زندگینامه شادروان جهان پهلوان غلمرضا تختی

غلمرضا تختي در روز پنجم شهريور ماه  1309در خانواده اي متوسط و مذهبي در محله خاني آباد تهران به دنيا
آمد".رجب خان" -پدرتختي -غير از وي دو پسر و دو دختر ديگر نيز داشت که همه آنها از غلمرضا بزرگتر
بودند".حاج قلي" ،پدر بزرگ غلمرضا ،فروشنده خواروبار و بنشن بود .از قول رجب خان ،تعريف مي کنند که حاج
قلي در دکانش بر روي تخت بلندي مي نشست و به همين سبب در ميان اهالي خاني آباد به حاج قلي تختي شهرت يافته
بود .همين نام بعدها به خانواده هاي رجب خان منتقل شد و به " نام خانوادگي" تبديل شد.
رجب خان با پولي که از ماترک پدرش به دست آورده بود ،در محل سابق انبار راه آهن زميني خريده و يک يخچال
طبيعي احداث کرده بود و از همين راه مخارج زندگي خانوادگي پرجمعيت خود را تامين مي کرد.
نخستين واقعه اي که در کودکي غلمرضا روي داد و ضربه اي بزرگ و فراموش نشدني در روح او وارد کرد ،آن بود
که مرحوم پدرش براي تامين معاش خانواده ناچار شد خانه مسکوني خود را گرو بگذارد.
تختي سال ها بعد در آخرين مصاحبه خود با يادآوري اين ماجراي تلخ مي گويد ":يک روز طلبکاران به خانه ما آمدند
و اثاثيه خانه و ساکنينش را به کوچه ريختند ،ما مجبور شديم که دو شب را توي کوچه بخوابيم .شب سوم اثاثيه را
برديم به خانه همسايه ها و دو اتاق اجاره کرديم .چندي بعد روزگار عرصه را بيشتر بر پدرم تنگ کرد تا اين که
مجبور شد يخچال طبيعي اش را نيز بفروشد .اين حوادث تاثير فراواني در روحيه پدرم گذاشت و باعث اختلل روحي
او در سال هاي آخر عمر شد".
در چنان شرايطي ،غلمرضا تنها  9سال به تحصيل پرداخت .وي خود مي گويد ":مدت  9سال در دبستان و دبيرستان
منوچهري که در همان خاني آباد قرار داشت ،درس خواندم ،ولي تنها خاطره اي که از دوران تحصيل به ياد دارم ،اين
است که هيچ وقت شاگرد اول نشدم ،اما زندگي در ميان مردم و براي مردم درس هايي به من آموخت که فکر مي کنم
هرگز نمي توانستم در معتبرترين دانشگاه ها کسب کنم.
زندگي همچنين به من آموخت که مردم را دوست بدارم و تا آن جا که در حد توانايي من است ،به آنان کمک کنم ،حال
اين کمک از چه طريقي و از چه راهي باشد ،مهم نيست .هر کس به قدر تواناييش"...
غلمرضا ،ورزش را از نوجواني آغاز کرد .ورزش ابتدا براي او نوعي تفنن و سرگرمي بود .در همان اوان ،خيال
قهرمان شدن ،مدتي او را به وسوسه انداخت اما از همان نوجواني که تازه به فکر باشگاه رفتن افتاده بود ،اعتقاد
داشت که ورزش براي تندرستي و سلمت جان و تن هر دو لزم است.

ش ادروان تخ تي در مصاحبه اي با اش اره ب ه فق ر و مش قت زمان نوجواني اش م ي گويد" با آن ک ه علق ه فراوان ي ب ه
ورزش داش تم ،مجب ور ب ودم ک ه در جس تجوي ک اري برآي م .زن دگي  ،ن ان و آب  ،لزم داش ت .براي م دتي ب ه خوزس تان
رفتم و در ازاي روزي هفت يا هشت تومان ،کار کردم .دنيا در حال جنگ) جنگ جهاني دوم( بود ،زندگي به سختي مي
گذشت".
آش ناي حقيق ي تخ تي ب ا ورزش و کش تي در باش گاه " پ ولد" آغ از ش د .وي ک ه پي ش از اي ن گوده ا و زورخ انه ه اي
فراواني ديده بود و شيفته تواضع و افتادگي پهلواناني کشتي و ورزشي باستاني شده بود ،براي نخستين بار درسال
 1329به باشگاه پولد) واقع در خيابان شاهپور سابق( رفت و به دليل علقه و استعداد وافري که نسبت به کشتي
نشان داد مورد توجه مرحوم " حسين رضي زاده" مدير آن باشگاه قرار گرفت.
تختي ،خود مي گويد ":رضي خان آدم خوبي بود ،اگر کسي را نشان مي کرد و مي ديد که استعداد کشتي دارد ،دست
از سرش بر نمي داشت .در گرماي تابستان لخت مي شديم و هر روز از ساعت دو بعدازظهر تا چندين ساعت کشتي
مي گرفتيم ،از دوش آب گرم و حمام خبري نبود  .کشتي گيران براي وزن کم کردن ،به خزينه مي رفتند تشک هاي
کشتي را با پنبه پر مي کردند ،اما خاک و خاشاک آن ،بيش از پنبه بود".
تختي که پس از بازگشت از خوزستان) مسجد سليمان( روانه خدمت سربازي شده بود ،در سربازخانه با استفاده از
فرص ت ه ا و توجه ات فراه م ش ده ،ب ه وي ژه تش ويق و حم ايت دبي ر وق ت فدراس يون کش تي ک ه در دژب ان ارت ش فع اليت
داشت ،تمرينات کشتي خود را بار ديگر آغاز کرد .تختي خود در اين باره مي گويد ":وقتي در سال  1328در مسابقه
بزرگ ورزشي) کاپ فرانسه( شرکت کردم ،در همان اولين ضربه فني شدم .اما تمرين هاي جدي و سختي که در پيش
گرفتم ،مرا ياري کرد تا حقيقت مبارزه را درک کنم ،اگر چه شور پيروزي در سر داشتم ،اما کار و کوشش را سرآغاز
پيروزي مي دانستم".

به اين ترتيب تختي با تمرين و پشتکار مثال زدني رفته رفته خود را از ميان بازنده ها بيرون کشيد و سرانجام در سال
 1330در وزن ششم) 79کيلوگرم( به عضويت تيم ملي درآمد.
وي در نخس تين دوره مس ابقه ه اي کش تي آزاد قهرمان ان جه ان) هلس ينکي (1951 ،ب ا وج ود آن ک ه هن وز  21س ال
داشت ،نايب قهرمان جهان شد.

درخشش خيره کننده تختي در رقابت هاي کشتي هلسينکي که در نخستين حضوراو در مسابقه هاي قهرماني جهان در

فاصله کمتر از دو سال از ورودش ب ه ميادين ورزشي داخلي اتفاق افتاد ،بيش از ه ر چي ز نمايانگر ايمان و تلش و
اراده کم نظير تختي و همچنين استعداد و مهارت فوق العاده او در زمينه کشتي بود.
گفتني است در اولين دوره مسابقات قهرماني کشتي آزاد جهان که از لحاظ تاريخي ميدان معتبر و تعيين کننده اي براي
کشتي ايران و جهان بود ،تيم ملي کشتي آزاد ايران با ترکيب کامل و در هر هشت وزن آن زمان حضور پيدا کرد و با
کس ب دو نش ان نق ره) محم ود ملقاس مي و غلمرض ا تخ تي( و دو نش ان برن ز) ،عب دا مجتب وي و مه دي يعق وبي( در
نتيجه درخشان و غيرقابل تصور پس از تيم هاي ملي ترکيه و سوئد عنوان سوم جهان را به دست آورد.
مسابقات سال  1951هلسينکي)فنلند( براي تختي آغار راهي بود که طي  15سال آينده با کسب ده ها پيروزي و فتح
سکوهاي متعدد قهرماني در بزرگترين ميادين بين المللي کشتي ادامه يافت.
ش ادروان غلمرض ا تخ تي در س ال  (1952) 1331در نخس تين حض ور خ ود در رق ابت ه اي المپي ک ب ا کس ب ش ش
پيروزي و قبول يک شکست در برابر " ديويد جيما کوريدزه" از شوروي صاحب نشان نقره شد .وي در اين مسابقه
ها توانست حيدر ظفر ترک را که سال پيش با غلبه بر تختي قهرمان جهان شده بود را شکست دهد.
تخ تي در دومي ن دوره مس ابقات جه اني ک ه در خ رداد م اه  (1954)1333در توکي و برگ زار ش د ،در وزن هفت م )87
کيلوگرم( به رقابت پرداخت که با وجود پيروزي هاي درخشان و شايستگي فراواني که از خود بروز داد با قبول يک
شکست غيرمنتظره در برابر " وايکينگ پالم" سوئدي از راهيابي به فينال بازماند و در نهايت عنوان چهارمي اين
وزن را به دست آورد.
تختي شش ماه بعد در يک ديدار دوستانه در سوئد "،پالم" را با ضربه فني شکست داد و باخت غافلگيرانه توکيو را
به خوبي جبران کرد.
شادروان تختي همچنين در سال  1955در جشنواره بين المللي ورشو موفق به کسب نشان نقره شد .اما سومين دوره
مسابقه قهرماني جهان) استانبول (1957،تجربه تلخي براي مرحوم تختي بود .وي که در اين دوره از رقابت ها ،براي
اولين و آخرين بار در وزن فوق سنگين آن زمان) +87کيلوگرم( کشتي مي گرفت ،به دليل وزن بسيار کمتر نسبت به
رقيبان با دو باخت حذف شد.

 .پهلوان ايران با وجود حذف شدن در استانبول آبرومندانه کشتي گرفت و نتايجي که به دست آورد با توجه به آن که با
وزن  92کيلوگرم به مصاف کشتي گيران فوق سنگين رفته بود ،در مجموع غيرقابل قبول نبود.
ب ه عن وان نم ونه "دي تريش" آلم ان و " اي وان ويخريس تيوک" روس ،حريف ان اص لي تخ تي در اي ن رق ابت ه ا 110
کيلوگرم وزن داشتند و علوه بر آن در وزن خود نيز از تجربه خوبي برخوردار بودند.
در بازي هاي المپيک ملبورن) استراليا( که در آذرماه  (1956) 1335برگزار شد تختي يک بار ديگر در وزن هفتم )
 87کيلوگرم( به مصاف رقبايي از شوروي ،آمريکا ،ژاپن آفريقاي جنوبي ،کانادا و استراليا رفت و با شکست تمامي
حريفان اولين نشان طلي خود را به گردن آويخت.
اين براي نخستين بار بود که دو قهرمان از آمريکا و شوروي در يک سکوي معتبر جهاني پايين تر از حريف ايراني
قرار مي گرفتند.
جهان پهلوان تختي در اسفندماه همان سال با غلبه به مرحوم حسين نوري به مقام پهلواني ايران دست يافت و صاحب

بازوبند شد و در سال هاي  1336و  1337نيز اين عنوان را تکرار کرد.
جهان پهلوان تختي در سال  1958در بازي هاي آسيايي توکيو و مسابقات قهرماني جهان در صوفيه به ترتيب نشان
هاي طل و نقره اين رقابت ها را به گردن آويخت و در مهرماه سال  (1959)1338در چهارمين دوره مسابقات کشتي
آزاد قهرماني جهان که در تهران برگزار شد سومين عنوان قهرماني جهان خود را کسب کرد.
"ب وريس کولي ف" از ش وروي تنه ا کش تي گي ري ب ود ک ه ب ا امتي از ب ه تخ تي ب اخت و در  5کش تي ديگ ر رقب اي
مجارستاني ،لهستاني ،فرانسوي ،بلغار و ترک تختي با ضربه فني مغلوب پهلوان ايران شدند

تيم ملي کشتي آزاد ايران که در رقابت هاي تهران با اکتفا به دو مدال طلي غلمرضا تختي و امامعلي حبيبي با وجود
برخوردي از امتياز ميزباني در حفظ عنوان سومي سال هاي قبل نيز ناموفق بود در هفدمين دوره بازي هاي
المپيک) ايتاليا (1960،تا مکان پنجم رده بندي سقوط کرد .تختي کاپيتان تيم ملي و پرتجربه ترين کشتي گير ايران که
در اين رقابت ها در وزن هفتم به ميدان رفته بود ،پس از پيروزي در پنج ديدار با در مسابقه نهايي با قبول شکست در
برابر "عصمت آتلي" از ترکيه به گردن آويز نقره دست يافت.
مسابقه هاي قهرماني جهان در يوکوهاماي ژاپن ميداني فراموش نشدني براي کشتي ايران بود .تيم ملي کشتي آزاد
کشورمان پس از حضور در  8دوره مسابقات المپيک و جام جهاني در رقابت هاي جهاني  1959ژاپن ،پرافتخارترين
حضور خود در تاريخ کشتي را رقم زد و با دريافت پنج نشان طل ،يک نشان نقره ،يک نشان برنز و يک عنوان
پنجمي به مقام قهرماني کشتي آزاد جهان دست يافت.
جهان پهلوان تختي که در اين مسابقات در وزن  87کيلوگرم به مصاف حريفان رفته بود با حضوري مقتدرانه آخرين
مدال طلي خود را به گردن آويخت.
کشتي گيران آزاد ايران در ششمين دوره رقابت هاي قهرماني جهان در توليد وي آمريکا ) (1962نيز حضوري
شايسته داشتند.
تيم ملي ايران اگر چه نتوانست مقام قهرماني خود را در اين مسابقات حفظ کند ولي کسب مقام سوم جهان نيز با توجه
به کارشکني ها و ناداوري هايي که در حق تختي و ساير کشتي گيران ايران روا شد نتيجه قابل قبولي تلقي مي شود.
جهان پهلوان تختي در اين مسابقات با حضور مقتدرانه در برابر " وان براند" آمريکايي " ،مريود" روسي و "
عصمت آتلي" که از قهرمانان صاحب نام وزن هفتم بودند از حيثيت کشتي ايران به خوبي دفاع کرد و در نهايت پس از
تساوي با " مرويد" جوان تنها به دليل  200گرم اضافه وزن نسبت به حريف از دريافت نشان طل محروم شد و به
گردن آويز نقره رضايت داد.
قهرمان ارزشمند ايران در شرايطي در اين ديدارها شرکت کرد که از بيماري خطرناکي رنج مي برد با اين حال عشق
به ملت ايران او را به مصاف با بزرگترين قهرمانان جهان کشاند .شدت بيماري تختي به حدي بود که پس از ديدار
فينال سريعا به نيويورک منتقل و روز بعد در بيمارستان بزرگ نيويورک تحت عمل جراحي قرار گرفت.

در فاصله سال هاي  1962تا  ،1966جهان پهلوان تختي با وجود سن بال همچنان عضو تيم ملي ايران بود .اما تنها
در بازي هاي المپيک  1964توکيو شرکت کرد که در اين ديدار با بداقبالي از کسب چهارمين نشان المپيک خود بازماند
و به عنوان چهارمي جهان اکتفا کرد .البته جانشينان تختي در مسابقات جهاني صوفيه) (1963و منچستر) (1965از
دريافت حتي يک امتياز در وزن هفتم ناموفق بودند ،اين امر در کنار عشق وافري که ملت ايران به جهان پهلوان
داشتند ،موجي از درخواست هاي مردمي و مطبوعاتي براي حضور مجدد تختي در رقابت هاي جهاني را برانگيخته
بود .پهلوان  36ساله ايران با وجود عدم آمادگي کافي و گذشتن از مرز بازنشستگي شرکت در مسابقه هاي جهاني
) 1966تيرماه  (1345توليدو را پذيرفت.
تختي در مسابقات انتخابي مسابقات جهاني  1966از نظر نتايج فني و پيروزي با ضربه فني ،بهترين چهره شناخته
شده و به عنوان بهترين کشتي گير وزن هفتم ايران راهي آمريکا شده بود با اين حال کارشکني و برخوردهاي سويي
که از سوي برخي افراد و مقامات نسبت به او روا مي شد روحيه او را تضعيف کرده بود
.

جهان پهلوان تختي به هنگام عزيمت به آخرين سفر خود ،در ميان خيل عظيم مردمي که براي بدرقه او و همراهانش
آمده بودند در گفت و گو با خبرنگار" کيهان ورزشي" گفت :هيچ چيز نمي تواند مرا خوشحال کند ،پول ،مدال طل،
عشق و حتي عشق.
نسبت به اين مردمي که به فرودگاه آمده اند ،احساس شرمندگي مي کنم .راستي چقدر محبت بدهکارم؟ من چرا بايد
کشتي بگيرم؟ چرا بايد همراه تيم مسافرت کنم ،تا سبب اين همه مراجعت باشم؟ اگر پاسخ به اين پرسش را مي دانستم
من هم مي توانستم ادعا کنم چون ديگران هستم ...وقتي کسي نداند چه عاملي سبب خوشحالي اش خواهد شد ،يقينا
نخواهد توانست بگويد چرا کشتي مي گيرد و چرا همراه تيم مسافرت مي کند "
تختي که بي اميد به مصاف تازه نفسي ها و جوانان جوياي نام رفته بود ،متاسفانه با بدترين قرعه ممکن نيز مواجه
شد به طوري که پس از پيروزي پنج بر صفر در مقابل حريفي از مجارستان به مصاف " الکساندر مدويد" و " احمد
آئيک") نفرات اول و دوم اين دوره از رقابت ها( رفت و با قبول شکست در برابر آنها براي هميشه با صحنه کشتي
خداحافظي کرد.
سجايا و خصايص انساني والي شادروان تختي
جهان پهلوان غلمرضا تختي پرافتخارترين چهره تاريخ ورزش قهرماني ايران و فاتح سکوهاي رفيع کشتي جهان ،نه
تنها در ايران که در تاريخ ورزش دنيا نيز چهره اي کامل† شناخته شده است .با وجود گذشت حدود  4دهه از آخرين

حضور تختي در رقابت هاي المپيک ) توکيو (1964،و  35سال از درگذشت جهان پهلوان ،نام وي همچنان در زمره
نام آورترين قهرمانان کشتي رقابت هاي المپيک مي درخشد.
ب ا اي ن هم ه تردي دي نيس ت ک ه راز محبوبيت و مان دگاري کم نظي ر شادروان غلمرضا تخ تي را ن ه در برق نشان ه اي
رنگارنگ ورزشي او که در خصايص و سجاياي اخلقي و صفات بارز انساني اين فرزند وفادار مردم بايد جستجو کرد.

پس از تختي قهرمانان بسياري بودند که با کسب چند مدال جهاني و تقليد ازحرکت هاي مردمي تختي سوداي دستيابي
به موقعيت بي بديل او در سرپروراندند و چند صباحي به مدد تبليغات و جنجال هاي مطبوعاتي رداي جهان پهلواني را
بر تن کردند اما هيچگاه نتوانستند به خانه هاي روشن و پاک دل مردم راه پيدا کنند عشق و ارادت خالصانه توده هاي
معتقد و مذهبي به اين " سلله بي فخر و تبار برخاسته از تن درد و رنج و محروميت" خود آن چنان عميق و ريشه
دار و آگاهانه است که حتي نيش گزنده آن" دروغ بزرگ " هم نتوانسته است ،کوچکترين خللي در آن ايجاد کند.
"او با مردم و چونان مردم زيست .در شادي شان گلخنده اش را نثار آنان کرد و در ماتم و اندوهشان ،ايثارگرانه و
اندوهگين در کنارشان جاي گرفت .شادي هر لبخند فتحي را که بر لبانش نقش بست با آنان قسمت کرد و با غرور و
پيروزي خويش بارها و بارها ،زنگار اندوه شکست هاي ديرين را از سينه آنان شست.
چ ه بس يار م ردم س يلي خ ورده ي ي ک ه زب وني خ ويش را در ق درت و حمي ت و هم ت او ج بران ش ده م ي ديدن د و غ روب
آرزوها و آرمان هاي خويش را در طلوع نام و کام او ازياد مي بردند و تداوم آرمان هايشان را در صلي مردانگي و
عزت او -که او هرگز -آن را به پاي دونان و دشمنان سوگند خورده مردم نريخت جستجو مي کردند و چنين بود که
تختي آرام آرام و نه يکباره و ناگهاني قهرمان شکست ناپذير افسانه هاي دل مردم شد .او تبلور آرزوهاي مرده و به
طاق نسيان سپرده مردم شد".
تختي بزرگ ،خود نيز به عمق علقه خالصانه طبقات محروم و رنج ديده نسبت به خويش واقف بود ،وي در پاسخ به
خبرنگ اران داخلي و خارجي ک ه از او پرس يده بودن د" با ارزش تري ن م دالي ک ه تا کنون گرفت ه اي ک دام اس ت؟" گفت ه
بود ":بزرگترين پاداش و عالي ترين هديه اي که گرفتم مدال يا نشان طل و نقره نبود .قلب يک انسان بيش از هزاران
م دال طل ارزش دارد و م ن م ي دان م ک ه ه زاران ه زار نف ر از م ردم ح ق ش ناس ميهن م در قل ب مهرب ان خودش ان ج اي
کوچکي هم براي من ذخيره کرده اند".
تخ تي ک ه در خ انواده اي م ذهبي و معتق د پ رورش ي افته ب ود ،از هم ان ج واني انس اني م ومن و پرهيزگ ار ب ود .ايم اني
خالصانه داشت ،براي شرعيات اهميت خاصي قائل بود و نماز و روزه اش هرگز ترک نمي شد ".شبهاي جمعه همواره
براي زيارت به حضرت عبدالعظيم مي رفت" و ارادت خاصي به ائمه اطهار خصوصا حضرت ثامن الحج)ع( داشت.
نقافيان از مفسران قديمي ورزش در مشهد با تجليل از سجاياي اخلقي جهان پهلوان تختي مي گويد ":تختي ارادت
وعلقه زيادي به حضرت امام رضا )ع( داشت و در هر فرصتي که پيش مي آمد و يا قبل از هر سفري به خارج به
مش هد م ي آم د و ب ه زي ارت و پابوس ي آن حض رت مش رف م ي ش د .وق تي وارد ح رم حض رت رض ا )ع( م ي ش د ،ديگ ر
خودش نبود ،آستان بوسي او به قدري خاضعانه و بي پيرايه بود که همه همراهان و اطرافيان را تحت تاثير قرار مي
داد".
تختي در آخري ن مصاحبه اش در مورد رم ز موفقيت خود را تاسي از ائم ه اطهار دانس ته و مي گويد :م ن ازعلي)ع(

آموختم که در مقابل نامليمات بايد ايستادگي کرد و براي پيروزي بايد تلش کرد و با اتکال به خدا به ميدان رفت و
پيروز شد و من چنين کردم و پيروز شدم ،ولي نه آن پيروزي که من مي خواستم چرا که نگذاشتند و سد راهم شدند.
ساده زيستي ،قناعت و مناعت طبع از صفات بارز جهان پهلوان بود .او با وجود مشکلت مالي که به ويژه در اثر
فشارهاي رژيم گريبانگير او بود ،نه تنها حاضر به پذيرش پيشنهادات وسوسه انگيزي که به او مي شد نبود که با
بزرگواري ،مستمري محدود خود را نيز به کشتي گيران نيازمند حواله مي کرد.

شاه حسيني يکي از دوستان نزديک تختي ضمن بيان خاطره يکي از ديدارهاي خود با وي از قول جهان پهلوان نقل
مي کند ":اومدن به من مي گن حال که بعضي از آقايون ورزشکار فيلم بازي کردن و از نظر مال و تمول ،شارژ شدن،
تو هم بيا پول کلوني بگير و تو يکي دو تا فيلم بازي کن .من بهشون گفتم آقا از من اين کارها ساخته نيست .ما اگر
پول مي خواستيم از طريق مشروع ترهم مي شد".
وي ادامه داد ":نماينده کمپاني تيغ ناست اومده پيشنهاد کرده که بيا پاي آينه با اين تيغ هاي ناست به خورده صورتت
را بتراش ما هم مبلغ زيادي مي ديم" و بعد از نقل اين پيشنهاد يک مصرع شعر خواند ":عمر عزيز است و صرف غم
نتوان کرد" .وقتي دست و پا شکسته اين مصرع را خواند گفت :بقيه اش يادم رفته.
تختي هر بار که عازم سفر ورزشي بود ،به مشهد مي رفت و به ثامن الحجج)ع( متوسل مي شد ،در عين حال که
دس تگاه تربي ت ب دني و سرشناس ان ش هر ب ه او بس يار اح ترام م ي گذاش تند و اس تقبال م ي کردن د ،او ب ه خ انه وف ادار-
پهلوان صاحب بازوبند -وارد مي شد و هميشه مي گفت ":ما بايد بريم خونه وفادار چون آبگوشت خونه وفادار مي
ارزه به تمام غذاهاي ديگه و چلوکباب توکلي".
" بيني و بين ا مردم ما هم الحق پاسخ خوبي به جهان پهلوان خود دادند .پس از سي سال از مرگ او نسلي که نه او
و نه کشتي اش را ديده و تنها اسمي از او شنيده ،اين چنين شيفته اوست و هر سال يادش را گرامي مي دارد .ما از
تختي کشتي گيرتر داشتيم ،اما مردم براي "سگک نشستن" شيفته اش نشدند .مدال بگير هم زياد داشتيم ولي تختي
بود که " مدال مردم" را گرفت".

مردمداري و دستگيري نيازمندان يکي ديگر از خصايص بارز جهان پهلوان بود که در اين مورد حکايت هاي بسيار
زيادي نقل شده است .بابک فرزند پدر ناديده که تختي را از وراي انبوه سخنان و خاطرات مردم بازشناخته است در
اين مورد مي گويد ":از دستگيري هاي تختي خاطره خيلي زياد است .از کمک به يک زن و مرد فلج که تازه ازدواج
کرده بودند تا دکه مطبوعاتي خريدن براي يک جوان بيکار و ...مي گويند هر وقت کادويي از طرف راه آهن -محل
کارش -يا بقيه سازمان ها ودستگاه ها مي گرفت ،بدون اينکه آنها را بازکند به کساني مي داد که ناگفته سرپرستي
شان را به عهده داشت بعد از شب هفت ،يکي از دوستانش مي بيند که پ‰يرزني در راهروهاي فدراسيون کشتي مي
گردد .از او مي پرسد ":مادر چي مي خواي؟ دنبال کي مي گردي؟" پيرزن مي گويد ":وا نمي دونم دنبال کسي مي
گردم که قد و قواره اش به پهلوونها مي خوره او ميومد به من کمک مي کرد ،چند وقتيه که پيدايش نيست ،گفتم شايد
بتوانم اينجا ازش خبري بگيرم".

 ...و بالخره تختي با مردم بود و از مردم ،مردمگرايي در ذاتش بود ،يک بار که دانشجوها در دانشگاه تهران تحصن
کرده بودند و دانشگاه هم محاصره بوده و کسي امکان تردد به دانشگاه نداشته ،تختي با ظرف هاي غذا از دانشگاه
وارد مي شود ،خوب پاسبان ها هم او را مي شناختند و کاري با او نداشتند .چون غذا کم بوده ،او از درهاي متعدد
دانشگاه وارد مي شود و کار غذا رساني را تکرار مي کند.
بابک با اشاره به علقه و سمپاتي متقابلي که مردم نسبت به تختي داشتند ،برخورد آنها با جهان پهلوان را نظير
اعتمادي مي داند که نسبت به پهلوان هاي قديم وجود داشت.
وي مي گويد ":يک بار پدرم که از آلمان با ماشين شخصي راهي ايران بوده ،يکي از دانشجويان ايراني که خانم
آلمانيش را مي خواسته به ايران بفرستد مي فهمد که تختي راهي ايران است .نمي دانم چرا خانمش را با هواپيما نمي
فرستاده ،شايد به خاطر اينکه پول نداشته ،در فرانکفورت به سراغ تختي مي آيد و خانمش را مي سپرد به دست
تختي .ظاهرا ماشين تختي ايرادي داشته .تختي عنوان مي کند خيلي خوب ماشين رفيق من هست خانم شما مي تواند با
او بيايد .ولي آن دانشجو مي گويد فقط بايد در ماشين خودت سوار شود .بالخره او با تختي به ايران مي آيد و اين
زمينه دوستي هاي بعدي دانشجوي ايراني با تختي مي شود .به هر حال تختي در جامعه ما پديده اي بود" .
" تختي در طول عمر خود تنها يک بار دست نياز به سوي ديگران دراز کرد و آن هم بخاطر مردم و اين دست با
صميميت شرافتمندانه بدرقه شد
".

شهريور ماه  1341چند روز پس از زلزله ويرانگر" بويين زهرا" پهلوان و چندنفر از دوستانش در حالي که اخبار و
تصاوير ساکنان مصيبت زده و ويرانه هاي مناطق زلزله زده را در روزنامه نگاه مي کردند ،ضمن صحبت هايشان در
مورد علت کم بودن کمک هاي مردمي و بي توجهي مردم به مراکز جمع آوري اعانه راه اندازي شده در شهر بحث مي
کردن د  .بعض ي از دوس تان تخ تي معتق د بودن د ک ه م ردم ت وجهي ب ه مص يبت هموطن ان خ ود ندارن د و حاض ر نيس تند
کوچکترين کمکي به آنها بکنند .پهلوان ،اين سلله پاک مردم ،که به عمق مهرباني و ايثار هموطنان پاک نهاد خود و
ميزان بي اعتمادي و انزجار آنها از " خودکامگان حاکم" واقف بود ،مي گفت :علت بي توجهي مردم به اين مراکز
کمک رساني ،نداشتن اطمينان به حکومت و کساني است که معرکه گردان اين جريان شده اند .پيش کشيده شدن اين
بحث و مخالفت يکي از دوستان تختي با نظر او ناگهان فکري را به ذهن پهلوان انداخت .تختي تصميم گرفته بود که
خود وارد اين ميدان شود البته نه براي اثبات گفته هايش بلکه" براي اين که به هر حال يک نفر بايد وسط بيفتد و
سبب خير شود".
فرداي آن روز تختي بدون هيچ اعلن و تبليغاتي اول صبح به چهار راه وليعصر فعلي رفت و تصميم خود براي جمع
آوري اعانه به نفع زلزله زدگان را به کمک دوستانش به اطلع مردم رساند .پس از آن غوغايي به پا شد که در تاريخ
مش ارکت ه اي مردم ي اي ران ک م نظي ر و ش ايد ب ي نظي ر ب ود .محم ود رفع ت از دوس تان و علقمن دان جه ان پهل وان و
نويسنده کتاب " تختي مرد هميشه جاويد" اين واقعه تاريخي را چنين نقل مي کند ":مردم که دهن به دهن خبردار شده
بودند از دور و نزديک خودشان را رسانده بودند به پهلوان و بي دريغ هر چه از دستشان برمي آمد کمک کرده بودند.
چن د دانش جو کتش ان را درآورده بودن د و ان داخته بودن د روي ت ل ب زرگ لب اس ه ا ،پتوه ا ،ظ رف و ظ روف ه ا ،طل و
جواهرات و خلصه هر چيزي که عابران معمول همراه دارند يا خانه دارها مي توانستند از آن صرف نظر کنند.

در اين ميان پيرزني چادرش را از سرش برداشته بود و بعد از دادن آن به پهلوان پيشانيش را بوسيده و گفته بود":
پسرم خدا عمرت بدهد که به فکر مصيبت زده ها هستي ،خدا عزتت را بيشتر از اين ها بکند که غصه خانه خراب ها
را مي خوري ،من خجالت زده ام که چيز ديگري ندارم".

پهل وان در ح الي ک ه چش مايش از اش ک برق م ي زد چ ادر را برداش ت و ملتمس انه از پي رزن خ واهش ک رد ک ه آن را
بگيرد .پيرزن چادر را که تختي به او داده بود دوباره روي تل هدايا انداخت و با لحن مادري که از حرف گوش نکردن
فرزندش بي حوصله شده گفت ":مرحمت خشک و خالي که فايده ندارم ،پسرم".
پيرزن وقتي با ترديد دوباره پهلوان مواجه شد ،خشمگينانه گفت ":يعني ما فقير بيچاره ها حق نداريم":
ص ورت پهل وان ي ک دفع ه رن گ ب ه رن گ ش د ،گف ت ":ش ما را ب ه خ دا اي ن ح رف را نزني د  .ش ما از ه ر ثروتمن دي
ثروتمندتريد ،حق دارتريد ،چون که بلندنظرتر و باگذشت تريد.

يرزن همين که سرخ شدن صورت پهلوان را ديد به گريه افتاد ،اما چشم هايش را به تندي با گوشه لچکش پوشاند و
عقب عقب خودش را از جمع مردم بيرون کشاند و رفت
".
"کيهان ورزشي" که خبر اين رويداد را با عنوان" تختي ،گوهر گرانبهاي ملت ما" در مشاره  24شهريورماه 1341
خود به چاپ رسانده بود ،ثمره دو روز پياده روي تختي را چهارکاميون خواربار و پوشاک و بيست هزار تومان پول
نقد) که در آن زمان رقم بسيار باليي به حساب مي آمد( نوشته است
.
ج وانمردي ،فت وت و ص فات انس اني تخ تي ک ه ريش ه در اعتق ادات و باوره اي عمي ق او داش ت هرگ ز ب ه عرص ه ه اي
اجتماعي و برخوردهاي مردمي وي محدود نمي شد .جهان پهلوان اين سلله خلف" پورياي ولي" در ميادين ورزشي
و رقابت هاي جهاني نيز منش والي خود را به نمايش مي گذاشت
در اين مورد خاطره ها و روايت هاي فرواني نقش شده است ،الکساندر مدويد ،کشتي گير صاحب نام شوروي سابق و
رقيب مقتدر تختي در اين مورد خاطره جالبي دارد ":در توليدو) (1962تختي و من ديدار نهايي را برگزار کرديم .در
جريان اين مسابقه ها ،پاي راست من به شدت ضرب خورده و روحيه ام را خراب کرده بود .فکرم متوجه تختي بود که
بايد با اين پاي ناجور با او مبارزه مي کردم .به راستي تا آن موقع از خصوصيات اخلقي ،رفتار و کردار انساني و
والي تختي خبرنداشتم .اما در آنجا به عظمت ،انسانيت و جوانمردي تختي پي بردم و تحت تاثير آن قرار گرفتم .او که
شنيده بود پاي راست من ضرب ديده با اين پا به خوبي مدارا کرد و هرگز نخواست با هجوم به اين پا مرا زجر دهد .او
تا آخرين لحظه ،مردانه و تميز کشتي گرفت و از پاي ناراحت من اصل استفاده نکرد .تختي با اين کارش نشان داد که
ي ک قهرم ان ب ه معن اي واقع ي اس ت .بع د از اي ن جري ان ،م ا ب ه ص ورت دو دس ت ص ميمي درآم ديم.
او هميشه مرا دوست مي داشت .او ملت خودش را هم دوست مي داشت و فکر مي کنم تختي اصل براي ملتش زندگي
مي کرد .آشنايي با او براي من افتخار بزرگي به حساب مي آيد
 .تختي بسيار خوب و فني کشتي مي گرفت و من چيزهاي زيادي از او آموختم .ما روي تشک دو حريف سخت کوش
بوديم و در خارج از تشک دو دوست جدانشدني ،تختي مي تواند الگوي خوبي از نظر ورزشي و اخلقي براي جوانان
شما باشد
زندگي جاويد اين پهلوان مردم ،فصلي که به شهادت  35سال حضور مستمر و بالنده او هرگز آخرين فصل حيات او
نبوده است.
منبع :غلمرضا تختی

