى خويش بارها و بارها، زنگار اندوه شکست هاى را که بر لبانش نقش
 

طلوع نام و کام او ازياد  در قدرت و حميت و همت او جبران شده مى ديدند و غروب آرزوها و آرمان هاى خويش را در چه بسيار مردم سيلى خورده يى که زبونى خويش را
کردند و چنين بود که  منان سوگند خورده مردم نريخت جستجو مى آن را به پاى دونان و دش- که او هرگز-او مى بردند و تداوم آرمان هايشان را در صالى مردانگى و عزت
  ".او تبلور آرزوهاى مرده و به طاق نسيان سپرده مردم شد. افسانه هاى دل مردم شد تختى آرام آرام و نه يکباره و ناگهانى قهرمان شکست ناپذير

 
 با" خويش واقف بود، وى در پاسخ به خبرنگاران داخلى و خارجى که از او پرسيده بودند بت بهتختى بزرگ، خود نيز به عمق عالقه خالصانه طبقات محروم و رنج ديده نس

قلب يک انسان بيش از . ترين هديه اى که گرفتم مدال يا نشان طال و نقره نبود بزرگترين پاداش و عالى:" گفته بود" ارزش ترين مدالى که تا کنون گرفته اى کدام است؟
  ".مهربان خودشان جاى کوچکى هم براى من ذخيره کرده اند ش دارد و من مى دانم که هزاران هزار نفر از مردم حق شناس ميهنم در قلبمدال طال ارز هزاران

 
خاصى قائل بود و نماز ايمانى خالصانه داشت، براى شرعيات اهميت  .اى مذهبى و معتقد پرورش يافته بود، از همان جوانى انسانى مومن و پرهيزگار بود تختى که در خانواده
  .داشت) ع(ائمه اطهار خصوصا حضرت ثامن الحج و ارادت خاصى به" شبهاى جمعه همواره براى زيارت به حضرت عبدالعظيم مى رفت." نمى شد و روزه اش هرگز ترک

 
داشت و در هر ) ع(زيادى به حضرت امام رضا  ى ارادت وعالقهتخت:" مشهد با تجليل از سجاياى اخالقى جهان پهلوان تختى مى گويد نقافيان از مفسران قديمى ورزش در

مى شد، ديگر ) ع(حضرت رضا  وقتى وارد حرم. به خارج به مشهد مى آمد و به زيارت و پابوسى آن حضرت مشرف مى شد فرصتى که پيش مى آمد و يا قبل از هر سفرى
  ". همه همراهان و اطرافيان را تحت تاثير قرار مى دادبود که خودش نبود، آستان بوسى او به قدرى خاضعانه و بى پيرايه

 
آموختم که در مقابل ناماليمات بايد ايستادگى کرد و براى ) ع(ازعلى من: مصاحبه اش در مورد رمز موفقيت خود را تاسى از ائمه اطهار دانسته و مى گويد تختى در آخرين

آن پيروزى که من مى خواستم چرا که نگذاشتند و سد راهم  ت و پيروز شد و من چنين کردم و پيروز شدم، ولى نهکرد و با اتکال به خدا به ميدان رف پيروزى بايد تالش
  .شدند

 
پذيرش ويژه در اثر فشارهاى رژيم گريبانگير او بود، نه تنها حاضر به  او با وجود مشکالت مالى که به. قناعت و مناعت طبع از صفات بارز جهان پهلوان بود ساده زيستى،

  .نيازمند حواله مى کرد انگيزى که به او مى شد نبود که با بزرگوارى، مستمرى محدود خود را نيز به کشتى گيران پيشنهادات وسوسه
 

که بعضى از آقايون  اومدن به من مى گن حاال:" يکى از ديدارهاى خود با وى از قول جهان پهلوان نقل مى کند شاه حسينى يکى از دوستان نزديک تختى ضمن بيان خاطره
ما . کارها ساخته نيست من بهشون گفتم آقا از من اين. بيا پول کلونى بگير و تو يکى دو تا فيلم بازى کن ورزشکار فيلم بازى کردن و از نظر مال و تمول، شارژ شدن، تو هم

  ".اگر پول مى خواستيم از طريق مشروع ترهم مى شد
 
 و بعد از نقل اين" تيغ هاى ناست به خورده صورتت را بتراش ما هم مبلغ زيادى مى ديم يغ ناست اومده پيشنهاد کرده که بيا پاى آينه با ايننماينده کمپانى ت:" ادامه داد وى

  .بقيه اش يادم رفته: وقتى دست و پا شکسته اين مصرع را خواند گفت ."کرد عمر عزيز است و صرف غم نتوان ":پيشنهاد يک مصرع شعر خواند
 
 متوسل مى شد، در عين حال که دستگاه تربيت بدنى و سرشناسان شهر به او بسيار احترام (ع(ختى هر بار که عازم سفر ورزشى بود، به مشهد مى رفت و به ثامن الحججت

يم خونه وفادار چون آبگوشت خونه وفادار مى ارزه ما بايد بر:" شد و هميشه مى گفت  وارد مى- پهلوان صاحب بازوبند-مى گذاشتند و استقبال مى کردند، او به خانه وفادار
  ".تمام غذاهاى ديگه و چلوکباب توکلى به
 
کشتى اش را ديده و تنها اسمى از او شنيده، اين  پس از سى سال از مرگ او نسلى که نه او و نه. پاسخ خوبى به جهان پهلوان خود دادند بينى و بين اهللا مردم ما هم الحق "

مدال بگير هم زياد داشتيم . نشدند شيفته اش" سگک نشستن"ما از تختى کشتى گيرتر داشتيم، اما مردم براى . گرامى مى دارد ست و هر سال يادش راچنين شيفته او
  ".را گرفت" مدال مردم" ولى تختى بود که 

 
 

تختى را  بابک فرزند پدر ناديده که.  حکايت هاى بسيار زيادى نقل شده استبود که در اين مورد مردمدارى و دستگيرى نيازمندان يکى ديگر از خصايص بارز جهان پهلوان
از کمک به يک زن و مرد فلج که تازه . دستگيرى هاى تختى خاطره خيلى زياد است از:" از وراى انبوه سخنان و خاطرات مردم بازشناخته است در اين مورد مى گويد

 يا بقيه سازمان ها ودستگاه ها مى گرفت، - محل کارش-از طرف راه آهن مى گويند هر وقت کادويى... اى يک جوان بيکار وکرده بودند تا دکه مطبوعاتى خريدن بر ازدواج
ون يکى از دوستانش مى بيند که پِيرزنى در راهروهاى فدراسي را بازکند به کسانى مى داد که ناگفته سرپرستى شان را به عهده داشت بعد از شب هفت، بدون اينکه آنها
 واهللا نمى دونم دنبال کسى مى گردم که قد و قواره اش به پهلوونها مى ":پيرزن مى گويد" مادر چى مى خواى؟ دنبال کى مى گردى؟:" پرسد از او مى. کشتى مى گردد

  ".ازش خبرى بگيرم خوره او ميومد به من کمک مى کرد، چند وقتيه که پيدايش نيست، گفتم شايد بتوانم اينجا
 
دانشگاه هم محاصره بوده و کسى امکان  مردمگرايى در ذاتش بود، يک بار که دانشجوها در دانشگاه تهران تحصن کرده بودند و باالخره تختى با مردم بود و از مردم،و  ...
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چون غذا کم بوده، او از درهاى  . با او نداشتنداز دانشگاه وارد مى شود، خوب پاسبان ها هم او را مى شناختند و کارى تردد به دانشگاه نداشته، تختى با ظرف هاى غذا

  .مى کند متعدد دانشگاه وارد مى شود و کار غذا رسانى را تکرار
 

د قديم وجو داشتند، برخورد آنها با جهان پهلوان را نظير اعتمادى مى داند که نسبت به پهلوان هاى بابک با اشاره به عالقه و سمپاتى متقابلى که مردم نسبت به تختى
  .داشت

 
مى فهمد که تختى  ايران بوده، يکى از دانشجويان ايرانى که خانم آلمانيش را مى خواسته به ايران بفرستد يک بار پدرم که از آلمان با ماشين شخصى راهى:" وى مى گويد

سپرد به دست  در فرانکفورت به سراغ تختى مى آيد و خانمش را مىشايد به خاطر اينکه پول نداشته،  نمى دانم چرا خانمش را با هواپيما نمى فرستاده،. راهى ايران است
در  ولى آن دانشجو مى گويد فقط بايد. ماشين رفيق من هست خانم شما مى تواند با او بيايد تختى عنوان مى کند خيلى خوب. ظاهرا ماشين تختى ايرادى داشته. تختى

به هر حال تختى در جامعه ما پديده اى . بعدى دانشجوى ايرانى با تختى مى شود ى آيد و اين زمينه دوستى هاىباالخره او با تختى به ايران م. ماشين خودت سوار شود
  " .بود
 
  ".شد ديگران دراز کرد و آن هم بخاطر مردم و اين دست با صميميت شرافتمندانه بدرقه تختى در طول عمر خود تنها يک بار دست نياز به سوى "
 

هاى مناطق زلزله  پهلوان و چندنفر از دوستانش در حالى که اخبار و تصاوير ساکنان مصيبت زده و ويرانه "بويين زهرا" ند روز پس از زلزله ويرانگر چ1341شهريور ماه 
 ه راه اندازى شده در شهربودن کمک هاى مردمى و بى توجهى مردم به مراکز جمع آورى اعان زده را در روزنامه نگاه مى کردند، ضمن صحبت هايشان در مورد علت کم

پهلوان، اين سالله . خود ندارند و حاضر نيستند کوچکترين کمکى به آنها بکنند بعضى از دوستان تختى معتقد بودند که مردم توجهى به مصيبت هموطنان. بحث مى کردند 
علت بى توجهى مردم به اين : واقف بود، مى گفت" خودکامگان حاکم" آنها از  ارمردم، که به عمق مهربانى و ايثار هموطنان پاک نهاد خود و ميزان بى اعتمادى و انزج پاک

کشيده شدن اين بحث و مخالفت يکى از دوستان تختى با نظر  پيش. رسانى، نداشتن اطمينان به حکومت و کسانى است که معرکه گردان اين جريان شده اند مراکز کمک
براى اين که به هر حال يک نفر بايد  "اثبات گفته هايش بلکه تختى تصميم گرفته بود که خود وارد اين ميدان شود البته نه براى. پهلوان انداخت او ناگهان فکرى را به ذهن

  ".بيفتد و سبب خير شود وسط
 

زدگان را به کمک دوستانش به   به نفع زلزلهاول صبح به چهار راه وليعصر فعلى رفت و تصميم خود براى جمع آورى اعانه فرداى آن روز تختى بدون هيچ اعالن و تبليغاتى
عالقمندان جهان پهلوان و  محمود رفعت از دوستان و. تاريخ مشارکت هاى مردمى ايران کم نظير و شايد بى نظير بود پس از آن غوغايى به پا شد که در. اطالع مردم رساند

رسانده بودند به  مردم که دهن به دهن خبردار شده بودند از دور و نزديک خودشان را:" نقل مى کندچنين  اين واقعه تاريخى را" تختى مرد هميشه جاويد" نويسنده کتاب 
ظروف ها،  دانشجو کتشان را درآورده بودند و انداخته بودند روى تل بزرگ لباس ها، پتوها، ظرف و چند. پهلوان و بى دريغ هر چه از دستشان برمى آمد کمک کرده بودند

  .دارها مى توانستند از آن صرف نظر کنند  خالصه هر چيزى که عابران معموال همراه دارند يا خانهطال و جواهرات و
 

پسرم خدا عمرت بدهد که به فکر مصيبت زده ها  ":برداشته بود و بعد از دادن آن به پهلوان پيشانيش را بوسيده و گفته بود در اين ميان پيرزنى چادرش را از سرش
  ".ندارم از اين ها بکند که غصه خانه خراب ها را مى خورى، من خجالت زده ام که چيز ديگرى  بيشترهستى، خدا عزتت را

 
بود دوباره روى تل  پيرزن چادر را که تختى به او داده. و ملتمسانه از پيرزن خواهش کرد که آن را بگيرد پهلوان در حالى که چشمايش از اشک برق مى زد چادر را برداشت

  ".مرحمت خشک و خالى که فايده ندارم، پسرم:" حوصله شده گفت اخت و با لحن مادرى که از حرف گوش نکردن فرزندش بىهدايا اند
 

  ":يعنى ما فقير بيچاره ها حق نداريم:" ترديد دوباره پهلوان مواجه شد، خشمگينانه گفت پيرزن وقتى با
 

  .شما از هر ثروتمندى ثروتمندتريد، حق دارتريد، چون که بلندنظرتر و باگذشت تريد . دا اين حرف را نزنيدشما را به خ:" صورت پهلوان يک دفعه رنگ به رنگ شد، گفت
 

به تندى با گوشه لچکش پوشاند و عقب عقب خودش را از جمع مردم بيرون کشاند و  پيرزن همين که سرخ شدن صورت پهلوان را ديد به گريه افتاد، اما چشم هايش را
  ".رفت
 
  خود به چاپ رسانده بود، ثمره دو روز پياده روى تختى را1341 شهريورماه 24در مشاره  "تختى، گوهر گرانبهاى ملت ما" که خبر اين رويداد را با عنوان" ان ورزشىکيه"

  .استنوشته ) بااليى به حساب مى آمد که در آن زمان رقم بسيار( چهارکاميون خواربار و پوشاک و بيست هزار تومان پول نقد
 

جهان . مردمى وى محدود نمى شد ريشه در اعتقادات و باورهاى عميق او داشت هرگز به عرصه هاى اجتماعى و برخوردهاى جوانمردى، فتوت و صفات انسانى تختى که
  .رقابت هاى جهانى نيز منش واالى خود را به نمايش مى گذاشت در ميادين ورزشى و" پورياى ولى" پهلوان اين سالله خلف

 
:" سابق و رقيب مقتدر تختى در اين مورد خاطره جالبى دارد خاطره ها و روايت هاى فروانى نقش شده است، الکساندر مدويد، کشتى گير صاحب نام شوروى در اين مورد
فکرم متوجه . ه و روحيه ام را خراب کرده بودخورد در جريان اين مسابقه ها، پاى راست من به شدت ضرب. ديدار نهايى را برگزار کرديم تختى و من) 1962(در توليدو

اما در آنجا به عظمت، . انسانى و واالى تختى خبرنداشتم به راستى تا آن موقع از خصوصيات اخالقى، رفتار و کردار. با او مبارزه مى کردم تختى بود که بايد با اين پاى ناجور
به خوبى مدارا کرد و هرگز نخواست با هجوم به اين  او که شنيده بود پاى راست من ضرب ديده با اين پا. رفتمبردم و تحت تاثير آن قرار گ انسانيت و جوانمردى تختى پى

. نشان داد که يک قهرمان به معناى واقعى است تختى با اين کارش. مردانه و تميز کشتى گرفت و از پاى ناراحت من اصال استفاده نکرد او تا آخرين لحظه،. پا مرا زجر دهد
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  .صميمى درآمديم عد از اين جريان، ما به صورت دو دستب

 
به  آشنايى با او براى من افتخار بزرگى. فکر مى کنم تختى اصال براى ملتش زندگى مى کرد و او ملت خودش را هم دوست مى داشت. او هميشه مرا دوست مى داشت

  .حساب مى آيد
 

تختى  ما روى تشک دو حريف سخت کوش بوديم و در خارج از تشک دو دوست جدانشدنى،. او آموختم يادى ازتختى بسيار خوب و فنى کشتى مى گرفت و من چيزهاى ز
  "مى تواند الگوى خوبى از نظر ورزشى و اخالقى براى جوانان شما باشد

 
   . نبوده استاو هرگز آخرين فصل حيات او  سال حضور مستمر و بالنده35زندگى جاويد اين پهلوان مردم، فصلى که به شهادت 

  

 

  ٢٠٠۴ ژانويه ٧ - ١۴٢۴ ذيقعده ١۴ - ١٣٨٢ دى ١٧چهارشنبه 

6  

  

  :مرحمت فتحى راد

بنابراين مرگ او به گور سپرده شدن آرزوهاى ملت در .  بلعيده يك ملت را داشت او تمام نشانى ها و مشخصات آرزوها و آمال فروA.N.D. مرگ تختى مرگ يك فرد نبود
لذا زن و مرد، پير و جوان در ابن بابويه گرد آمدند و با دست خود آرزوهاى خود را در كالبد او به خاك سپرده، مرثيه ها سرودند، مويه ها كردند، بر . مقطع تاريخى خاص بود

براى دريافت .و او از راه رسيد پس از يك دهه با نعلين  هايش» ملت«هايشان را به افق هاى دور دوختند در انتظار قهرمانى ديگر از سالله سر و سينه خود زدند و چشم 
سياسى ايران در چگونگى شكل گيرى و رشد اين آرزوها در سيما و شخصيت اجتماعى تختى به ناچار در حد پذيرش زمان و مكان بررسى بسيار مختصر اوضاع اجتماعى و 

از اواخر دوران قاجار با توجه به محدود بودن زمين هاى قابل كشت و كاهلى و بى مايگى زمين داران بزرگ كه بيشتر مى .حكومت رضاخانى تا هنگام مرگ او ضرورى است
رزى مملكت جوابگوى افزايش جمعيت روستايى نبود، لذا تعداد قابل توان آنها را تيول دار ناميد تا فئوال در ناتوانى، توسعه كمى و كيفى كشاورزى ايران، توليدات كشاو

با شروع و تحكيم حكومت رضاخانى و ايجاد نهادهاى دولتى جديد و تمشيت امور و سروصورت گرفتن نحوه حصول .توجهى از رعايا جهت عملگى عازم قفقاز شده بودند
انست دست به انجام برنامه هاى معين عمرانى زده و به موازات كارخانجات و موسسات معدودى از قبيل درآمد و هزينه نفت و يكسرى اصالحات اقتصادى ديگر دولت تو

همه چيز . لذا مسير سرريز جمعيت روستاها  از خارج به شهرهاى بزرگ و مخصوصاً تهران تغيير يافت. چيت سازى، قند، دخانيات، سيلو، دانشگاه و غيره را به وجود آورد
ضمناً رفت و آمد به اروپا كه به طور ناچيز در .  فئوداليسم دهه هاى آخر عمر خود را طى مى كند و مناسبات سرمايه دارى به كندى در حال شكل گيرى بودنشان مى داد كه

خست فرزندان فئودال ها و استفاده گرايش ن:اين مسافران را عمدتاً به سه گرايش مى توان تقسيم كرد. حكومت قاجار آغاز شده بود همگام با اين تحوالت افزايش يافت
گرايش دوم از ميان مردم متوسط الحال بودند كه شوق كسب علوم و فنون جديد آن ها .كنندگان از بورس هاى دولتى بودند كه اكثريت آنان هم به همان طبقه تعلق داشتند

ان صنايع دستى مانند فرش و اقالم اوليه مانند پوست، مواد گياهى و ساير مواد خام را گرايش سوم تجار و بازرگانانى بودند كه عمدتاً صادركنندگ. را به فرنگ مى كشاند
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ضمناً به وارد كردن كاالهاى مورد نياز كشور مبادرت مى ورزيدند كه اين واردات متنوع تر شده و كاالهاى ساخته شده صنعتى در ميان آن ها چشمگير . تشكيل مى دادند

  .تر شده بود

گرايش دوم در كارخانجات و .گرايش نخست در بازگشت به ايران اكثراً مناصب دانشگاهى و دولتى را تسخير كردند. هايى بين اين سه گرايش وجود داشتطبيعتاً همپوشى
يش رو قرار داد كه ميل به ايجاد گرايش سوم به تدريج چشم اندازهايى را پ.موسسات جديدى كه نيازهاى فنى داشتند مانند پااليشگاه، راديو و امثالهم مشغول به كار شدند

اين سه گروه به تناسب خاستگاه فكرى و طبقاتى خود كاالى .موسسات صنعتى و در نتيجه تنوع بخشيدن به بازار صادرات و تسخير بازارهاى جديد در آن ديده مى شد
ادا و اطوار در طرز (به طورى كه كنه پوسته آن . توى اين كاال كامالً بى تناسب بودمنتها واردات پوسته و مح. ديگرى را نيز با خود آوردند و آن كاال فرهنگ مغرب زمين بود

تفكر و عقالنيت، (در مقابل محتواى آن ) پوشيدن گرفته تا خوردن، در طرز صحبت كردن گرفته تا طرز معاشرت تا رفتارهاى ناهنجار و كامالً نيز مانوس با جامعه سنتى ايران
بازتاب چنين ناهنجارى هايى بر آمدن نيرويى از .بسيار بسيار سنگين تر بود) غيير دادن طبيعت جهت ايجاد پيشرفت در آهنگ حركت جامعهكار و تالش منظم براى ت

ته بدون محتواى به هر مقدار كه اين پوس. اعماق جامعه مذهبى ايران بود كه به شدت سياسى شده و در تقابل با حكومت كه حامى و وارد كننده عمده آن بود قرار گرفت
اين نيروى نوخاسته از متن جامعه به لحاظ داشتن عميق ترين ريشه در تاريخ .گسترش يافت بر تقابل كمى و كيفى آن افزوده شده تا به آن جا رسيد كه در انقالب ديديم

دها به خارج از كشور صورت گرفت و عمدتاً از دل گرايش دوم و به جزو واردات ديگرى كه از قبل اين رفت و آم.ايران بزرگ ترين و نيرومندترين نيروى بالقوه كشور بود
بود كه ريشه در فعل و انفعاالت اجتماعى و فكرى اروپاى قرن نوزدهم داشت كه به امپراتورى روسيه تزارى ) ماركسيسم(ندرت از گرايش اول برآمد انديشه چپ ايران 

ولى در عدم حضور صنايع و در نتيجه كارگر صنعتى از نظر پايگاه . يران باز كرده و در زمان رضاخانى جوانه زده بودسرايت و از طريق مرزهاى شمالى نيز مسير خود را به ا
  .كامالً بى وسعت و از نظر تاريخى بى ريشه بود

قوع بودن پايان تاريخى آن قدم در راه ناتمام امير گرايش سوم در نظر داشت با همكارى پاره اى از عناصر گرايش اول و دوم با توجه به ضعف و فتورفئوداليسم و قريب الو
در شهريور . در پايان دوره رضاخانى اين سه تفكر فقط جوانه زده بودند. كبير گذاشته و سرمايه دارى ايران را به وجود آورد و قدم هاى لرزانى در اين راه بر مى داشت

نيروى : تحت فشار بود به ناگاه آزاد شد و در كش و قوس ضعف و آشفتگى دولت هر سه نيرو شكل گرفتند با اخراج رضاخان از ايران فضاى سياسى كشور كه قبالً ١٣٢٠
نيروى چپ . البته با وجود قوت يافتن، هنوز شرايط بسيج تمام نيروهاى بالقوه آن فراهم نگرديد. اصول گراى مذهبى نهايتاً تحت رهبرى مرحوم آيت اهللا كاشانى قوت يافت

قد پايگاه اجتماعى بود با استفاده از شرايط خاص كشور، منطقه و جهان توانست كارگران معدود كارخانجات و موسسات صنعتى را كه اكثريت قريب به اتفاق كه اصوالً فا
 كرده و در ميان تحصيل كردگان، اقشار اين نيرو بيشتر بر عدالت اجتماعى تكيه. آنان روستاييان تازه مهاجر بودند به خوبى سازماندهى و توان قابل مالحظه اى پيدا كند

نيروى ديگر سرمايه دارى ملى .هنرى قابل مالحظه و دير پا بود_ ادبى _ فرهنگى و كارمندان دولت نفوذ يافته بود تاثير اين نيرو در زمينه هاى فرهنگى اعم از سياسى 
يد و توزيع طيفى را تشكيل مى داد در چندين حزب هويدا گرديد كه مجموعاً جبهه ملى ايران ايران، كه به لحاظ تركيب اجتماعى و تفكر مذهبى و جايگاه آحاد آن در تول

را تشكيل دادند و از سمت مذهبى طيف خود بند ناف خود را به پيكره جامعه مذهبى ايران وصل كرده و در ميان دانشگاهيان، فرهنگيان و كارمندان دولت نيز نفوذ فوق 
روى فئوداليسم فرتوت ايران كه از وقايع آذربايجان و ظهور اتحاد شوروى بيمناك گرديده بود پشت سر دربار سنگر گرفته و اكثريت ارتش، نيروى عمده ني.العاده اى يافتند

 سال نهايتاً در نبرد ملى ١٢ل تخاصمات اين نيروها در طو.انتظامى و ژاندارمرى را به عنوان بازوى نظامى در اختيار گرفت و در تقابل با سه نيروى فوق الذكر سنگر گرفت
طبيعى است كه براى ايجاد توازن در نبرد، درمقابل نيروهاى نظامى وابسته به دربار و پايگاه هاى معين آن بايد ملت وارد صحنه . شدن صنعت نفت به مرحله سرنوشت رسيد

از اين رو ملت از نظر اهميت و اعتبار يك . ت وزن خود را در صحنه نبرد افزايش دهدلذا هر كدام از نيروها با سوار شدن بر آرزوهاى بخش بيشترى از ملت مى توانس.شود
،پشت سر هم، )رفراندوم(اعتصابات متعدد، ميتينگ هاى متعدد، نظرخواهى از ملت .به اوج رسيده و مرتباً نامش بر سر زبان ها بود) در حكومت رضاخان(باره از قعر چاه 

ملتى كه تا حال كسى نپرسيده بود كه تو اصالً هستى يا نه، براى بستن مجلس به آن عظمت مورد نظر خواهى قرار مى گرفت، و .ودشخصيت  بزرگى به ملت بخشيده ب
ردم نخست وزير، مجلس را ترك كرده و در ميان م.او نقش بى بديل در كليه شئون اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى جامعه دارد» عزم و اراده«احساس مى كرد كه 

و بدين گونه . حس مى كرد» ملت«لذا هر ايرانى كم كم خود را يك . هر جا ملت است آن جا مجلس است: قرار گرفته، سر دست آنها باال مى رفت و از همان جا مى گفت
نى جاى انگلستان را در نوك پيكان سرمايه آمريكا كه پس از جنگ دوم جها. اين احساس طولى نپاييد.دوازده سال ملت خود را صاحب اراده براى هر تصميم تلقى كرد

 مرداد طومار هر سه نيروى مقابل ٢٨جهان گرفته بود و تصميم به خروج از انزوا داشت دست به اولين تجربه بزرگ خود در ساقط كردن حكومت هاى ملى زد، و با كودتاى 
نيروى چپ كه بر پايه تفكرى . وسيع خود پهن شد و براى يك فرصت بزرگ تر در كمين نشستنيروى اول در پايگاه .نيروهاى سه گانه عقب نشسته. دربار را در هم پيچيد

بر بدنه كارگران معدود موسسات نيمه صنعتى كوچك كه به تعداد انگشتان دست نبود و كارگران حرف كه ) كارگر صنعتى_ صنعت (وارداتى بدون وجود شرايط عينى 
جبهه ملى نيز با محاكمه و تبعيد مرحوم .ود، پس از دستگيرى و اعدام خسرو روزبه مهلك ترين ضربه را پذيرفت و به تاريخ پيوستمجموعاً سرريز روستاها بودند استوار ب

اتحاد با رشد . و اين بار ديگر شرايط به مانند نهضت مشروطيت نبود.دكتر مصدق و دستگيرى و اعدام دكتر فاطمى، صديق ترين و بى پرواترين يار او خانه نشين شد
 مرداد يك پروژه ساده نبود و موقعيت ايران از نظر جغرافياى سياسى ، منابع عظيم ٢٨پروژه كودتاى . جماهير شوروى شرايط جهان عوض شده و جهان دو قطبى شده بود

سى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى مى طلبيد، تا به ناگاه نفت و قرار گرفتن آن در گلوگاه صدور نفت خاورميانه به غرب، دقت نظر و برنامه هاى بسيار دقيق را در عرصه سيا
رژيم تحت راهنمايى معلمان و نگهبانان مغربى خود مجرى تازه ترين ) ساواك(با تشكيل سازمان اطالعات و امنيت كشور .اين دستاورد عظيم آمريكا دچار نقصان نشود

و اما ملت، ملت در .اجتماعى را به دقت مشخص نموده گلوگاه اولى را فراخ و دومى را از بيخ بريدگرديده مرزهاى آزادى هاى فردى و » امنيت مخوف«پروژه يا مضمون 
واژه هاى . حتى نام او مشمول سانسور واژه ها شد.  سال مبارزه و كنش و واكنش سنگين با آرزوهاى فرو بلعيده١٢خسته از . صحنه به سرعت سر جاى اول خود رانده شد

بنا «ديگر از عبارت .قرار گرفت» ملت«بود واژه فلك زده مردم به جاى واژه متشخص » ملت«واك در ليست سانسور قرار گرفت كه يكى از آنها واژه بى شمارى از طريق سا
باقى مانده بود اخبار راديو و بعدها تلويزيون » بانك ملى«واژه ملى فقط در نام . پر كرده بود» بنا به منويان ملوكانه«ود و جاى آن را عبارت خبرى نب» به اراده ملت ايران

كه (ى به سرود شاهنشاهى معلوم نشد اين مجلس كجا رفت؟ اين ملت چه بر سرش آمد؟ حتى نام سرود مل. آغاز مى شد» ... به فرمان شاهنشاه «بدون استثنا با عبارت 
و براى چپ ها عدالت بر باد . براى ملى ها روياى ژاپن و آلمان شدن شكست. نبايد و نبايستى نامى از ملت در جايى برده شود. تغيير يافت) مضمون آن نيز اهانت به ملت بود

 و مراكز هنر و فرهنگى اجراى هماهنگ به جامعه تزريق مى شد ديگر از نوع پوسته فرهنگ جديد كه بسيار سيستماتيك از جميع رسانه ها و وسايل ارتباط جمعى. رفت
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و بدين . اروپايى آن نبود، بلكه از نوع آمريكايى آن بود كه جذابيت ها و اغواگرى هاى خاص خود را داشت و باورهاى مذهبى و اعتقادى مردم را به دقت نشانه گرفته بود

غافل از اين كه اين همه غرور له شده يك ملت و . اكميت كه اكنون يكپارچگى يافته و پشت خودرا به كوه احد مى ديد آسودهو خيال ح. ترتيب به تدريج شب چيره شد
ى هاى به همان سان كه بسيارى از آحاد آن بدون اخذ نتيجه از فداكار.ملت همواره در حال زايش و مرگ است. مورد تحقير قرار گرفتن باورهاى آن در جايى انبار مى شود

 سالگان آن در همان زمان شكل گرفت و به تدريج سنگينى شب را بر وجدان اجتماعى خود احساس ١٠-١٢ ساله، خسته ميدان مبارزه را ترك كرده انگاره هاى ذهنى ١٢
 ولى به نظر نگارنده مكتوب، رژيم دست به در آستانه دهه چهل به عقيده برخى ها فضايى باز شد.كرد و اين نسل جوشش هاى دهه هاى چهل و پنجاه را به وجود آورد

زمان موعود فرا رسيد و . جوانان و عمدتاً اقشار تحصيلكرده ثانيه شمارى مى كردند. اعالم شد كه جبهه ملى در ميدان جالليه ميتينگى برگزار خواهد كرد. سنجش افكار زد
  . از چندين سال شوقى و شورى در چشمان مردم ديده مى شدپس. همهمه عجيبى بود. جمعيت مثل مور و ملخ وارد ميدان جالليه شدند

ملت ايران يك » بنا به اراده«: شروع به صحبت كرد و با صداى رسا گفت. درست به خاطر ندارم احتماالً مرحوم مهندس حسيبى پشت ميكروفن قرار گرفت. قلب ها مى تپيد
كسى را ياراى جلوگيرى از . سوت زدن ها و هورا كشيدن ها فضاى تهران را پس از سال ها عطرآگين كردصداى كف زدن ها، . مرتبه غريوى مثل رعد ميدان را فرا گرفت

بنا به اراده «. مردم اصالً كارى نداشتند كه خطيب چه مى گويد، آنها پس از سال ها يك بار ديگر نام خود را و بر چسب اراده خود را شنيده بودند. انفجار اين هيجانات نبود
آنچه كه اتفاق . سه ، چهار بار اين موضوع تكرار شد. آنها در انتظار اين عبارت سال ها خون دل خورده و ژرف ترين اليه هاى هوشيارى شان عطش آن را داشت. »رانملت اي

 توصيه آمريكا را در مورد انجام اصالحات ارضى و هوشيارترين اليه هاى فئوداليسم ايران اهميت.افتاد به رژيم نشان داد كه وضع چگونه است و اين تجربه نبايد تكرار شود
شيوه عمل به ترتيبى بايد باشد كه . چون از سايه خود نيز مى ترسد. ابزارهاى جانبى آن درك مى كند و نهايتاً ديكتاتور شخصاً ماموريت انجام آن را به عهده مى گيرد

كسى را ياراى نفس . سيون نيز در مجلس تصويب مى شود و آخرين تير را بر عزت ملى ايرانى مى كوبددر فاصله كوتاهى قانون كاپيتوال. درآمد نفت صرف خريد گندم شود
تنها و تنها يك نفر بر باالى منبر دستش را از زير عبايش در مى آورد و مشتش را باال مى گيرد . يكى دو نفر زير لب، زمزمه اى جهت ثبت در تاريخ مى كنند. كشيدن نيست
باورم اين است كه .  خرداد از مملكت تبعيد مى شود١۵سا به بلنداى حقارت عظيمى كه بر ملت ايران تحميل شده اين توهين بزرگ را محكوم و پس از خيزش و با صدايى ر

اك ترين چيزها تحقير يك ملت خطرن«: چقدر زيبا گفت ماهاتير محمد. حكيمان جامعه آن روز، رهبريت، پايگاه و ايدئولوژى خيزش بعدى را بايستى تشخيص داده باشند
نبود احزاب و عدم حضور عملى و موثر هر نوع نهاد مدنى ديگر بمباران فرهنگى توسط رسانه هاى _ تعطيلى روزنامه ها _ تحقير _ سكوت : سفر سنگ ادامه مى يابد» .است

گسترش سايه مخوف ساواك حتى بر روابط فكرى ميان زن و شوهر، ترس . دجمعى تا خفه كردن صداى آزاديخواهان ، نويسندگان، شعرا و هنرمندانى كه درد ملت دارن
  .مردم از همديگر و ظهور سفيدپوستان چشم آبى بلند قامت در مملكت با قدرتى بيشتر از صاحبان آن

•••  

امنيت وحشت به . فضا، فضاى آرزوهاى پرپر شده بود. بودبه قول شاعر هوا بس ناجوانمردانه سرد .  مرداد فضاى سنگينى بود و به تدريج سنگين تر مى شد٢٨فضاى بعد از 
ملت يك بار ديگر به جايگاه دو هزار و پانصدساله خود . نوميدى نيروهاى سياسى شكست خورده در صحنه مبارزه در حال سرايت به كل جامعه بود. تدريج حاكم شده بود

او از تمام نيروهاى . شخصيت يك دست سپيد او نقش پذير هر آرزوى فروبلعيده اى بود. ى گرفتدر چنين بسترى شخصيت اجتماعى تختى به آرامى شكل م.برگشته بود
در رابطه با نيروهاى ملى، شهود به داشتن ارتباط با جبهه ملى . در تعامل با نيروهاى مذهبى، موحد بود و اهل نماز.شكست خورده در عرصه نبرد نشانى در خود داشت

جانشين پورياى ولى پرچم ملى ما بر .در چشم عامه مردم. در بستر آرزوهاى چپ، پهلوانان همواره در تاريخ اساطيرى ما مدافع عدالت بوده اندمخصوصاً مؤلفه مذهبى آن، 
يك بار ديگر در . اعماقآمال فرو بلعيده ملتى تحقير شده و رانده شده به . بازوان پرتوان او بود كه همواره پيشاپيش هيات هاى ورزشى درميادين جهانى در حركت بود

معدود جرايد آن روزگار كه در خط و خطوط مبهم آن . و كم كم هر كنشى و واكنشى با او، كنش و واكنش با آرزوهاى ملت محسوب مى شد. وجود قهرمانى تجلى مى يافت
معتقدم اين كار نه به دليل .  نقش عمده اى ايفا مى كردندمى شد بازماندگان جريان هاى شكست خورده را تشخيص داد در آراستن و پيراستن شخصيت كاريزمايى او

تختى در مسيرى كه تاثير و تاثر جامعه آن را . تفكرى هدفمند بلكه بر آمال تير خورده خود آنان استوار بود، و در اين رهگذر كيهان ورزشى آن روزگار نقش ويژه اى داشت
  .در خالل زمان سه واقعه مهم اتفاق افتاد.  كه به قهرمان آرمانى و كالسيك كشورهاى جهان سوم تبديل شدهدايت مى كرد پيش  مى رفت و هويت مى يافت تا آن جا

در بازگشت به ايران . ملت به طور خودجوش مصمم شد كه نگذارد تجسم آمال او زخم بردارد . لشگر سياه غم ايران را فرا گرفت. تختى در المپيك رم موفق نشد -١
  .و به عمل آمد در زمان خود كم نظير و حتى بى نظير بود آنهايى كه اين استقبال را خود ديده اند عظمت آن را به خاطر دارنداستقبالى كه از ا

به خاطر . دشايد تمام كمك هايى كه توسط غير جمع آورى شد بيش از آن نبود كه به دست او جمع آورى ش. زلزله بوئين زهرا محكى ديگر بر محبوبيت افسانه وار او بود. ٢
خاطرم نيست . كنارش فرد ديگرى ايستاده بود. تبسم افسونگر خود را بر لب داشت. دارم ورود او را به ميدان گمرك اميريه، تختى سوار بر يك جيپ روباز ايستاده بود

محو تماشاى او ايستاده . دند و باران پول باريدن گرفترهگذران و كسبه جيپ را دوره كر. جيپ در ضلع شمال غربى ميدان متوقف شد. شايد آقاى محمود مالقاسمى بود
  .ولى احساس مى كردم كه اگر چيزى بگويد و بخواهد اجرا مى كنم. در سيماى او چيزى مى ديدم كه تجربه آن زمانم قادر به ادراك آن نبود. بودم

پس از . رفت نشست در لژ مخصوص، آب از آب تكان نخورد. برادر شاه وارد سالن شدغالمرضا . سالن مملو از جمعيت بود. مدت ها بود در ميادين ورزشى ظاهر نمى شد. ٣
چقدر با شكوه بود آن . مدتى ناگهان صداى صلوات، كف زدن، سوت زدن ها شروع شد، از دوستم پرسيدم چى شد؟ گفت مگر نمى بينى تختى آمده، تب سالن را فرا گرفت

يكى مى گفت . يكى مى گفت برادرم رفوزه شده و تختى براى او نمره گرفته.  حتى روياهاى خود را در ارتباط با او مى جستندزمان مى گذشت و مردم نوميد آرزوها و.لحظه
رنده را رژيمى كه مسير يك پ.همسايه شان را از اداره بيرون كرده اند آقا تختى برش گردونده سر كار، يكى مى گفت پيرزنى را مى شناسد كه امورش از آقا تختى مى گذرد

رژيم يك سياست دوگانه موقت اتخاذ نمود و براى حل كامل . و خطر بالقوه بزرگ را به خوبى تشخيص مى داد. رد مى گرفت تمام اين موضوعات را به دقت زير نظر داشت
  .مشكل به انتظار فرصت بهتر نشست
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  .جدا كردن تختى از مردم: الف

  . هنرى و هرجايى كه مردم حضور داشتند بريد و بين مردم و تختى پرده اى نامرئى كشيد-اعات ورزشىبه طور اعالم نشده پاى تختى را از تمام اجتم

 .ترور شخصيت اجتماعى او: ب

 

 طورى كه به. فيلمبردارى از صحنه از زاويه خاصى صورت گرفته بود. تختى در يك مراسم رسمى مطابق نزاكت هاى عرفى با شاه دست داده كرنشى در مقابل شاه كرده بود
سرود عالوه بر اخبار روزانه در تلويزيون شروع هر سانس . جزو الينفك فيلم همراه با سرود شاه. اين صحنه كرنش شده بود. بيننده خيال مى كرد دست شاه را مى بوسد

يم انقالب كه منجر به تغيير نحوه پخش سرود شد بالتغيير اين فيلم تا وزش نس. نمايش فيلم در سينماها پخش مى شد و تماشاچى بايستى تا پايان سرود سر پا مى ايستاد
اگر چهار بار اخبار روزانه تلويزيون به اضافه حداقل پنج سانس نمايش فيلم در هر سينما و تعداد سينماهاى ايران را محاسبه كنيم مى توان دريافت كه تصوير . باقى ماند

حتى . يم گذشته تصوير هيچ سياستمدار، نويسنده، شاعر، هنرمند و هنرپيشه اى به اندازه تختى روى پرده ها نرفتدر رژ. تختى روزانه چند هزار بار روى اكران مى رفت
  اين همه در مركز اهميت قرار گرفتن يك فرد از طرف رژيم بر چه پايه هايى استوار بود؟.نخست وزير مملكت

از طرف ريشه هاى شخصيت كاريزمايى تختى بر . ت از كجا و توسط چه كشورى بر ملت تحميل شده استمى دانس.  مرداد آگاه بود٢٨رژيم خود كامالً به مكانيسم : الف
رژيم تجلى آرزوهاى بربادرفته ولى مورد مطالبه مردم را در شخصيت اجتماعى تختى كامالً درك مى كرد و درك مى كرد كه اين آرزوها با موجوديت آن در . رژيم روشن بود

  .تقابل آشكار است

ولى نتايج حاصل از روش ترور شخصيت تختى كامالً پيچيده بود، مردم در اين .خصلت ديكتاتور بر رفع هر گونه تزاحم و عدم تحمل هرگونه خطر احتمالى استوار است: ب
به نظر نگارنده نه تنها .  بايد از چشم مجنون ديدليلى را. صحنه و در اين تصوير كرنش تختى را نمى ديدند آنها آنچه را كه مركز و گرانيگاه عالئق خودشان بود مى ديدند

 خرداد را پشت سر گذاشته بود و ١۵رژيم تجربه .اين پروژه توفيقى در تخريب شخصيت اجتماعى و آرمانى تختى ايجاد نكرد بلكه بر جايگزينى ژرفتر او در اذهان انجاميد
لذا هرچه مى گذشت آرزوهاى فروبلعيده مردم در شخصيت . گسترش ها نقش قهرمان چيستمى دانست هر جرقه اى چه گسترشى مى تواند داشته باشد و در اين

رژيمى كه با يافتن يك نسخه دست نويس يكى از داستان . اجتماعى تختى تجلى بيشتر مى يافت و بار او را سنگين تر مى نمود و اين سنگين مى رفت كه جان او را بگيرد
   را زير مشت لت وپار مى كرد مى بايست با تختى چكار كند؟هاى كودكان صمد بهرنگى ، دانشجويى

  

 جهان پهلوان:  سياوش کسرائي -7

 

  پهلوان جهان

  تو بادى پهلوانا صفاجهان

  تو بادى مهرورزان سرادل

  به جان و تنت روي بمانا ن

  سخن گفتنت ى رسا باد صاف

  ني آزرمگى مرنجاد آن رو

  ني غمى پکى مماناد آن خو

  داري کسان پانيفر به تو آ

  ادگاري تو را زاني عزىدعا

 ى پرستنده راستروانت
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 ى از کاستزندهي گرزبانت

  شکست ى و تنت بدي پر امدلت

  مرد پوالددست ى ابماناد

  سال دراز اري که از پشت بس

  بوده است باز دي در به امني که ا

 ى رستم از راه باز آمدهال

 ى جوان سرفراز آمدشکوفا

  گرفت نييا خلق ا طلوع تو ر

  گرفت ني شهر آذني ز مهر تو ا

  ى ادهي در شب درخشدي خورشکه

  ى ادهي دل گرم بر سنگ بخش

  نبود ىدي امچي تو و هى نبود

  نبود ىدي را سپهي شبان س

  اختر نه چشم چراغ ى سوسونه

  سراغ ى نه از چشمه آفتاب

  همه باني فرو برده سر در گر

 مه  هچاني شمع پهي به گل سا

  باختند ى تو بس عشق مادي به 

  ساختند ى همه قصه درد م

  که رستم به افسون ز شهنامه رفت 

  دود بر خامه رفت ى نماند آتش

  شد رنگ پروا گرفت رهي تجهان

  پا گرفت ىستي دل تخمه نبه

  رخسار گل خون چو شبنم نشست به

  گلها که بر شاخه تر شکست چه

   بردادي از ىکي آمد و نى بد
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  گل سرخ را باد برد درخت

  مردانه کاهش گرفت ىاهويه

  عشق آتش گرفت سراپرده

  شهر آرام بود ني گر آوا در ا

  نکام بود داني سرود شه

  گرد از راه ماند ى سمند بس

  مهر در چاه ماند ژني بىبس

  خون به تشت طال رنگ خورد ىبس

  عمر بر سنگ خورد شهي شىبس

 ابي ها کشت افراساووشيس

  نخورد آب از آب ى تکانکني لو

  ستي ز رستم که در جوش نغايدر

  ؟ستي ناووشي خون سادي مگر 

  بود اري گونه گفتار بسني ااز

  تو و گفتنه در کار بود ى نبود

  بازآمده دي گل امى اکنون

  سروناز آمده ى باغ تهبه

  باش داري شب خلق بلداي به

  باشواري به راه بزرگت هش

 کوچه نام و ننگ  که درتنگنا 

  است در آن درنگدهي که خلق آور

  ى اندهي تو آن شبرو ره گشا

 ى اندهي پر شور اکي پىکي

  دشت تف کرده از آرزو ني ابر

  چشمه چشم پر جست و جو يىتو

  ى تنها گل رنج پرورده اتو
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  ى که باال گرفته برآورده ا

  کن ى باغ خوشبوني به شکرانه ا

  کن ىن رو گل بداى اى تو از باغ

  از هم جدا ى نواهاکالف

  صدا کي تو شد ني آفرىپ

  کن وندي رشته مهر پني اتو

  بند کن کي دل ها به دهيشي پر

  هست اري بسوي که در هفت خوان د

  سار هست ى دد آدمى شگفت

  دتي اازي نواني دکاري به پ

  دتي چاره ساز اى رشته اچنان

 نه من مرد رزم آورم  ! زاي عز

  پرورم ىعر دوست شاىکي

  گرفت ى ز تو دل فروغ جوان

  گرفت ى ره پهلوانسرودم

  دي ببخشا سخن گر درازا کش

  دي که مهرت عنان از کفم وکش

  درودم تو را باد و بدرود هم 

  و کمشي مانده بشنو تو از بىکي

  است شهي تى نه درتندى که مرد

   است شهي جان و اندى که در پک
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  ٢٠٠۴ ژانويه ٧ - ١۴٢۴ ذيقعده ١۴ - ١٣٨٢ دى ١٧چهارشنبه 

 

  )گفتگو با با بک تختى (  الگوى تختى مصدق بود :رش راهبر ـ محمد حيدرى

  .چه شد كه بعد از اين همه سال اين قفل را باز كرديد و مى خواهيد در مورد تختى صحبت كنيد. آخرين مصاحبه بابك تختى مربوط است به سال هاى گذشته. -

اصرار زياد بعضى از همكاران مطبوعاتى شما . وضعيت جورى بود كه نمى شد واكنشى نشان ندهم. شايد يكى از مهمترين داليلش زلزله بم بود. واقعاً هيچ دليل خاصى ندارد
  .ما كالً مصاحبه كردن را دوست ندارما. هم تاثيرگذار بود

چقدر سئوال تكرارى از . باالخره بعد از گذشت اين سال ها حتما با حجم زيادى از سئوال ها مواجه شديد و البته انبوه مسائلى كه دوست داريد در موردش صحبت كنيد. -
  شما پرسيده شده؟

  ...خيلى زياد

  د؟واكنش شما در مورد سئواالت تكرارى چه بو. -

  )با خنده.  (همان جواب هاى تكرارى را دوباره تحويل آنها دادم

  به نظر شما چيزى از زندگى غالمرضا تختى باقى مانده كه به آن نپرداخته باشند؟. به نظرم مى آيد كه اين تكرار مورد عالقه مردم است. -

حرف هايى كه از ظرفيت در گفت .  به نظرم حاال حرف هايى كه باقى مانده سهم هنر است.فكر مى كنم دغدغه خود من هم همين بوده و هست. بله،  حتما همين طور است
  .حجم زيادى از مطالب در مورد تختى منتشر شده اما فكر مى كنم در مورد تختى كار پژوهشى و تحقيقى و كار جدى انجام نگرفته. وگو و مصاحبه ديده نمى شود

  ود؟اين وجوه هنرى شامل چه چيزهايى مى ش. -
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همين موضوع دستمايه خوبى براى يك . ما از درون تختى چيزى نمى دانيم. مثالً، اينكه ببينى اين آدم چطور فكر مى كرده، در حاليكه ما هميشه از بيرون نگاهش كرديم

دوست شده؟ در درون اين آدم چه مى گذشته؟ اين ها يا اينكه تحت تاثير چه مسائل و آدم هايى بوده؟ چى شده كه اين آدم اينقدر رئوف، مهربان و نوع. كار هنرى است
  ...اميدوارم خودم روى اين مسائل كار كنم يا كس ديگرى. مسائلى است كه به آن پرداخته نشده

  چطور توانسته ايد به چنين دركى برسيد؟ از چه چيزهايى كمك گرفتيد؟. اما شما هيچ وقت غالمرضا تختى را بالواسطه و از نزديك نديدند. -

اين ها هم ابعاد مختلفى .من هميشه اين جمله را گفته ام كه پدرم همواره براى من حضور داشت، از طريق ديگران يعنى دوستانش، خانواده و مردمى كه او را دوست داشتند
  . از دورتر و با نگاهى كلى تركسانى بودند كه با تختى خيلى نزديك بودند، كسانى كه با او زندگى كردند و كسانى كه از دور مى ديدندش، . داشت

براى اينكه تختى را در قالب انسانى ببينيد به چه نتيجه اى . كسانى كه شما به آنها اشاره مى كنيد همگى به نحوى در شكل دادن اسطوره تختى سهم داشته اند. -
  رسيديد؟ اينكه قالب اسطوره اى تختى شكسته شود يا باقى بماند؟

اسطوره آن آدم را . يعنى نسبت به آدم هاى واقعى كه دوروبر ما هستند نگاه اسطوره اى را نمى پسندم. افق نيستم، نه به تختى و نه هيچ كس ديگرمن با ديد اسطوره اى مو
واقع بدون اينكه هيچ امتياز ويژه در . تختى آدمى بود با همان توانايى ها و محدوديت هايى كه من و شما داريم، اما كار بزرگى در زندگى اش صورت داد. از ما دور مى كند

يعنى اينكه ديگر من و تو نمى توانيم مثل او . اما اگر اسطوره اى نگاه كنيم، يعنى او را به باال مى بريم، از خودمان دورش مى كنيم. اى داشته باشد توانست پناه مردمى باشد
  .ايگاه تختى را پيدا نكنيم چون آن جايگاه اسطوره اى استممكن است كه ج. در صورتيكه ما هم مى توانيم مثل تختى باشيم. بشويم

قسمتى از اين . بله تختى يك قهرمان مردمى است و اين مردمى بودن هم جلوه هايى داشته. بحثى هست كه بارها تكرار شده و اتفاقاً اين روزها هم مدام تكرار مى شود. -
خيلى ها . اما فكر مى كنم اين خصوصيات در خيلى از آدم ها هست.  به دستگيرى از فقرا و طبقه ضعيف استمردمى بودن به خاطر كشتى گرفتن او بوده وقسمتى مربوط

اسطوره . بحث من اين است كه اسطوره بودن تختى خيلى هم بد نيست. حتى لوطى باشند و آدم هاى خوبى هم باشند. ممكن است كشتى گرفته باشند، مدال گرفته باشند
  اين اسطوره بودن چه اشكالى دارد؟.  او را از ما دور كند، بلكه به اين معنى كه مثل يك چراغ است، ما را راهنمايى مى كند، الگوى ماستنه به اين معنى كه

 ببينيد چند عامل .در واقع يك شرايط زمانى و مكانى هم براى به وجود آمدن تختى بوده است. بحث كردن در مورد اسطوره در توان من نيست اما الگو چيز ديگرى است
مردم شكست خورده بودند، همه احساس سرخوردگى .  مرداد بود٢٨تختى زمانى آمد كه كودتاى . يكى زمانى كه تختى ظهور كرد. مهم در زندگى تختى ديده مى شود

اما . در مورد بى رحمى قساوتشان حرف نمى زنم. تندجالب است كه پهلوان هاى اسطوره اى ما مثل شعبان هس. داشتند، كسى مثل شعبان جعفرى نماينده پهلوان ها بود
اين مهمترين . در واقع ويژگى مهم تختى اين بود كه خودش را به حكومت نفروخت. تختى در چنين شرايطى بود كه بوجود آمد. باالخره آنها بازوى شاه هستند، مثل رستم

. همه اين ها دست به دست هم داد. تختى آدم شرافتمند و راستينى بود. دى او هم به جاى خودشويژگى هاى اخالقى و فر. چيزى است كه در زندگى تختى ديده مى شود
خيلى از آدم ها هستند كه ويژگى هاى خيلى خوبى دارند و اغلب هم آنها رادر زندگى روزمره . شايد اگر يكى از اين وجوه نبود تختى مثل چيزى كه امروز مى بينيم نمى شد

در مورد شرايط زمانى و مكانى به وجود آمدن تختى حرف مى زديم و البته . ايش هم هستند، اما محبوبيت تختى به يك سرى عوامل متعدد وابسته بودمى بينيم و قابل ست
در اين سفرها . جى بوديكى مسافرت هاى متعددش به كشورهاى خار. بله، مواردى بود كه در زندگى تختى خيلى زياد بودكه در زندگى تختى خيلى تاثير گذاشت...سياست

تختى مورد توجه روشنفكران واقع شد، . دومين عامل دوستان تختى و نزديكانش بود. سئواالت زيادى در ذهنش ايجاد مى شد، اين سئوال ها او را تحت تاثير قرار داده بود
مثالً سياوش كسرايى براى تنها آدم زنده اى كه شعر گفت تختى . واقع شدتختى تنها كسى بود كه مورد عالقه روشنفكران . نه در زمان مرگ، كه حتى سال ها قبل از آن

  .در اين شعر حتى زندگى تختى را هم پيش بينى كرد. بود

  .درست است، اما تختى كارى كرده كه كسرايى برايش شعر بگويد، وگرنه شعر سياوش كسرايى باعث نشد كه تختى سياسى معرفى شود. -

  . اين بود كه به دست هايى كه برايش دعا كردند پشت نكردبله، مهمترين ويژگى تختى

  ...ظاهراً تختى با مرحوم حسيبى فاميل بود و از اين طريق به سياست كشيده شد. -

 جوان ها با واسطه تر با تختى حاال. همه تختى را دوست دارند... بله، اما هنوز هم مى بينى كه تختى مورد عالقه همه اقشار مردم بود به دور از گرايش هاى سياسى و قومى و
  .در واقع تختى توانسته بود نماينده همه مردم بشود. آشنا شدند اما قديمى ها همگى به تختى عاطفه دارند

  .در واقع تختى نماينده اپوزيسيون و مخالفت شده بود. -

تا صبح چند بار از خواب . ك شب قبل از مسابقه اى تختى نگذاشت هيچ كس بخوابدي. از اول رفتارهايى كه از خودش نشان مى داد مردمى بود. بعداً شد نماينده مخالفت
مردم فهميده بودند . اين همان غيرتى بود كه مردم آن را مى ديدند و همه متوجه اش بودند. »...جواب مردم رو چى بدم؟ من با پول مردم آمدم براى مسابقه«: پريد و گفت

تيم ملى كشتى كه از مسابقات جهانى يوكوهاما برگشت همه قهرمان ها مشغول ابراز .  آدم حبس شده درچارچوب زندگى روزمره داردكه اين آدم دغدغه هايى غير از يك
ختى با اين حال اظهار نظرهاى ت» .تختى به عضويت جبهه ملى درآمد«: كيهان تيتر زد» .من افتخار مى كنم كه عضو جبهه ملى هستم«: احساسات بودند اما تختى گفت

اينطور شد كه مردم و به خصوص . اما همين واكنش ها نشان مى داد كه او طرف مردم است. بيشتر مسائل اجتماعى بود و هيچ وقت موضع گيرى صريح سياسى نكرد
  .روشنفكران به دقت متوجه شدند كه تختى از خودشان است
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  تختى طرفدار مصدق بود؟. -

حتى كمى از دكتر غالمحسين مصدق هم دل شكسته بود كه . دار شخصى با مصدق روايتى نشنيدم اما چند بار سرمزار او رفته بودالبته در مورد دي. بله، تختى مصدقى بود
  .چرا زودتر از چهل روز كراوات سياهش را بعد از مرگ پدرش درآورده است

  .در واقع اسطوره تختى بود. -

  .بله، الگوى تختى مصدق بود

 مرداد تختى با عده اى از جوان هاى جبهه ملى به خيابان ها مى رود و مجسمه ٢۵ ساله ايران نوشته كه در ٢۵ز كودتا، مرحوم نجاتى در تاريخ برگرديم به كمى قبل  ا. -
  ...شاه را پايين مى كشد

  .البته جاى ديگرى هم اين را خوانده ام. اين روايتى است كه به آن مطمئن نيستم

  مى دانيد؟تا چه حد اين مسئله را صحيح . -

گذشت زمان خاطره و رويدادها را در . تحقيقات من در مورد تختى بيشتر شفاهى است و اين تاريخ شفاهى خيلى درست و غلط دارد. البته در مورد اسناد مطمئن نيستم
اما تا آنجايى كه من مى . البته طبيعى هم هست.  امذهن آدم ها ديگرگون مى كند چندين بار شد، كه يك خاطره را از زبان يك نفر به خاطر گذشت زمان متفاوت شنيده

در واقع اين روايت مشكوكى است و .كسان ديگرى بودند كه در اين مورد صحبت كرده اند. دانم آن عده از دوستان تختى هم كه موافق شاه نبودند اين روايت را نقل نكردند
  .زندگى اش حتى يكبار در گوش كسى نزده يا شيشه اى نشكستهاو در . منتها به تختى اين كارها نمى خورد. محل مناقشه است

  .اما اين معنى ديگرى دارد. -

بنابراين نمى توانست برود، مجسمه شاه را پايين . يا به عبارت بهتر هيچوقت خشونت را در زندگى اش نمى بينى. تختى حتى در برخورد با شاه هم برخورد قهر آميز نداشت
هنوز آنقدر معروف نشده بود، كه اين جور گزارش ها درباره .  فقط يكبار مسابقه جهانى رفته بود٣٢تختى در سال . تختى هنوز تختى نشده بود ٣٢ضمن آنكه سال . بكشد

  .اش نقل شود

نى ها مى رفته و احوال آنها را مى  كه عده اى را گرفته بودند، تختى به مالقات زندا٣٢در خاطرات بازرگان و خاطرات دكتر سحابى خواندم كه بعد از كودتاى سال . -
  شما در اين مورد چيزى شنيديد؟. پرسيده

با كسان ديگرى مثل اديب برومند و اردالن كه فوت كرده روابط مودت آميزى . نه، چيزهايى كه در اين مورد مى دانم اين است كه مثالً براى حسيبى خيلى احترام قائل بود
  . هايى هم كه من كرده ام چيزهايى بوده و احتمال صحت اين گفته ها هستدر مورد اين روابط در مصاحبه. داشت

. اما جبهه ملى دوم خيلى زود به بن بست كشيده شد يعنى جلوى كارش را گرفتند.  به بعد تختى وارد جبهه ملى دوم شد و حتى در كنگره هم شركت كرد۴١از سال . -
  ...ختى را نگرفتند چون جايگاه ويژه اى در بين مردم داشت عده اى را دستگير كردند اما ت۴٢دوباره در سال 

  ...در واقع از آنجا شروع كردند به كشتن تختى

  ...اين فشارها چه بود؟ مثالً نگذاشتند در مسابقات شركت كند. از همانجا اعمال فشار روى تختى شروع مى شود. مى خواهم همين را بگويم. -

مثالً سرچند مسابقه آشوب درست شد كه تختى تا كى مى خواهد كشتى بگيرد يا مثالً . تى با شاه علنى شد، فشارها هم شدت گرفتداستان اين بود كه وقتى مخالفت تخ
آنجا ادامه اين رفتارها تا . بعضى از مطبوعات هم رفتار بدى در پيش گرفتند. حتى دو سه نفر از ورزشكاران هم عليه اش موضع گرفتند. چرا دست از سر كشتى بر نمى دارد

تا جايى كه . تختى ناآماده به مسابقات جهانى مى رفت. يا به حريف تمرينى اجازه نمى دادند كه جلوى تختى بايستد. داشت كه حتى تختى را به ورزشگاه راه نمى دادند
  ...وع كرد به اتهام زدن به تختى، آن هم اتهام اخالقىحتى روزنامه اى شر. حقوق تختى به خاطر قهرمان بودنش را هم قطع كردند و فقط حقوق راه آهن را مى گرفت

  كدام روزنامه بود؟. -

به هر حال حمله ها اين طور بود، در واقع علناً كارى نمى توانستند . اين مطلب شديداً پدرم را آزرده كرد» عشق هاى تختى«: تيتر زده بودند. به گمانم روزنامه روشنفكر بود
  .چون در زمان ديكتاتور هر اتفاقى بيفتد تعبير سياسى از آن مى شود.  مرگ تختى هم حضور ديكتاتور استيكى از پيچيدگى هاى. بكنند
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با وجودى كه تختى مثل قبل از . اين فشارها از جانب حاكميت بود و در همان شرايطى كه فشارها بيشتر مى شود به همان اندازه هم محبوبيت بيشترى پيدا مى كند. -

تصور من اين است كه هرچه وجهه اپوزيسيون تختى باال مى رود، به همان اندازه هم . با مدال طال بر نمى گردد اما محبوبيت همچنان باال مى رودمسابقات جهانى 
  شما با اين مسئله موافق هستيد؟. محبوبيتش پيش مردم باال مى رود

اما بيش از همه اين مسئله در زندگى تختى به چشم مى خورد . خواهم بار سياسى اش را بگيرمبدون اين كه بخواهم نسبت به اپوزيسيون تختى مخالفتى داشته باشم مى 
در واقع آدم هاى سياسى ويژگى . و اين صرفاً يك مسئله سياسى نيست. يعنى به نظر من تختى حتى اگر دلش مى خواست راهى جز مخالفت با شاه نداشت. كه مردمى بود

اما تختى هيچ وقت براى به دست آوردن قدرت تالش نمى . بدون ترديد تمام فعاالن سياسى براى قدرت تالش مى كنند. ت داشته باشدهايى دارند كه تختى نمى توانس
د مردمى در واقع مخالفت با شاه به عنوان يك عنصر ض. براى همين گرايش سياسى تختى را از بعد اجتماعى مى بينم. اگر كارى مى كرد براى اصالح وضع مردم بود. كرد

  .مطرح بود

  ..اما غالمرضا تختى مى توانست عضو حزب توده هم باشد. -

  .نه، حزب توده به هيچ وجه با باورهاى تختى هماهنگ نبود

  .پس گرايش هماهنگى با جبهه ملى داشت. -

  .بله، اما گرايش هاى جبهه ملى با زندگى تختى تطبيق داشت نه با نظر تختى

درست در زمانى كه فشارها شديد بوده و او را منزوى كرده . در اسناد ساواك آمده كه تختى از جلوى دانشگاه كه رد مى شده داخل مى شود. هلبرگرديم به اواخر دهه چ. -
 نه از ديد يك عضو جبهه البته از نگاه يك منتقد. دانشجويان كه تختى را مى بينند، حدود دو سه هزار نفرى دور او جمع مى شوند و تختى براى آنها حرف مى زند. بودند
  ...ملى

  در مورد سخنرانى تختى چى شنيديد؟

  .  كه پروانه فروهر را به عنوان يك فعال جنبش دانشجويى دستگير كرده بودند٣٩تختى قبال گفته بود كه كعبه من دانشگاه است، در حدود سال . -

  ... او كسى بود كه غذا براى دانشجويان بردهمان موقعى كه در دانشگاه اعتصاب كرده بودند. يك كار ديگرى هم كرد

  ...نه در اين مورد چيزى نشنيدم. -

به همين . دانشجويان غذا نداشتند و كسى هم نمى توانست غذا ببرد. بله، گارد دانشگاه را محاصره كرده بود و به كسى اجازه نمى دادندتا دو سه روز داخل يا خارج شود
اما روايت درستى .نظامى ها هم نمى توانستند مانع تختى بشوند و او يكى دوبار براى دانشجوها غذا مى برد. او غذا براى دانشجويان ببردخاطر از تختى خواهش مى كنند تا 

بقه داشته كه با يك حريف ژاپنى مسا) قهرمان قديمى تنيس روى ميز و پدر مجيد(كه من در مورد صحبت كردن او در دانشگاه شنيدم اين است كه امير احتشام زاده 
كعبه من دانشگاه . من بلد نيستم حرف بزنم اما اميد من به شما دانشجوهاست: تختى به اصرار دانشجويان داخل سالن مى شود و وقتى از او مى خواهند حرف بزند مى گويد

  .است

  تختى به ساواك احضار شد، درست است؟. -

ولى خيلى . سر خارج رفتن هم تختى را به ساواك احضار كردند. اين ها يك كمى صحيح هستند. بش مى كردندحتى چند روايت شنيدم كه تعقي. من چند تا روايت شنيدم
  ...مزاحمت جدى نبوده

. واك استاين ها از اسناد سا. حتى دعوت كرده بود كه در خارج از كشور بماند. اما گفته مى شود كنفدراسيون دانشجويان خارج از ايران هم از تختى دعوت كرده بود. -
البته اين ها مربوط به زمانى است كه تختى تحت فشار بوده، ظاهراً از طرف ساواك نامه اى هم هست كه نبايد به تختى پاسپورت بدهند چون ممكن است از كشور خارج 

  ...شود و ديگر برنگردد

ار ايزدپناه براى او فرستاده مى شود كه در مضمون آن پرهيز از مراوده با آدم ها و  توليدو تلكسى از تيمس١٩۶٢حتى در مسابقات . بله، با كنفدراسيون هم ارتباطاتى داشت
آنجا هم كنفدراسيون به تختى مى گويد كه بهتر است .  هم دوباره به توليدو مى رود١٩۶۴تختى سال . اجتماعات به چشم مى خورد و اين كه هر چه زودتر به ايران برگردد

حتى روزنامه كنفدراسيون را هم در . اما تختى علنى در مراسم ظاهر مى شود و عكس هم مى گيرد و موضع گيرى سياسى هم مى كند. علنى در مجمع ما شركت نكنى
  .بازگشت با خود مى آورد
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 و وقتى هم بر مى گردد چند وقتى از ايران خارج مى شود در كنگره كنفدراسيون شركت مى كند.من همچنان اعتقاد دارم كه وجهه اپوزيسيونى تختى بسيار قوى است. -

اصالً رابطه تختى و جنبش دانشجويى . بار از طرف كنفدراسيون براى او نامه مى نويسند كه از كشور خارج شود، با جنبش دانشجويى داخل كشور هم كه ارتباط داشته
  چطور ايجاد شده؟ باز هم حسيبى تأثيرگذار بوده؟

يعنى فراخوان مى دهند براى كمك به زلزله . فكر مى كنم كيهان آن زمان هنوز هست... سندش هم در روزنامه. اد حسيبى بودهحتى آن برنامه زلزله بوئين زهرا هم پيشنه
 ضمن اين كه در زمان رژيم سابق نسبت به دانشجويان. اين آگهى هست. امضا هم مال جبهه ملى است. زدگان و مى نويسند با حضور قهرمان نامدار جهان غالمرضا تختى

دقيقاً نمى دانم از كجا و از كى شروع شد اما تختى و كسانى مثل تختى و . در واقع دانشجوها فرزند مردم تلقى مى شدند و نماينده نخبه ها. تلقى ديگرى وجود داشته
  .جنبش دانشجويى نقاط مشترك زيادى داشتند

در اسناد ساواك در مورد مرگ تختى و بعد از آن شباهت هاى زيادى با . اى تكرارى بزنمدوست ندارم حرف ه. و اما مهمترين بخش زندگى غالمرضا تختى يعنى مرگ. -
مردم معتقدند كه تختى را حكومت كشت، . ٢ يا شاهد ١حتى در بعضى اسناد مثل هم هستند،  مثالً گزارش هاى كوتاه از شاهد . اسناد ساواك در مورد شريعتى وجود دارد

آيا مى شود نتيجه گرفت كه مرگ تختى مبهم است و احتمال كشته شدنش وجود . در مورد شريعتى هم همينطور است. د در اسنادنيستاما هيچ اظهارنظرى در اين مور
  دارد؟

  .من در مورد مرگ تختى به طور قطعى نمى توانم بگويم كه چه اتفاقى افتاده. نه قطعاً نمى شود اظهار نظرى كرد

  .ممكن است كه به آنجا احضار شده باشد. هتل بودهخوب تختى سه روز آخر عمرش را در . -

  .ببينيد نادانسته هاى ما در اين مورد خيلى زياد است. نه، صاحب هتل دوست تختى بود

  چقدر وجه پليسى مرگ تختى براى شما مهم است؟. -

اما به هر صورت بدون ترديد مسئول مرگ تختى رژيم . و مدرك ثابتش كنميعنى بتوانم با سند . يك دوره اى خيلى برايم مهم بود ولى نتوانستم به نتيجه گيرى قطعى برسم
  . شاه بوده

  راستى اگر تختى زنده بود االن چه وضعيتى داشت؟.مردم از دل تختى جاودانگى را بيرون كشيدند. ظاهراً براى مردم هم ديگر فرقى نمى كند. -

 . بوداگر زنده بود حتما در اين ايام در بم بود، ولى اگر زنده

   

  : مهدى رستم پور

نواده حاج قلى تختى و پسر رجب خان كه در خانى آباد نجارى مى كرد و براى درودگرى حتى تا مسجد سليمان هم مى رفت، اسطوره اى تثبيت شده و قوام يافته در ايران 
 ١٣۴۵د را از زندى، فردين و جهانبخت توفيق مى گرفت كه نگرفت، تا سال  كه غالمرضا در چلوكبابى ميدان بهارستان، مطابق عهد قبلى بايد سهم خو١٣٣٢از سال . است

 سال، ٣۶كه در توليد وى آمريكا يكى از ملى  پوشان را به خاطر خطايى باورنكردنى تنبيه كرد، منش رفتارى و خلقيات مردم پسند تختى چنان برجسته است كه پس از 
همان طور محجوب و بى ريا كه عشق مى كرد به مردم تعظيم كند، آكتور .  نشده و تختى همچنان تختى مانده استتصويرش كه توى قاب اسطوره جا گرفته هنوز مكدر

سينماى فيلم  فارسى نشود، تخمه فروش سالن كشتى پارك شهر را در اوج حساسيت مسابقات انتخابى نوازش كند، توى پاكت ها چنان مبالغى براى تازه دامادهاى آس و 
  .كه بى دغدغه زندگى مشترك را آغاز كنندپاس بگذارد 

امكان هاى وقوع روايت متكثر، خدشه اى به .  سال است كه جوالن مى دهد و نگاه از پشت سر يا جوانب را به جهان پهلوان برنمى تابد٣۶از تختى، » تك خطى«اين روايت 
آيا پيشكسوتانى كه هفته سوم دى ماه هر سال با صعود .  نشده كاراكتر او را نيز فراهم مى سازدنام تختى وارد نمى كند، كه هيچ، انعكاس سويه هاى پنهان مانده و پرداخته

از نردبان تختى به خيابان جام جم مى روند، او را به خاطر رعايت احترام مصطفى تاجيكى كه عضو تيم ملى بود مالمت نمى كردند؟ يكى از آنها با سيلى توى گوش تختى 
 يوكوهاما با تختى براى تامين بيمه هم پيمان شدند تا از رقابت هاى داخلى به نشانه اعتراض كنار بكشند؟ چرا همگى جا ١٩۶١ها بعد از مسابقات جهانى نزد؟ چند نفر از آن

  ! كشتى به داخل سالن راه ندهدزدند و فقط غالمرضايى ماند كه قراگوزلو نامى، حقوق ناچيزش از راه آهن را قطع كند و دربان باشگاه دخانيات، او را براى تمرين

اين قضايا را مى توان به فاجعه هتل . البته ناصر گيوه چى و بقيه همدوره ها رأى تختى را زدند اما او تصميم گرفته بود به ايتاليا برود تا براى هميشه در آنجا زندگى كند
ى، زمانى كه زمين در بوئين زهرا به لرزه درآمد را نه، زمانى كه پيشنهاد كالن اسماعيل كوشان چفت كرد اما حركت تخت» قتل يا انتحار«آتالنتيك ، از هر دو وجه متفاوتش 

براى پارس فيلم و درخواست سيامك ياسمى را نپذيرفت هم نه، زمانى كه تيغ ژيلت وارداتى از سوى سه پسر حبيب اهللا رشيديان، سورچى سابق سفارت انگلستان را در 
 !صورتش نكشيد هم اصالً نهازاى صد هزار تومان به 
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همه اينها، زير نگرفتن از پاى مصدوم الكساندر مدويد به اضافه ورق پاره هايى از خرده خاطرات ديگر را مى شود كنار هم چيد و با تكميل شدن پازل تختى، چسب گذر 

ه راه نيست و فطرتاً نمى تواند مقصد غايى باشد اما فقدان حافظه تاريخى و يعنى سكون در كاروانسرايى كه ذاتاً توقفگاهى بيش براى ادام. زمان را نيز روى آن ريخت
جغرافيايى هم مالتى مى شود تا جزم انديشى عوام زده با تشديد از جانب سلطنت، به تشك چهار گوش كشتى نيز رسوخ كند و اين ذهنيت كاروانسرايى، فرآيند پويندگى 

خواجوى در مطلع كردن لوكوموتيو ران از ريزش كوه بر روى ريل هاى راه آهن، كاروانسرايى براى اسم پرويز دهدارى در اخالق مثل كاروانسراى ريزعلى . را ضربه فنى كند
كاروانسرايى يا حتى سينماى كيارستمى كه متقابالً . فوتبالى، نگرش منجمد و كاروانسرايى ما به هر مقوله  اى كه آفرينش كاروانسراى ايرج بسطامى پس از زلزله اخير است

براى سركوب خالقيت تاسيس مى شود تا قدم يا گام هاى بلند او را براى اعتالى سينماى روز، در نمايش به عموم ، تحت الشعاع ذهنيت هاى نسبيت گريزى قرار بدهند كه 
  .دوردست ها را فقط سراب مى  پندارند

  .پسرم كجا است. مادرم مريض است. دستم مى لرزد

  ٢٠:١٢ساعت 

  . است٢٠:١ ساعت

  .تا ظهر امروز خوابيده بودم. امشب نتوانستم تصميم بگيرم

در رختخوابم يادداشت مى «: نوشته» زنده به گور«صادق هدايت درست همان سالى كه تختى به دنيا آمد در .  تختى در رختخوابش نوشته١٣۴۶ دى ١۶اين چند سطر را 
  .تنها ماندم ... سه بعدازظهر است . كنم 

  ».يك نيروى فوق العاده مرا نگه داشته... مى رودسرم گيج 

اما هنوز . اگر چه اسم هيچ كدام از فرهنگسراها هدايت نيست. صادق هدايت هم مالك كاروانسرايى شد كه خود به شدت از ريشه هاى شكل گيرى آن آگاه و ايضاً متنفر بود
 شازده ها در احتجاب مى مانند، سمفونى مردگان به گوش نمى رسد و هر تالشى براى ايستادن بر روى !هم قاطبه نويسندگان مان چوب امداد را مستقيما از او مى گيرند

براى تغيير نام اين همه ورزشگاه ، مجوز اداره كل تربيت بدنى استان . شانه هاى هدايت عبث مى  نمايد تا خشت ديگرى روى ديوار كوتاه ادبيات مدرن در ايران قرار نگيرد
ضرورت بازبينى مجدد تختى از زواياى ديگر و باز شنوى فحش هايى . تختى اسطوره اى شده كه شكستنش شدنى نيست و اگر مى شد هم دور از انصاف بود. تها كافى نيس

  !كه به ناحق از مردم نماها

جى شمشيرى كه از احرار مصدق بود را كهنگى همان به خاطر نسبت خويشاوندى با كاظم حسيبى مى خورد كه به جبهه ملى متصل بود يا رفت و آمد به چلوكبابى حا
  .در صورت پذيرش روايت سيال، كسى نمى گويد بابك تختى راه پدرش را نرفت. روايت ساده كه صادق هم بود اما هر دو را در اين سه دهه از دست داده، ايجاب مى كند

رض اگر مبارزه باشد ابعاد ميدان بسا گسترده تر شده و بر همين مبنا داستان نويسى بابك عكس هايى هست كه بابك نوجوان را با دو بنده كشتى نشان مى دهد اما غ
تختى نمى تواند با حكم بچه گانه اى مبتنى بر ناخشنودى غالمرضا تختى از دو بنده نپوشيدن پسرش مطابقت داشته باشد و چه بسا اگر دو بنده را درنمى آورد بيژن جاللى 

تازه تختى خودش هم آن اواخر تن به رانندگى در جاده هاى ! باز هم اين خواهرزاده من شعرهاى بندتنبانى گفته: كرد كه صادق هدايت مى گفترا در پاريس تداعى مى 
وش اتومبيل وارداتى، طوالنى و يكنواخت اروپاى غربى سپرده بود تا از  آلمان مرسدس بنز بخرد و خودش تا ايران براند و ايرج رمضانى در خيابان چراغ برق پس از فر

  .سهمى هم به جهان پهلوان بدهد

خودم اين تصميم را گرفته ام و احدى در كار من . از هيچ كس شكايتى، گله و ناراحتى ندارم:  مى نويسد١٣۴۶ سال از هدايت كوچك تر است، درشانزدهم دى ٢٨تختى كه 
  .دخالتى ندارد

نه در خانى آباد و نه در هيچ كوچه پس كوچه ديگرى در ايران، هيچ مادرى نمى : ر تختى دخالت شد تا همگى بپذيريمهر چند كه بعداً به قدرى با روايت تك خطى در كا
  .تواند مثل تختى را بزايد

 محاق مى رود نيز پيامد كج اين كه غير از هفدهم دى ماه، هرگاه زلزله اى رخ مى دهد تختى هم در اذهان يا رسانه ها رخ نمون مى شود و مجدداً تا وقوع زلزله بعدى به
  !طالع ما برمدار ايستايى افتاده و صرف كردن فعل ديدن، قبل از جدا شدن پلك ها از روى همديگر. سليقگى تحرير كنندگان روايت تك خطى است

همان . كه در قاب دوربين بهروز افخمى جا نگرفته است ۵٠تختى حقيقى چه بسا بزرگ تر از تختى  توده در دهه . تختى از روايت متكثر و چندصدايى لطمه نخواهد خورد
او حتى اتومبيلى را كه در آن مراسم دريافت كرده بود فروخت تا هزينه زندگى . طور كه پس از ربودن طالى المپيك ملبورن در مقابل اعليحضرت، تفقد شاهانه را نپذيرفت

گود زورخانه باشگاه پوالد را پر كردند تا مسطح شود و تشك هاى كشتى را !  هاى زمان و البته زمانهاما دست.  سالگى متقبل شود١٨و تحصيل دو كودك بى سرپرست را تا 
  .هم براى گسترانيدن ميز بيليارد برچيدند كه البته پسر حاج حسين رضى زاده بى تقصير بود
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توان جست  وجو كرد كه تختى را تا محبوس شدن در هتل آتالنتيك به عقب تختى را در زخم زبان ها و كنايه هاى نيشدارى كه سال آخر زندگى به جان مى خريد هم مى 

براى انفصال تختى از كار كردن در زيرمجموعه هاى ... راند و كارى تر از زخم  مدير عامل شركت سهامى كارخانجات ايران و امضاهاى مهندس شهمن، محمود عليمدد و 
از فضولى نسل قبل تر در زندگى ورزشى، اجتماعى، اقتصادى، .  دار شدن وجدان عموم از كشته شدن تختى نكردهروايت تك خطى هيچ اشاره اى به جريحه. دولت بود

  .تختى حرجى بر ما نيست... زناشويى و 

 مردم، اين نكته را به دليل تختى چهره اى كامالً مردمى بود و برخى از. درست مثل تمسك مدام نسل قبل بر روايت ارتجاعى از محبوب  ترين ورزشكار ايران در تاريخ
غالمرضا، جوانمرد و نجارى بود كه ميخ اسطوره شدن تختى را در خاك اين .  فراموش كرده بودند١٣۴۶ و خصوصاً ١٣۴۵حافظه ضعيف تاريخى و غيرتاريخى، در سال 

  .سرزمين فرو كوبيد

  

9 

 

 ابراهيم افشار

  .صرف ناهار در منزل محمدحسن حقير: ۴ تا ١ساعت 

  .ديدار با روح اهللا خان:  شب١٠ تا ۴ساعت 

  .هتل آتالنتيك:  شب۵/١٠ساعت 

  .ديروقته، به خونه نميرم: مسافرى خسته به متصدى هتل

  ۴۶ دى ١۴شنبه 

  !  چه صبحانه عارفانه اى:مردى صبحانه مى خورد و وصيتنامه مى نويسد

  .فوتبال و كشتى هم جزو بحث است. ديالوگ هاى پهلوون و مدير هتل در سالن پايين شنيده نمى شود: ١٠ساعت 

  .الدن ها نگرانند. ديدار دو دوست. شاغالم_ گلفروشى رزنوار . چهارراه پهلوى: ۵/١٠ساعت 
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  .مصطفى فرزين _ ١٠٢دفترخانه : ١١ساعت 

  .امه اش را ثبت مى كندخسته جانى وصيتن

  .گلفروشى رزنوار. باز پيش شاغالم: ۵/١١ساعت 

  .ديدار با جعفر خدادادى، صحبت با كارگران. مؤسسه دخانيات: ١٢ساعت 

  .بيا عصرى به شابد والعظيم بريم: جعفر

  !همين روزا همه تون اونجا مى آيين: غالمرضا

  !ها؟: جعفر

  .فشنگ مى خوام!  جعفر-

  .براى اسلحه خفيفش مى خواد. او يك چريك نيست. نباشيدنگران : راوى كل

  !چه ناهارى. دكان ممدحسن حقير:  بعدازظهر۵/١ساعت 

  تا حاال با بغضى كه نخواى كسى بفهمه غذا لمبوندى؟: راوى كل

  .پيش روح اهللا خان: ۵/۴ساعت 

  بريم مهرآباد شام بخوريم؟: غالمرضا

  .د شكرىبريم دكون اح. نه اونجا شلوغه: روح اهللا

  .خوراك ماهى: دكان احد شكرى

  . نيمه شب۵/١حضور تا ساعت 

  . هتل آتالنتيك٢٢اتاق شماره :  نيمه شب١/۵

  شكارى مو از ماشين مى يارى؟: غالمرضا به پيشخدمت

  .ورود اسلحه به داخل هتل قدغنه. مواظب باشيد. چشم: پيشخدمت به غالمرضا

   ١٣۴۶ دى ماه ١۵يكشنبه 

  .ماس تلفنى با شهالت:  صبح۵/١٠ساعت 

  خواب:  بعدازظهر١تا ١٠/۵

  )يا اشغال يا مردد(بدون ديالوگ . تماس مجدد تلفنى با خانه:  بعدازظهر١

  .تلفن به رفيقى كه در خانه نيست: تماس بعدى

  .برام ناهار بيار:  تلفن داخلى به پيشخدمت هتل۵/٢ساعت 

  !اين خود افتخار كوچكى نيست. نمى داند آخرين كسى است كه غالمرضا را ديده است. ون مى بردپيشخدمتى كه ظرف هاى خالى را از اتاق او بير: ۴ساعت 
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  .  ببين ابرام قلم و كاغذ بيار-

  . چشم-

  .تماس تلفنى دوست تختى: ۵/۴ساعت

  .هنوز برنگشته: تهمينه به نيكو سليمى

اين آخرين صدايى است كه يك پيشخدمت از اتاق او : آقاى كارآگاه بعدها مى گويد.  روشن است و صداى آب از دستشويى اش مى آيد٢٢چراغ اتاق :  شب١١ساعت 
  .شنيده

  !رستم از شاهنامه  گريخت! تمام: ۵/١ساعت 

  ۴۶ دى ماه ١۶دوشنبه 

   صبح٨/۵

  .چرخ عقب بنز آقا تختى پنچره: پيشخدمت به مدير هتل

  .با مشت به در مى كوبد. صدايى نمى آيد. ٢٢ى گوش مى چسباند به در اتاق پيشخدمت.  به تلفن هاى داخلى كاركنان هتل جواب نمى دهد٢٢اتاق 

  ؟٧الو كالنترى :  صبح٩

  .نماينده دادستان در اتاق را باز مى كند: صبح٩/۵

  .شيار باريكى از خون از گوشه  لبى سرازير است. جسدى رشيد با صورتى كبود روى تخت افتاده

  .دل شير خون شده بود: يكى مى گويد

  !!سعيد امامى باالخره كارش را كرد: ى مى گويديك

  .۴۶از فروردين تا دى . حاال تقويمش را مى خوانم! يك لحظه زمان را گم كردم! ببخشيد

  .همه شادى هايم تمام شده است:  فروردين٢

  .بايد خود را براى رفتن آماده كرد:  فروردين٣

  .هتر كه كار خوب كنيمچه ب. زندگى براى هر كسى يك طور لذت دارد:  فروردين۴

  .زندگى موقعى شيرين است كه خود را براى ترك آن آماده كنيم:  فروردين١١

  .حقيقت هميشه روشن است:  ارديبهشت١

  .در شهريور ماه خدا به ما فرزندى مى دهد:  ارديبهشت٨

  .خدايا همه ما را عاقبت به خير كن:  ارديبهشت١۵

  .اوقاتت را صرف قمار نكن:  ارديبهشت٢٢

  چرا مرا آفريدى؟:  ارديبهشت٢٩

  چه وقت خواهم مرد؟:  خرداد۵
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  .خدايا كمكم كن:  خرداد١٢

 .در نظر من رنگ  پوست و مذهب مطرح نيست بايد انسان بود. راستى براى همه نيكوست:  خرداد١٩

  ...هيچ مبارزه اى مرا خسته نكرد جز:  مرداد٢٠

  .هر چه قسمت باشد همان است:  آذر٣

  .دوارم سرنوشت بابك عزيزم خوب باشدامي:  آذر١٠

  .فرزند، يكى كم است دلم مى خواهد چند تا باشد:  آذر١٧

زلزله بم كه آمد، بوى تختى كه آمد، دستم به نايب حسين نمى رسيد كه تعريف كند وقتى خبر زلزله بوئين زهرا را شنيد آن شب مگر خوابيد غالمرضا؟ بگويد سر نماز 
  !بفرما تو گود پهلوون: پهلوون كه ابر بهار آمد گفتصبح، چه جورى گريه كرد 

چرا بايد اين مردم روستايى واسه نداشتن خونه هاى خوب، اين «! پسر رضا كچل. بود كه به مملكت نمى رسد» پسر رضا كچل«تكيه كالمش در محفل دوستان خصوصى اش 
زد و باز » مشتى« هزار تومان پول براى بوئين زهرايى ها جمع كرد، يك لبخند ٢٠ و خوردنى با آن روز هم كه چهار كاميون پوشاك» جورى زير خروارا خاك جون بسپارن؟

  .را آورد» پسر رضا كچل«اسم 

  .  حيف كه اين مردم نازنين تو چنگال تو اسيرن-

  مى زدند؟اما، اين ديگر چه حكايتى بود كه مأمورها به جاى اينكه غالمرضا را بگيرند رفقاى او را مى گرفتند و سير 

در يك تظاهرات پر از زد و خورد بين دانشجويان انقالبى ايرانى و سلطنت طلب ها، يكى از بچه هاى ملى گرا با ديدن صورت . ۵٧انقالب .  سال بعد لو رفت١١همه چيز 
ن محمود است؟ محمود در صف طرفداران شاه داشت خودش اين يعنى محمود است؟ واقعاً چشم هايم درست مى بيند كه اي. اصالً زد و خورد را ول كرد! ، كف كرد»محمود«

  اى بابا مگر او جبهه ملى چى نبود؟ مگر او پا به پاى ما تو تهرون نمى  اومد؟! را مى كشت

  !شده بود» تابلو«گزارشگر ولودهنده فعاليت هاى تختى، . يك مأمور امنيتى كه در دسته ورزشى جبهه ملى نفوذ كرده بود! آقا محمود كارش درست بود

  .غالمرضا نه تنها مشروب و سيگار كه كالباس هم نمى خورد: حاال ديگر آقا مرتضى هم نيست كه بگويد

او با هر كسى اين سخن . رستم به فكر خام قيام مسلحانه بود.  كه همرزمان تختى به زندان افتاده بودند، دو مرد از جلسه اى در يوسف آباد برمى گشتند۴٠در اوايل دهه 
  . گفتنمى

  .واسه من اين امكان هست كه شاه رو بكشم: غالمرضا

  چه جورى؟: نايب حسين

مى . تو كاخ منو بازرسى نمى كنن. اونم آدم خوش خدمتيه، ترتيب مالقات با شاه رو مى ده. مى رم پيش رئيس سازمان مى گم من ديگه دست از مبارزه كشيده ام: غالمرضا
  ... و پسر رضا كچل ترورتونم يه هفت تير تو جيبم پنهون كنم

اما نوع ديگر ) مثالً نقاش(يكى با اشيا چيزى خلق مى كند . دو نوع آفريننده در جهان هست:   نمى دانم اين فيلسوف چينى چرا بايد حرفش را به پايان مقاله من تزريق كند
  .او آفريننده واقعى و شاعر واقعى است. آفريننده عارف است كه خود را خلق مى كند
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 تختي جهان پهلوان - 10
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 ى و ازخودگذشتگى جوانمردى و خاطره الگوادي گري برگزار شد تا جامعه ورزش بار دهي ماه در ابن بابوى امروز هفدهم دى سالگرد مرحوم جهان پهلوان تختني و هشتمىس
 . بدارندىرا گرام

پدرش به سبب اعتقادات مذهبى و ارادت به امام هشتم حضرت . متوسط در محله خانى آباد تهران متولد شد شمسى در خانواده اى 1309     تختى در روز پنجم شهريور 
 .      فرزند داشت كه سه پسر و دو دختر همگى از غالمرضا بزرگتر بودند5رجب خان پدر تختى . امام رضا عليه السالم نام غالمرضا بر او نهاد

وى كه پيش از . آغاز شد»پوالد «آشنايى حقيقى او با ورزش و كشتى در باشگاه . آغاز كرد،ورزش ابتدا براى اونوعى تفنن وسرگرمى بود    مرحوم تختى ورزش رااز نوجوانى 
 .    شگاه پوالد رفت به با1329 نخستين بار در سال براى. اين گودها و زورخانه هاى فراوانى ديده بودشيفته ى تواضع و افتادگى پهلوانان كشتى و ورزش باستانى شده بود

اما تمرين هاى . شركت كردم، در همان اولين دوره ضربه فنى شدم) كاپ فرانسه( در مسابقه ى بزرگ ورزشى 1328وقتى در سال »:    پهلوان تختى در مصاحبه اى مى گويد
 .     سرآغاز پيروزى ميدانستمرااشتم اما كار و كوشش جدى و سختى كه در پيش گرفتم مرا يارى كرد تاحقيقت مبارزه رادرك كنم اگرچه شور پيروزى درسرد

به )  كيلوگرم79( در وزن ششم 1330    به اين ترتيب غالمرضا تختى با تمرين وپشتكار مثال زدنى رفته رفته خود را از ميان بازنده ها بيرون كشيد وسرانجام در سال 
 .    عضويت تيم ملى درآمد

وى در چهار دوره المپيك حضور داشت و حاصل آن يك .  اش ركورددار شركت در المپيك ها و كسب بيشترين مدال از اين آوردگاه بود    تختى در دوران زندگى ورزشى
 .     در كشتى ايران اين امر اتفاق نادرى است. مدال طال، دو نقره و يك عنوان چهارم بود

 . سانى و سجاياى اخالقى پسنديده و جوانمردى و نوع دوستى شهره خاص و عام بوده است    جهان پهلوان عالوه بر قهرمانى، به لحاظ منش و رفتار ان

شادروان تختى همچنين در ورزش باستانى و كشتى پهلوانى داراى تبحر و مهارت بود چنان كه سه بار پهلوان ايران شد و .     او زندگى خود را وقف مردم و ملتش كرده بود
 زندگى 1345 روز پنجشنبه دوازدهم آبان ماه رد)  ميالدى1966توليدو (وى چهار ماه پس از بازگشت از آخرين سفر خود . را مغلوب كردهربار كشتى گيران نامدارى 

 به گوش  بود و سرانجام پس از گذشت چهار ماه از تولد فرزندش خبر درگذشت جهان پهلوان1346مشترك خود را با همسرش آغاز كرد، كه حاصل آن تولد بابك در سال 
  . بردفروهمه ايرانيان و جهانيان رسيد و همه را در اندوهى عظيم و بهتى شگفت انگيز 

 .    روحش شاد
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  تختيبه ياد جهان پهلوان :  داد نامه -11

  

   ٢٠٠٣ژانويه     * ١٣٨١ دى    *  ۵٨  ميهن شماره   

mihan/58/net.mihan.www

   
  !به سوگت  

  اى به سوگت ، ...

  ! ...هر چه چشم پاک ، اشک افشان

  من اينک ،

 - –در تمام چشم هاى پاک  -

  ! ...مى گريم

  من اينک ،

  -در تمام آه هاى سرد  -

  ! ...مى نالم

  لب و دندان گزان ،

  :طر اندوهبار خويش مى گويم با خا

  تو بودى رستم دستان ،

  نه با کاووس ،

  بر کاووس ، 

  ! ...چرا اينسان؟

  ! ...چرا؟

  ! ...اين رستم دوران چرا؟

 ! ...افسوس
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پدر  -“ رجب خان“. ى خانى آباد تهران به دنيا آمد اى متوسط و مذهبى در محله در خانواده١٣٠٩غالمرضا تختى در روز پنجم شهريورماه 

ى  ، پدر بزرگ غالمرضا، فروشنده“حاج قلى“. ى آنها از غالمرضا بزرگتر بودند  غير از وى دو پسر و دو دختر ديگر نيز داشت كه همه-تختى 

نشست و به همين سبب در ميان  كنند كه حاج قلى در دكانش بر روى تخت بلندى مى از قول رجب خان، تعريف مى. خوار و بار و بنشن بود

  . تبديل شد“ نام خانوادگى“ هاى رجب خان منتقل شد و به  همين نام بعدها به خانواده. خانى آباد به حاج قلى تختى شهرت يافته بوداهالى 

آهن زمينى خريده و يك يخچال طبيعى احداث كرده بود واز  رجب خان با پولى كه از ماترك پدرش به دست آورده بود، در محل سابق انبار راه

  . كرد ى پرجمعيت خود را تامين مى خارج زندگى خانوادههمين راه م

اى بزرگ و فراموش نشدنى بر روح او وارد كرد، آن بود كه مرحوم پدرش براى تامين  اى كه در كودكى غالمرضا روى داد و ضربه نخستين واقعه

  . ى مسكونى خود را گرو بگذارد ى ناچارشد خانه معاش خانواده

ى خانه و  ى ما آمدند و اثاثيه يك روز طلبكاران به خانه“: گويد ى خود با يادآورى اين ماجراى تلخ مى ين مصاحبهها بعد در آخر تختى سال

ها و دو اتاق اجاره  ى همسايه شب سوم اثاثيه را برديم به خانه. ساكنينش را به كوچه ريختند، ما مجبور شديم كه دو شب را توى كوچه بخوابيم

اين حوادث تاثير فراوانى . اش را نيز بفروشد ر عرصه را بيشتر بر پدرم تنگ كرد تا اين كه مجبور شد يخچال طبيعىچندى بعد روزگا. كرديم

  ” .هاى آخر عمر شد ى پدرم گذاشت و باعث اختالل روحى او در سال در روحيه

ستان و دبيرستان منوچهرى كه در همان سال در دب٩مدت “ :گويد وى خود مى. سال به تحصيل پرداخت٩در چنان شرايطى، غالمرضا تنها 

اى كه از دوران تحصيل به ياد دارم، اين است كه هيچ وقت شاگرد اول نشدم، اما زندگى  خانى آباد قرار داشت، درس خواندم، ولى تنها خاطره

  . ها كسب كنم گاهكنم هرگز نمى توانستم در معتبرترين دانش هايى به من آموخت كه فكر مى در ميان مردم و براى مردم درس

زندگى همچنين به من آموخت كه مردم را دوست بدارم و تا آن جا كه در حد توانايى من است، به آنان كمك كنم، حال اين كمك از چه طريقى 

  ” ....هر كس به قدر تواناييش . و از چه راهى باشد، مهم نيست

در همان اوان، خيال قهرمان شدن، مدتى او را به . نوعى تفنن و سرگرمى بودورزش ابتدا براى او . غالمرضا، ورزش را از نوجوانى آغاز كرد

وسوسه انداخت اما از همان نوجوانى كه تازه به فكر باشگاه رفتن افتاده بود، اعتقاد داشت كه ورزش براى تندرستى و سالمت جان و تن هر دو 

  . الزم است

ى فراوانى به ورزش داشتم، مجبور بودم كه  با آن كه عالقه“ :گويد اش مى  زمان نوجوانىاى با اشاره به فقر و مشقت شادروان تختى در مصاحبه

دنيا . براى مدتى به خوزستان رفتم و در ازاى روزى هفت يا هشت تومان، كار كردم. زندگى، نان و آب، الزم داشت. در جستجوى كارى برآيم

  ” .تگذش بود، زندگى به سختى مى)جنگ جهانى دوم(در حال جنگ 

ى  هاى فراوانى ديده بود و شيفته وى كه پيش از اين گودها و زورخانه. آغاز شد“ پوالد“آشنايى حقيقى تختى با ورزش و كشتى در باشگاه 

واقع در (تواضع و افتادگى پهلوانانى كشتى و ورزشى باستانى شده بود، براى نخستين بار در سال هزارو سيصدوسى ونه به باشگاه پوالد 
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مدير آن ”حسين رضى زاده“رفت و به دليل عالقه و استعداد وافرى كه نسبت به كشتى نشان داد مورد توجه مرحوم ) ن شاهپور سابقخيابا

  . باشگاه قرار گرفت

در . داشت ديد كه استعداد كشتى دارد، دست از سرش بر نمى كرد و مى رضى خان آدم خوبى بود، اگر كسى را نشان مى“:تختى، خود مى گويد

. گرفتيم، از دوش آب گرم و حمام خبرى نبود شديم و هر روز از ساعت دو بعد از ظهر تا چندين ساعت كشتى مى گرماى تابستان لخت مى

  ” .كردند، اما خاك و خاشاك آن، بيش از پنبه بود هاى كشتى را با پنبه پر مى رفتند تشك كشتى گيران براى وزن كم كردن، به خزينه مى

ها و توجهات  ى خدمت سربازى شده بود، در سربازخانه با استفاده از فرصت روانه) مسجد سليمان(بازگشت از خوزستان تختى كه پس از 

. ويژه تشويق و حمايت دبير وقت فدراسيون كشتى كه در دژبان ارتش فعاليت داشت، تمرينات كشتى خود را بار ديگر آغاز كرد فراهم شده، به

شركت كردم، درهمان اولين دوره ضربه فنى ) كاپ فرانسه(ى بزرگ ورزشى  در مسابقه١٣٢٨وقتى در سال “ :يدگو تختى خود در اين باره مى

هاى جدى و سختى كه در پيش گرفتم، مرا يارى كرد تا حقيقت مبارزه را درك كنم؛ اگر چه شور پيروزى در سر داشتم، اما كار  اما تمرين. شدم

  ” .دانستم و كوشش را سرآغاز پيروزى مى

ها بيرون كشيد و سرانجام در سال هزاروسيصدوسى در  به اين ترتيب تختى با تمرين و پشتكار مثال زدنى رفته رفته خود را از ميان بازنده

با ) ١٩۵١هلسينكى،  ( هاى كشتى آزاد قهرمانى جهان ى مسابقه وى در نخستين دوره. وزن هفتادو نه کيلوگرم به عضويت تيم ملى درآمد

  . سال داشت، نايب قهرمان جهان شد٢١كه هنوز وجود آن 

ى كمتر از  هاى قهرمانى جهان و در فاصله هاى كشتى هلسينكى كه در نخستين حضور او در مسابقه ى تختى در رقابت  كننده درخشش خيره

ى كم نظير تختى و همچنين استعداد و  دو سال از ورودش به ميادين ورزشى داخلى اتفاق افتاد، بيش از هر چيز نمايانگر ايمان و تالش و اراده

  . ى كشتى بود ى او در زمينه العاده مهارت فوق

اى براى كشتى ايران و جهان  گفتنى است در اولين دوره مسابقات قهرمانى كشتى آزاد جهان كه از لحاظ تاريخى ميدان معتبر و تعيين كننده

محمود مالقاسمى و (شت وزن آن زمان حضور پيدا كرد و با كسب دو نشان نقره بود، تيم ملى كشتى آزاد ايران با تركيب كامل و در هر ه

هاى ملى تركيه و سوئد  يى درخشان و غير قابل تصور پس از تيم در نتيجه) عبداهللا مجتبوى و مهدى يعقوبى(و دو نشان برنز ) غالمرضا تختى

  . عنوان سوم جهان را به دست آورد

ها پيروزى و فتح سكوهاى متعدد  سال آينده با كسب ده١۵براى تختى آغاز راهى بود كه طى ) ندفنال(هلسينكى ١٩۵١مسابقات سال 

  . المللى كشتى ادامه يافت قهرمانى در بزرگترين ميادين بين

هاى المپيك با كسب شش پيروزى و قبول يك شكست در  در نخستين حضور خود در رقابت) ١٩۵٢(١٣٣١شادروان غالمرضا تختى در سال 

ها توانست حيدر ظفر ترك را كه سال پيش با غلبه بر تختى  وى در اين مسابقه. از شوروى صاحب نشان نقره شد” ديويد جيما كوريدزه“ابر بر

  . قهرمان جهان شده بود را شكست دهد
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هفتادو ( ، در وزن هفتم که در توکيو برگزار شد) 1954(ى مسابقات جهانى كه در خرداد ماه هزاروسيصد و سى و سه  تختى در دومين دوره

هاى درخشان و شايستگى فراوانى كه از خود بروز داد با قبول يك شكست غير منتظره در  به رقابت پرداخت كه با وجود پيروزى) هشت کيلو

  . سوئدى از راهيابى به فينال بازماند و در نهايت عنوان چهارمى اين وزن را به دست آورد” وايكينگ پالم“برابر 

  . ى توكيو را به خوبى جبران كرد ى فنى شكست داد و باخت غافلگيرانه را با ضربه» پالم«  ماه بعد در يك ديدار دوستانه در سوئد، تختى شش

هاى  ى مسابقه اما سومين دوره. المللى ورشو موفق به كسب نشان نقره شد ى بين  در جشنواره١٩۵۵شادروان تختى همچنين در سال 

ها، براى اولين و آخرين بار در وزن فوق  وى كه در اين دوره از رقابت. ى تلخى براى مرحوم تختى بود تجربه) ١٩۵٧ول، استانب(قهرمانى جهان 

  .گرفت، به دليل وزن بسيار كمتر نسبت به رقيبان با دو باخت حذف شد كشتى مى)  كيلوگرم+٨٧(سنگين آن زمان 

كيلوگرم به ٩٢نه كشتى گرفت و نتايجى كه به دست آورد با توجه به آن كه با وزن پهلوان ايران با وجود حذف شدن دراستانبول آبرومندا

  . مصاف كشتى گيران فوق سنگين رفته بود، در مجموع غير قابل قبول نبود

 عالوه بر  كيلوگرم وزن داشتند و ها صدوده روس، حريفان اصلى تختى در اين رقابت» ايوان ويخريستيوك«آلمان و » ديتريش«به عنوان نمونه 

  .ى خوبى برخوردار بودند آن در وزن خود نيز از تجربه

به مصاف )  كيلوگرم٨٧ ( برگزار شد تختى يك بار ديگر در وزن هفتم  )١٩۵۶(١٣٣۵  كه در آذرماه) استراليا(هاى المپيك ملبورن  در بازى

  . شكست تمامى حريفان اولين نشان طالى خود را به گردن آويخترقبايى از شوروى، آمريكا، ژاپن آفريقاى جنوبى، كانادا و استراليا رفت و با 

  . گرفتند اين براى نخستين بار بود كه دو قهرمان از آمريكا و شوروى در يك سكوى معتبر جهانى پايين تر از حريف ايرانى قرار مى

ى ايران دست يافت و صاحب بازوبند شد و در جهان پهلوان تختى در اسفند ماه همان سال با غلبه به مرحوم حسين نورى به مقام پهلوان

  . سى وشش و سى و هفت نيز اين عنوان را تکرار کرد  هاى سال

ى اين  هاى طال و نقره هاى آسيايى توكيو و مسابقات قهرمانى جهان در صوفيه به ترتيب نشان در بازى١٩۵٨جهان پهلوان تختى در سال 

ى مسابقات كشتى آزاد قهرمانى جهان  در چهارمين دوره) هزارو نهصد و پنجاه ونه(ال سى و هشت ها را به گردن آويخت و در مهر ماه س رقابت

  . كه در تهران برگزار شد سومين عنوان قهرمانى جهان خود را كسب كرد

تانى، فرانسوى، بلغار  كشتى ديگر رقباى مجارستانى، لهس۵از شوروى تنها كشتى گيرى بود كه با امتياز به تختى باخت و در “ بوريس كواليف“

  . ى فنى مغلوب پهلوان ايران شدند و ترك تختى با ضربه

هاى تهران با اكتفا به دو مدال طالى غالمرضا تختى و امامعلى حبيبى با وجود برخوردى از امتياز  تيم ملى كشتى آزاد ايران كه در رقابت

تا مكان پنجم ) ايتاليا، هزارو نهصدوشصت( هاى المپيك  ى بازى دمين دورههاى قبل نيز ناموفق بود در هف ميزبانى در حفظ عنوان سومى سال

ها در وزن هفتم به ميدان رفته بود، پس از  گير ايران كه در اين رقابت ترين كشتى تختى كاپيتان تيم ملى و پر تجربه. رده بندى سقوط كرد

  . از تركيه به گردن آويز نقره دست يافت“ عصمت آتلى“ ر ى نهايى با قبول شكست در براب پيروزى در پنج ديدار با در مسابقه
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تيم ملى . هاى قهرمانى جهان در يوكوهاماى ژاپن ميدانى فراموش نشدنى براى كشتى ايران بود مسابقه

دوره مسابقات المپيك و جام جهانى در رقابت هاى جهانى ٨كشتى آزاد كشورمان پس از حضور در 

ر خود در تاريخ كشتى را رقم زد و با دريافت پنج نشان طال، يك نشان نقره، ترين حضو ژاپن، پرافتخار١٩۵٩

  . يك نشان برنز و يك عنوان پنجمى به مقام قهرمانى كشتى آزاد جهان دست يافت

 كيلوگرم به مصاف حريفان رفته بود با حضورى مقتدرانه ٨٧جهان پهلوان تختى كه دراين مسابقات در وزن 

  . را به گردن آويختآخرين مدال طالى خود 

  . نيز حضورى شايسته داشتند) ١٩۶٢(هاى قهرمانى جهان در توليد وى آمريكا  ى رقابت گيران آزاد ايران در ششمين دوره كشتى

ها و  تيم ملى ايران اگرچه نتوانست مقام قهرمانى خود را در اين مسابقات حفظ كند ولى كسب مقام سوم جهان نيز با توجه به كارشكنى

جهان پهلوان تختى در اين مسابقات با . شود ى قابل قبولى تلقى مى گيران ايران روا شد نتيجه هايى كه در حق تختى و ساير كشتى اورىناد

كه از قهرمانان صاحب نام وزن هفتم بودند از حيثيت » عصمت آتلى« روسى و » مرويد« آمريكايى، » وان براند« حضور مقتدرانه در برابر 

گرم اضافه وزن نسبت به حريف از دريافت نشان ٢٠٠جوان تنها به دليل » مرويد«به خوبى دفاع كرد و در نهايت پس از تساوى با كشتى ايران 

  . طال محروم شد و به گردن آويز نقره رضايت داد

ل عشق به ملت ايران او را به برد با اين حا قهرمان ارزشمند ايران در شرايطى در اين ديدارهاى شركت كرد كه از بيمارى خطرناكى رنج مى

شدت بيمارى تختى به حدى بود كه پس از ديدار فينال سريعا به نيويورك منتقل و روز بعد در . مصاف با بزرگترين قهرمانان جهان كشاند

  . بيمارستان بزرگ نيويورك تحت عمل جراحى قرار گرفت

ت و شش ، جهان پهلوان تختى با وجود سن باال همچنان عضو تيم ملى هاى هزارونهصدوشصت و دو تا هزار و نهصد و شص در فاصله ى سال

اقبالى از كسب چهارمين نشان  اما تنها در بازيهاى المپيك هزارو نهصدو شصت وچهار توکيو شركت كرد كه در اين ديدار با بد. ايران بود

و ) هزاونهصدوشصت و سه(ى در مسابقات جهانى صوفيه البته جانشينان تخت. المپيك خود بازماند و به عنوان چهارمى جهان اكتفا كرد

از دريافت حتى يك امتياز در وزن هفتم ناموفق بودند، اين امر در كنار عشق وافرى كه ملت ايران به جهان  ) هزاونهصدوشصت و پنج(منچستر 

پهلوان سى و . ى جهانى را برانگيخته بودها هاى مردمى و مطبوعاتى براى حضور مجدد تختى در رقابت پهلوان داشتند، موجى از درخواست

شش ساله ى ايران با وجود عدم آمادگى كافى و گذشتن از مرز بازنشستگى شركت در مسابقه هاى جهانى هزار و نهصد و شصت و شش 

  .توليدو را پذيرفت) تيرماه هزار و سيصد و چهل وپنج(

ى فنى، بهترين چهره شناخته شده  شش از نظر نتايج فنى و پيروزى با ضربهتختى در مسابقات انتخابى مسابقات جهانى هزارو نهصدوشصت و 

ها و برخوردهاى سويى كه از سوى برخى افراد و  و به عنوان بهترين كشتى گير وزن هفتم ايران راهى آمريكا شده بود با اين حال كارشكنى

  . ى او را تضعيف كرده بود شد روحيه مقامات نسبت به او روا مى
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“ وگو با خبرنگار  هلوان به هنگام عزيمت به آخرين سفر خود، در ميان خيل عظيم مردمى كه براى بدرقه ى او و همراهانش آمده بودند در گفتجهان پ

اس اند، احس نسبت به اين مردمى كه به فرودگاه آمده. تواند مرا خوشحال كند، پول، مدال طال، عشق و حتى عشق هيچ چيز نمى“:  گفت “كيهان ورزشى

 اگر  راستى چقدر محبت بدهكارم؟ من چرا بايد كشتى بگيرم؟ چرا بايد همراه تيم مسافرت كنم، تا سبب اين همه مراجعت باشم؟. كنم شرمندگى مى

يقينا اش خواهد شد،  وقتى كسى نداند چه عاملى سبب خوشحالى... توانستم ادعا كنم چون ديگران هستم دانستم من هم مى پاسخ به اين پرسش را مى

  ” كند گيرد و چرا همراه تيم مسافرت مى نخواهد توانست بگويد چرا كشتى مى

ى ممكن نيز مواجه شد به طورى كه پس از پيروزى پنج بر  اميد به مصاف تازه نفسى هاو جوانان جوياى نام رفته بود، متاسفانه با بدترين قرعه تختى كه بى

رفت و با قبول شكست در برابر ) ها نفرات اول و دوم اين دوره از رقابت(» احمد آئيك«و » لكساندر مدويدا“صفر در مقابل حريفى از مجارستان به مصاف 

  . كردى كشتى خداحافظى ها براى هميشه با صحنه آن

  يادش گرامى باد

  برگرفته از دادنامه

  

  تختيگفتگو با :  سيمين بهبهاني -12
 

 

de.emrooz-iran  
هبهانى در يک حراجى به در مراسمى که هفته گذشته از سوى هنرمندان براى زلزله زدگان بم در محل سينما قدس تهران برگزار شده بود، دستخط شعر جديد سيمين ب

  .  هزار تومان فروخته شد و اين مبلغ به زلزله زدگان اهدا شد400مبلغ يک ميليون و 
  : متن شعر جديد سيمين بهبهانى که در مورد زلزله بم است بدين شرح است

  گفتگو با تختي

  صبح از كران سر برزد ! تختى سحر شد، برخيز
  لرزد  ىچرخد، باز اين زمين م باز اين فلك مى

  در سكر رؤيا راهى، تا گور تو طى كردم 
  بر خوابگاهت دستم، انگشت غم بر در زد 

  برخيز و اين مردم را راهى به كارستان كن 
  وقت سفر شد آنك خورشيد غمگين سرزد 

  از اشك و از همدردى يك كاروان در پى كن 
  ارزد  فرش و گليم و چادر چيزى اگر مى

  گم بسى سنگين است ساله؟ سن سى ى   من، خفته-
  برجاى مغزم اينك مارى سيه چنبر زد 

  آيا به يادم دارى؟ آن روز؟ آرى، آرى 
  ى دفتر زد  روزى كه مهرت مهرى بر صفحه

  رفتى و دنبالت يك كاروان همدردى  مى
  ها پرزد  ها، تا آسمان مرغ دعا از لب

  دستان مرد از يارى، جوينده در هميان شد 

http://farhang.iran-emrooz.de/more.php?id=2249_0_13_0_M
http://farhang.iran-emrooz.de/more.php?id=2249_0_13_0_M
http://farhang.iran-emrooz.de/more.php?id=2249_0_13_0_M
http://farhang.iran-emrooz.de/more.php?id=2249_0_13_0_M
http://farhang.iran-emrooz.de/more.php?id=2249_0_13_0_M
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   و انگشتر زد زن آتش بيزارى، در طوق

  ها، از سوى ياران آمد  بر دردها درمان
  ... ها، دستان ياريگر زد ها مرهم بر زخم

  ساله ، برخاستن نتوانى  اى خفته سى
  بايد دم از اين معنا، با تختى ديگر زد 

  اى تختيان برخيزيد، با روح تختى همدل 
  ... وقتى هزاران كودك، درخون خود پرپرزد

  

  !هاي  مردم ، هرگز نمي ميرند  که من ديدم ؛  پهلوان  "  تختي"آن :  ي  جمال مير صادق-13

  1384 بهمن 19    59شماره   هفتهپيک 
htm.59index/hafteh_archiv/com.peiknet.hafteh

 

  

   سايه. ا.ه : به

 و افتادند ى به دست و پا مآمد ى بعد که گندش باال مداشتند، ى برش ماني گرفت ازمىهشان قرارم هرکه سر راها، ىبا کشتن بزرگترش کردند، خون.  دهنت، درست استقربان
 کردند، ى مشترروي را بخودشاندست . ها بدهکاربود  گوشش به آنى چاپ زدند؟ کشي براى مسخره اىها  چه داستانىديد.  رفع ورجوعش کنندخواستند ىم
 ،ى نگرفتى اجهي کن، بخرشان و اگر نتعشانيمرعوبشان کن، ساکتشان کن، تطم:  دهدى نمى مطلوبجهي نتى بودند که قهرمان کشنيغافل ازا. دادند ى را لو مشترخودشانيب

 رباراني را تى که نوشتند گل سرخى روزىفردا... ىمثال گل سرخ. روزبه:  شدانه را کشتند افسىبه خدا افسانه اش کردند، هرقهرمان.  کنرآبي سرشان را زسروصدا ىب خب،
  : گفت ى مىرزنيپ.  نشسته بودمىکردند تو تاکس

  » . برم، مرد بودلشي قربون سب«

.  به خداىلي خست؟يقشنگ است، ن.  اش زده بودخهي گل سرخ به کي روزسالمرگش تو دانشگاه هردانشجو دميشن.  خود دارندىها که جا  گفتند، جوانىنطورمي اها رزنيپ
  .شود ى آدم پرازاشک مىها چشم

 که حساب مي و رفتمي چلوکبابمان را خوردگفتم ىآره داشتم م.  خود داردى که جاى مثل تختى بودند، قهرمانى هرآدم حسابىدشمن جان. نطوربودي داداش، همنطوربوديمه
  :رگفتيمردک دخل بگ. ميکن

  » . حساب شده«

  » حساب کرده؟ى ک«

  ».ى آقا تخت«

  » بود؟نجاي مگه پهلون اى واىا« :  گفتجواد

  ». بردنفي شما تشرى پاشيپ« :  گفتمردک

http://hafteh.peiknet.com/archiv_hafteh/index59.htm
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http://hafteh.peiknet.com/archiv_hafteh/index59.htm
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  ». دفعه هم پهلوون خجالتمون دادهنيا« : دي خندجواد

  : کردفي تعرمي که آمدرونيب

  ». خورهىپهلون بهش برم.  کنهبشي آباد دست تو جى بچه خانهي او شي باورکن هنوزنشده پم،ي بچه محل«

  ».مري وچند تا عکس ازش بگنمشي ببخواد ى دلم مىليخ« : گفتم

  ».ىش ى مشيي فداش،يني دفعه ببهيجون تو .  رو ندارهگهي دىها  ادا واطفار بچهچيه. هيخاک. ششي پبرمت ىم« : گفت

. شود ى مداي کم پىمثل تخت. ستي ازشان نى ورفتند واسمرآمدندي گى همه کشتنيا. کرد ى داشت که ساالرش مىزي چکي شود، ى آدم بزرگ نمىخوديب.  درست استآره،
  :زجواد آمد و گفت روکي

  »؟ىني شو ببى کشتخواد ى دلت م«

  ».رميگ ى وچند تا عکس هم ازش مارمي منموي دورباد،يبدم نم« : گفتم

 ىرانيا ا ژاپن، بلغار، آلمان و چهارتکا،ي آمر،ى شوروىراي گىکشت. شب آخره.  کشور شرکت کردنستيب. اديرنمي گتي نبودم، حاال که اومدم بلنجاي اه،يمسابقه جهان« : گفت
  ».مياومدم با هم بر.  برام فرستادهتي دادم دوتا بلغومي پهلوون پىبرا. ارميربي گتي بلهيجون تو حاضربودم صد تومن بدم و. محشره. تو جدول موندن

.  باشديى تماشانقدري شد که اىباورم نم. ود معرکه بجان،ي همه شوروهني همه آدم، انيا.  شدمجيپسر، پاک گ. ى کشتى تماشارفتم ى باربود که منياول.  بودامتيق. ميرفت
 ى سروصدا، احساس ناراحتاد،ي داد، فر،ىني دم کرده وداغ بنشىچند ساعت تو هوا.  گذشتى چه جوردمياصال نفهم. جان تو، حظ کردم. زي انگجاني هلمي فکيدرست مثل 

   آورباشد؟جاني همه هني کنند، انيي باال وپاى و هرندي بگگررايولنگ پاچه همد فتندي کرد دوتا آدم لخت به جان هم بى فکرمىک. ى غرق هم بشوچ،ي که هىنکن

ها هم آمده  زن. کردند ى مقيها را تشو  وبچهدنديکش ى مادي فرزدند، ىدست م. روجواني زده بودند، پجانيهمه ه.  بوديىچه غوغا.  توانمى کنم، نمفي تعرتي توانم براى نمنه،
 همه را ىتخت. انداختند ى را ميىکايدند وروس و ترک وآمري جنگىرمي مثل شکاشتند، ى منيريها هم ش  گذشت که بچهديازحق نبا. کردند ى مى چه هلهله اى دانىبودند، نم
. مان جهان است قهرگفتند ىم. همه را ازدم ضربه کرده بود.  نداشتى نمره منفچي هرروسي گىکشت.  گردن کلفت تو جدول مانده بودندى بلغارکي روس وکي. برده بود

 را با ى بلغارى هم وقتى تختىبرا.  دست زدندشي براىليمردم خ.  را مچاله کردى لندهوربلغارري گى که چطورکشتىدي دى ومىکاش بود.  بودفي همه فن حرىازآن قلدرها
 کي ى تختى براگفتند ىم.  پر و قرص بودىلي بازو؛ جان تو خى ستبرني هوا گوروم، انيا. گربوديزدي چکي روس ري گىکشت.  دست زدند اما نه به اندازه روسهازبرد،يامت

گوشم را داده بودم به بگو . ديفهم ى که ننه بزرگم مدمي فهمى همانقدرمى نبودم وازکشتدانيمن که تو م.  بودىها، مسابقه حساس  به قول بچهصهخال.  استىخطرحتم
  : د شده بود شده بود و از سرجاش بلنى جوشىجوانک. ها ى دوروبرىومگوها

  ».حاضرم با همه تون شرط ببندم. سازه ىپهلوون کارشو م.  تونه بکنهى نمى غلطچي هبره، ى مبره، ى مني دم گرفتى هى چن،ي گاله تونو ببندى اون دهنا«

  » باشه؟ ،ى اسکناس پشت گلهيسر« :  گفتىکي

  ». دست بده.  که سهلهىکيباشه، ده تاشم حاضرم، « :  گفتجوانک

  .زد ى را بهم مزهاي شده بود و باد همه چى انگارهوا طوفان،ىرواني به شزد ى انگارتگرگ م،ى زدند، چه دستشي براىمد رو دوشک چه دست که آىتخت

آخرنه .  بدگمانندىلي خىلي مردم خنيداداش، ا. ها  امتحان پس بدهد، سالديها با سال.  خودش را تودل مردم جا کندامده،ي هنوزنى که هرکستينطورنيا.  درست استکامال
 داشتند نقدردوستشي اني همىها امتحان پس داده بود، برا  به آنىتخت.  فروختهها يىها پا گذاشته و باال رفته وخودش را به باال  دل خوش کرده اند روسرآنى به هرکنکهيا

 خواهند ىمردم قهرمان م: ترساند ى دستگاه را من،ي هم؟ىدي به پاشد، ديى چه غوغاىديها پول جمع کنه د  زلزله زدهى راه افتاد براىوقت. شکستند ى سرودست مشيوبرا
   ...کي صاحب، کي قهرمان دارد، کيمملکت . ى داشته باشجاي وازش توقع بىبدو که دنبالش ستي آب نست،يچه غلطها، قهرمان که نان ن. چه کنند

  : زدادير که آمد رو دوشک، جوانک بلند شد و فرروسي گى کشتگفتم ى داشتم مآره،

  » . حسابشو برس پهلوون«
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. کرد ى روس را دفع مري گى کشتىها  حملهکند، ى مى بازى انگاربا بچه ا،ىبتيچه ه.  بودستادهي دوشک ااني کوه مکيآرام بود؛ مثل . دي برگشت، نگاهش کرد وخندىتخت

 کند و دو غي تمي را نى موفق شد تختم هکباري. داد ى نشان مشترازخودشيبچربش . کرد ى و حمله مرفت ى عقب مآمد، ى جلو مد،يچرخ ى حرکت بود، مکپارچهيروس 
  :کرد ى پسرش دعا مىباورکن انگاربرا.  که کنارمن نشسته بود، به دعا افتادىرمرديپ. فتدي و جلو برديازبگيامت

  ».ني رب العالماي ني آماد،ي بروني بدوني پهلوون مارو سربلند ازماي خدا«

 بگذارم، ى خودم را جا تختنکهي دفعه ازاکي» نبازه؟« :  دل من هم به شورافتاده بود؟ىکن ىباور م.  بلند نبودچکسيند، انگارمرده بودند، صدا ازه خاموش شده بودمردم
   خدا جان؟داد، ى مردم را چه مني باخت، جواب اىاگرم. دميلرز

.  برنده شودى تختخواست ىدرآن لحظه دلم م.  دانمىنم...  اي خورد، ىانشان داشت شکست م بود؟ تو فکرمردم بودم که قهرمى بگو، احساسات مليى بگوىخواه ى مهرچه
روس که .  بودم انگاربه دلم برات شده بودتظر را سردست گرفته بودم ومننميدرهمان حال دورب.  داشتمى دست به دعا هم برمرمرديباورکن اگربه دعا اعتقاد داشتم، مثل پ

 سگک نشست ى تختد،يخند ى مها افهيق.  رو لبهاش بودى لبخند گل وگشاد،ىديد ى را مى بود، هرکبيعج. دوباره زنده شده بودند. بلند شد مردم اديبه خاک رفت، فر
  . ازشان گرفتمىوکنده روس را باال آورد، عکس

» .هي کنده چه،ي سگک چه،يخاک چ« :  تند و تندداد، ى محي توضميرا برمرد،ياما آن شب، پ.  تماشا کردمى ازبس رفتم کشتدانم ىها را م  اصطالحني اى حاال معنگر،ي دآره
 را دانيم. دهي خم شده صورت او را بوسى تخت، را ببوسدى دست تختکبارخواستهي گفت ىم. شناسد ى را مرهاي گى است وهمه کشتى عاشق کشتگفت ىم.  بودى خوبرمرديپ

  :گفت ى باال آمد، ماروي کپل دميد. اوردي کنده اش را باال بى تختدي حاال باتگف ىم. داد ى محي توضمي براىازدست جواد گرفته بود وه

  ». به روح قرآن االنه که روسه بره به پل«

  . برنده شدى که تو مسابقه عکاسى ازشان گرفتم، همان عکسىعکس جانانه ا.  به پل رفتکرد، ى که روس ميى با همه تقالهادمي کردم ودزاني را منميدورب

 ادي وفردي ازجا پررمردي پدمي دفعه دکي.  که گرفتارش شد، کارش تمام استى است، کسى مثل گازانبر برقى سگک تختگفت ىم. ىعجب شگرد. گفت ى هم مرمردي پآره،
  :زد

  ». ضربه، به روح قرآن روسه ضربه شد«

 ىلي پىليپ.  ازرو دوشک پا شدرروسي گىکشت.  وارمردم بلند شدوانهي داديفر. ديدستش را به دوشک زد و سوت کش.  و نگاه کرددي رو دوشک خوابى داورسوئددميد
 دنديرقص ى مى گوشه اىعده ا. دنديکش ىم ادي وفرزدند ىهمه دست م. ورزشگاه به تکان آمده بود. دي صورت او را بوسىتخت.  نگاه کردى به تختزشي رىها با چشم. رفت ىم

 چوقتيه.  بوديىتماشا. کردند ى مردم چه مىديد ى و مى کاش بودىا. ى خوشحالادي فرکپارچهيورزشگاه شده بود . دندزنها هلهله شان را سرداده بو.  خواندندىوآوازم
  ؟ى کنىباورم. پسر، غرق شده بودم.  دست زدن و دم گرفتنبه من هم افتاده ام دمي دفعه دکي.  بودمدهي شده ندخودي را ازخود بنقدرمردميا

 اگردرش نبرده بودند، ن،يي بودند پاختهيمردم ر. مگرممکن بود. نمشينشد، بب. آن شب نشد. گرفتم ى ملمي را برده بودم وازشان فنميکاش دورب. ىلي شد، خفي حآره،
ها  ادم روزنامهچندتاش را د.  زدى به دل نمگ چنادي زهي همان که گفتم مسابقه را برد، بقش،يکيجز.  ما شدى دوستهي که ازش گرفتم، مايىها عکس. ديد ىپهلوان صدمه م

 شي چند وقت پنيهم.  استىدنيد.  پهلوانىها ى وآنجا، بچگنجاي دوشک ارونيچند آلبوم عکس ازپهلوان دارد، رودوشک، ب.  را جواد، ازم گرفتشيچاپش کردند، باق
ازجا بلند شد و .  گرفتلماني تحوى بود، کلدهيزنامه را پسند تو روىها پهلوان عکس. دنشيد اردو به مي روزبا جواد رفتکي. داد ى پاش مى شد بود که پول خوبداي پيىبابا

.  دورم جمع شدندر،ي گى کشتىها بچه. رميها بگ  خواهش کرد اول ازبروبچهرم،يخواستم ازش بازهم عکس بگ. ها را داشت، ساده، پرمهرومحبت  بچهىصفا. ديصورتم را بوس
.  گرفت، نه حالت صورتش عوض شدافهي همان طورساده نشست، نه قىتخت. خنده دارشده اند. هنوزهم دارمهاشان را   گرفتند، عکسافهيق جورکي نيهرکدام جلو دورب

  . تو صورتش بودىپهلوان

 را شها ىبعدها همه کشت. ىمي قدىها  پهلواننهوي داشت، عى صولت پهلوانبش،يصورت نج. گفتند ى مها ىمي که قدىزي همان چ،ىصولت پهلوان: خودش است.  زنده بادآها،
 وقت مسابقه است، همه کارهام را ول رهنوزهم ه.  عالقمند شدمى ازآن پس به کشتىدان ىاصال م.  دو تاش معرکه شدهىکي.  گرفتمى خوبىها ازهمه شان عکس. دميد
  . بودىگريزدي چى تختىها ىاما کشت.  تماشاى ومکنم ىم

 افهيباور کن هنوزهم ق.  فراموش شدىحرف تو حرف آمد و اصل کار.  کنمفي تعرتي براخواستم ىازاول م ازش دارم، همان که ى برود؟ خاطره اادمي بود کي نزدىدي دعجب،
 حقش را دميبعدها شن.  مدال نقره گرفتو باخت ى هم به عصمت اتلىتخت.  کردندتي همه خىراني اىرهاي گى هست؟ کشتادتي رم که کيالمپ. آن روزش جلو چشمم مانده

 ى تخت،ى ازشروع کشتشي پگفتند ىآنوقت هم م. کند ى را خاک مى تختکباري ىري غافلگکي درىدم آخر. کرده ى مىمسگر.  رفتهى همه اش درمکرتري گىکشت. خورده اند
 ىورده بوده، نم خىوگرنه ترکه که بارها ازتخت.  گرفتن نداشتهى به کشتىلي مه،رودوشک که آمده دمق بود. حالش گرفته شده بوده.  حرفش شده بودهوني فدراسسيبا رئ

  .مي را برداشتم وبا جواد رفتى بردارلمي فنيدورب. توانسته او را ببرد
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 لمي فخواست ىدلم م. ى به استقبال کسندياينقدربي سابقه نداشت اچوقتيه.  مردمىايدر.  آمده بود؟ هزارها نفرىتي چه جمعىديد.  دانستمى عجب، نم؟ى رفته بودتوهم
 ازدستم ارشياخت. شد ى و راست مج کنيدورب. شدم ى طرف وآن طرف پرت مني وبه اخوردم ىتنه م. هنگامه بود.  گذاشتى مگرمتيجمع اما هجوم رمي ازش بگىخوب
 چيه. ىتيعجب جمع. شد ى جهتش عوض منيدورب. خوردم ى تنه مکردم ى مزانيتا م. ى گرفته بودم و نه ازتختلمي ازآسمان و درخت ومردم فم،ي خالصه چطوربگورفت، ىم

 ىرو صندل.  شدمکي نزدى تختنيها به ماش با کمک آن. دندي به دادم رسرشيگ ى کشتىعاقبت جواد و رفقا.  شده بودمچارهيب. گرفت ى ام مهيداشت گر.  شد کردى نمىکار
 دمي دونيجلو ماش.  بهم خورد،  فلو شدتراژيند وم مرا ازجا کتي کردم اما جمعزاني کلوزآپ ازش گرفتم، دوباره مکينت کردم و.  اش غصه داربودافهيق. عقب نشسته بود

  . رفته بودني کنم، ماشداشيزون بک کردم که پ.  عوض شدهتوزون کردم روصورتش، مردم هجوم آوردند وج

 و رمي بگى ازتختىلميخواسته بودم ف ظاهرش کردم، خنده ام گرفت، مثال ى وقتىدان ىم. رزدي بدنشي به دديشا.  شدهى شلوغلميف. ني و بباي بى هروقت خواستل،ي کمال مبا
. شدند ى مدهي کشني و دنبال ماشرفتند ى هم باال مروکول که ازسروجواني مردم شده بود، انبوه پلميف.  بودني بود، همامدهي که درنىزيچ. از مردم که آمده بودند استقبالش

  .ند گرفته بود، جوانها نشسته بودنيها و پشت بامها هم که دورب  رو درختىحت

خواستم .  آمدندى روزسرزده با تختکي.  خواست بهش نشان بدهم اما جواد ناکس، بند را آب دادىباورکن دلم نم.  بودامدهي که ازش گرفته بودم، خوب ازآب درنى کلوزآپنه،
  . را نشان دادملمي و فمي کردکياتاق را تار. دميطفره بروم اما از رو پهلوان خجالت کش

 افهي قچوقتيه.  که تمام شد، چراغ را روشن کردملميف.  کلمه هم حرف نزد، خاموش نشست وازاول تا آخرتماشا کردکي. نزد، تمام مدت ساکت ماند ى حرفچي اصال هنه،
 که دي دىوقت. بود آنقدرها هم گرم نق اتاىهوا.  بودسيصورتش ازعرق خ.  مانده بودرهيسرش خم شده بود و نگاهش به کف اتاق خ. چوقتي کنم، هىاش را فراموش نم

  : عمزده وبراق گفتىها  صورتش را پاک کرد و با چشمىها عرق.  زدى لبخندکنم، ى نگاهش مرانيح

  ». نکرده بودمى من اومده بودن؟ من که کاردني دى همه براني ا«

  57 تابستان

  وصيتنامه -14

 com.akhale.www  

گيرد و   هتل آتالنتيك بود، تلفن داخلى هتل را مى٢٣ تختى دراتاق ١٣۴۶ ديماه ١۶درغروب روز 

را كند كه براى او كاغذ آرم دار هتل آتالنتيك  ازمسوول شيفت هتل درخواست قلم و كاغذ مى

  :كند نامه خود را در آن تنظيم مى فرستند و تختى وصيت  مى

 كه  كه زنده هستند از آن استفاده نموده در صورتى خانه شميران به دوخواهرهايم واگذاردم تا موقعى

هايم را البته اگر بابك عزيزم بزرگ بود مال   مدال. پسرم باقى بود بعد از مرگشان به بابكم واگذار نمايند

ديگر عرضى . د ولى چون چهارماه بيشتر ندارد باسم فرزند دلبندم بگذاريد درموزه حضرت رضاايشان بو

  . هايم اين است ندارم صورت بدهى

  . آنها رهنى است-ها بانك
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  اشخاص 

   ريال ۵٠٠٠٠ بنز ۵شركت مريخ 

   ريال ۴٠٠٠٠نيكو سليمى 

   ريال ٢٠٠٠اميرخان 

   ريال٢٠٠٠پرويز خان بيضايى 

    ريال۵٠٠٠ى اهللا سليم روح 

   ريال ۵٠٠٠حاج حسين خاله 

   ريال ٢٠٠٠٠طلب از خسرو صابطى 

  غالمرضا تختى 

١۶/١٠/۴۶  

  نظرات ديگران -15

 com.akhale.www  

  :جالل آل احمد

آخر جهان پهلوان باشى ودر بودن خودت جبران کرده باشى . از آن همه جماعت هيچ کسى حتى براى يک لحظه به احتمال خودکشى فکر نمى کرد

در معناى وجودى ودر قدرت تن ودر   رانبودن هاى فردى و اجتماعى ديگران را و آنوقت خودکشى؟ آخر مرد عادى ناتوان و ترسيده اى که ابتذال وجود روزمره خود

   .گفتنه "  اين نفس قدرت تن که به قدرت مسلط زمانه-در وجود اين بچه خانى آباد نو که هرگز به طبقه خود پشت نکرد-سرشناسى او جبران شده مى ديد
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  !رستم از شاهنومه رفت :باقر عالي خاني

با همان قيافه نجيب و خنده . كردم كه آمد ا قرار قبلى آمده بود تا همديگر را ببينيم، داشتم با توفيق خوش وبش مىآخرين بار كه ديدمش، در اتاق مهندس توفيق بود كه ب

شديم كه  هايمان ته كشيد، داشتيم راهى مى هاى ظهر كه حرف نزديك. سالم و احوالپرسى كرديم و گرم صحبت شديم. داشتنى و آرامى كه هميشه روى لبش بود دوست

  :اش نوشتم اى افتاده بود با مداد گوشه جلوى رويم روزنامه. دانم   نمى حاال در آن وقت چرا،. شاملو افتادم» پرياى«ختيار بياد بيتى از شعر معروف ا من بى

  رستم از شاهنومه رفت 

  بركت از كومه رفت 

  :با كنجكاوى سرش را جلو آورد وپرسيد

  چى نوشتى؟ رستم چى؟

  :گفتم

  .»...رستم از شاهنومه رفت«: دا شاملو، مربوط به شعر بلند پرياست و نوشتم اين شعريست از احم-

  :تختى زد زير خنده و روكرد به توفيق و گفت

  مونه؟ شه رستم از شاهنامه بره بيرون، خب آن وقت ديگه تو شاهنامه چى مى مگه مى-

  :گفتم

  .  تو اين روزگار اگر هم بره عجيب نيست-

  :فكرى كرد و گفت

  ... ره اندازه، جدا اگر رستم تو شاهنامه نباشه بركت شاهنامه هم از بين مى آدمو به فكر مى راستى -

  .رستم از شاهنومه رفت:اخت و آهسته شعر را خواندو بعد زير چشم نگاهى به نوشته من اند

  : و بعد ناگهان سرش را باال آورد و تند و محكم به من و توفيق گفت.  بركت از كومه رفت
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  ...شه ىنه، نم-

  . فشرد و بياد همه خاطرات كوتاهى بودم كه با او داشتم بغض گلويم را مى. توانستم باور كنم، اگرچه حقيقت داشت نمى. دوشنبه ظهر بود كه خبر مرگش را شنيدم

و همه چيز را به همان روشنى ديدم، كه در اتاق توفيق احساس كردم كه در كنارم ايستاده است . شد كه ناگهان بياد آن روز افتادم ذهنم به تمام روزهاى گذشته كشيده مى

  . ايستاده بوديم

  :اشك از چشمانم سرازير شده بود كه آرام گفتم

  شود رستم از شاهنامه برود ديدى كه مى-

  :و آن وقت اين حقيقت را بروشنى شناختم و دوباره تكرار كردم. 

  . رستم از شاهنومه رفت

  .بركت از كومه رفت

 ! تختى نبودو ديگر...  

  ...ديکر گاه روزانه ها 

htm.DigarGahRouzaneha/GahRouzaneh/org.rouzaneha://http  

...فريدون ، دانشي که رفت                     گالريِ عکس             نوشته ها و ترجمه هاي پراکنده                سياسي يِوشته هان           اشعار                                فريدون ايل بيگي نگاه  از   

رويدادهاي ايران و جهان در امروز             ايران در نشريات فرانسوي زبان               نما         آوا         کتاب و نشريه             ...عکسهايِ شاعران و نويسنده گان و              از نگاه ديگران...  

؟  » محمد « و نه » آراد «چرا          1385منتشرشده هايِ      1384منتشر شده هايِِ       1383ِمنتشرشده هايِ        1382منتشرشده هايِِ          1381 منتشرشده هايِ         گالريِ عکس                  ايل بيگي.) م (از نگاه آراد     
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