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مقدمه

جوانمردي و راستي پيشه كن        زخشنودي ايزد انديشه كن 

تاريخ ايران زمين، تاريخ پهلواني است و آيين آن خردورزي، رادي و 
فتوت ، راستي و مردم داري و البته واليت و محبت پيامبر خدا، حضرت 

محمد مصطفي (ص) و  اهل بيت بزرگوارش.
فتوت و جوانمردي در فرهنگ ايراني درختي است پايدار كه اصل آن 

شريعت، بن آن طريقت، شاخ آن حقيقت و ميوه اش معرفت. 
همه رادي و راستي دين تو  همه مردمي بايد آيين تو 

شعار پهلوانان و گردان در گستره فرهنگي ايران زمين كمك و ياري 
به مردم و كوشندگي در ساختن دنياي بهتر بوده است كه همانا ارزش هاي 
مكتب تربيتي ورزشي المپيزم نيز بر آن تاكيد دارد. هدف المپيزم ساختن 

دنيايي بهتر و سرشار از صلح و دوستي است. 
به كوشش همه دست نيكي بريم بيا تا جهان را به بد نسپريـم 
همان به كه نيـــكي بود يـادگار نباشد همي نيك و بد پايدار 
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و  پهلواني  ارزش هاي  از  است  نشاني  و  نماد  تختي  پهلوان  جهان 
نياكان  معنوي  ميراث  اين  كه  مقدس  گود  و  زورخانه  ورزش  از  الگويي 
بر خردورزي، مردم داري و تالش براي ساختن دنيايي بهتر تاكيد دارد و 

زبانزد جهانيان است.
خرد ورزي و پهلواني مهين برآيد زتاريـخ ايـران زميـن   

رمز جاودانگي تختي، ميراث داري فرهنگ گود مقدس و جلوه گري در 
تاريخ معاصر است. حال كه چهلمين سال درگذشت جهان پهلوان تختي 
ارزنده ي  پهلوان  آن  ياد  و  نام  از  تجليل  با  اميدورايم  مى داريم،  گرامى  را 
و  بداريم  پاس  را  باستاني  ورزش  و  پهلوانى  ارزش هاي  المپيك  و  كشور 
در گسترش آن بكوشيم و اين مجموعه سرمشق و سرلوحه جامعه ورزش 

قرار گيرد.
كه  است  پهلواني  واالي  ارزش هاي  از  واقعي  قصه هايي  حاضر  كتاب 
به همت برادر ارجمند دكتر سيد نصراهللا سجادي و آقاي كيوان مراديان 
تدوين شده است. بدينوسيله از زحمات اين عزيزان و جناب آقاى پرويز 

خاكى كه در انتشار اين كتاب كوشيده اند قدردانى و تشكر مى شود .

سيد امير حسيني
رئيس آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك

دبير كل فدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه اي

پهلوان زندگي، پهلوان جهان
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پيشگفتار

بنام خداوند جان و خرد

پهلوان  جهان  تختي  غالمرضا  مرحوم  درگذشت  سالگرد  چهلمين  ديماه 
است، بهمين مناسبت چهل داستان واقعي در مورد ويژگي هاي شخصيتي 
بدون  شد.  تدوين  و  گردآوري  جهان  و  المپيك  قهرمان  پهلواني،  منش  و 
شك شناخت تختي، با آن روح بزرگش، كاري بس دشوار است. چرا كه 
لحظه لحظه زندگي و رفتار چنين انسانهاي بزرگي، توام با رفتارها و اعمال 

پسنديده و استثنايي است.
كشتي  تشك  و  ورزش  ميدان  به  تنها  پهلوان  جهان  شخصيتي  ابعاد 
زورخانه،  محله،  اردو،  در  او،  از  مانده  بجاي  رفتارهاي  نمي شد،  محدود 
به  پرداختن  كه  است  بزرگي  روح  حكايت هاي  يك  هر  اجتماع  و  بازار 
ورزش  در  كه  همانگونه  تختي  است.  خود  خاص  ارزش هاي  داراي  آنها 

استثنائيست در زندگي و پاسداري از ارزشهايش كم نظير است.
تختي قبل از آنكه در روي تشك با حريفان دست و پنجه نرم كند، با 

نفس خود به مبارزه پرداخته بود.
تختي، قهرمان مردم است، مردم چرا قهرمان خود را دوست دارند! در 
طول ساليان دراز مردم ما، قهرمان المپيك و جهان و آسيا بسيار ديدند، اما 
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چرا تختي را جهان پهلوان مي نامند؟ آيا تاكنون به اين شعارها كه مردم در 
اماكن ورزشي و فرودگاهها در استقبال از او مي دانند توجه كرده ايد.

رستم ايران كيه
غالمرضا تختي ايه!

شير دليران كيه؟ غالمرضا تختي ايه!
او را رستم ايران نام نهادند، او را شير دليران ناميدند.

به  عمال  او  است.  من  مِن  با  خود،  با  نبرد  دليران  شير  او  كه  براستي 
همه ياد داد و آموخت كه اگر مي خواهي زندگي كني ابتدا بايد حريم هاي 
زندگي خود و ديگران و اجتماع را بشناسي و سپس گام برداري. او به ما 

آموخت كه مي شود قهرمان شد ولي پهلوان ماند.
تشك  روي  بر  كه  بود  هماني  زندگي  عرصه هاي  همه  در  ما  پهلوان 
كشتي مي ديدي. او اول پهلوان زندگي بود و سپس قهرمان جهان و المپيك 
همچون  را  خلق  خدمت  و  زندگي  مختلف  عرصه هاي  در  حضور  شد. 
يك وظيفه و تكليف بر روي دوش خود حس كرد. خدمت به خلق را 
مسئوليتي بر روي دوش خود حس كرد و پذيرفت و پس از آن بر روي 

دوش مردم پذيرفته شد.
چون او پهلوان بود و منش پهلواني را سيره رفتارش كرده بود، براي 
مردم، شكست و پيروزيش مساوي بود و حتي اگر او از يك ميدان نبرد با 

شكست برمي گشت، به استقبال پرشكوه تر از او مي پرداختند.
پهلوان شهر ما، در عين آنكه شهرت جهاني داشت ولي گويا خيلي تنها 
بود. همانگونه كه در زور و فن و بند كشتي تك بود و استثناء، در سيره 

پهلوان زندگي، پهلوان جهان
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زندگي و رفتار فردي و اجتماعي هم نمونه و يكتا بود.
تختي هنوز براي ما شناخته نشده، آري، ما مردم عادت كرديم هر سال 
و سالي يكبار چند ساعتي فكرمان، ذهن مان را به او مشغول و تعدادي هم 
وقت شان را در حد چند ساعت براي او در سال گشت نبودنش گذرانده و 

به كنار مزار او به احساسات پاك خود پاسخ داده و ديگر ... .
انگيزه جمع آوري و تدوين اين سطور به مناسبت چهلمين سالگشت 
نبود جهان پهلوان اين است كه سعي كنيم او را افسانه اي نكرده و بخشي 
روي  بر  بيشتر  تعمق  با  و  كرده  گردآوري  و  تدوين  را  او  رفتارهاي  از 
هر حكايت، تالش نمائيم. به عنوان مربي، مدير و ورزشكار حداقل به 
آن رفتارها نزديك شويم. كالم آخر؛ با ورزشكاران نوجوان و جوان اين 
است كه: ورزش كردن وقهرمان شدن و افتخار آفريدن بسيار ارزشمند 
است، ولي آنچه از يك قهرمان، پهلوان جاودانه مي سازد فقط مدالها و بر 
روي سكوهاي افتخار رفتن نيست و نخواهد بود، بلكه مردم از قهرماني 
هميشه يادخواهند كرد كه پهلوان زندگي باشد و از مردم و با مردم بوده 
و براي آنها زندگي كرده باشد. از سال 1346 تا 1386، چهل سال گذشته 
گرديده  افزوده  آن  بر  كه  نشده  كم  تنها  نه  تختي  محبوبيت  از  اما  است، 
است. از او امروز كساني ياد مي كنند و در آينده كساني ياد خواهند كرد 
كه او را هرگز نديده ولي از او اگر چه كم شنيدند ولي خوب شنيدند، 

شنيده هايي بياد ماندني.
و  بيشتر  پهلواني  ديگر،  كتب  و  كتاب  اين  انتشار  و  چاپ  با  اميدوارم 
بيشتر به ميان زندگي روزمره ما مردم گام نهد و همه ورزشكاران ايراني 
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تالش كنند، همانگونه كه براي قهرماني در سطح ملي، قاره و جهان برنامه 
دارند، براي قهرماِن زندگي شدن هم برنامه داشته باشند. تختي؛ مي تواند، 
يك نمونه عملي باشد. در آينده اين مردم نياز به پهلوان هاي زيادي دارند. 

پهلوان بعدي كيست؟!!...

سيدنصراهللا سجادي
24 / شهريور / 1386
سوم رمضان / 1428

پهلوان زندگي، پهلوان جهان
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فرزند پهلوان

بعد از مرگ جهان پهلوان تختي در دي ماه سال 1346 تا سال 1357 رژيم 
پهلوي و عوامل ساواك به خانواده اش اجازه نمي داند كه به راحتي بر سر 
مزارش در «ابن بابويه» بروند. مهدي تختي برادر بزرگ او در اين رابطه 

مي گويد:
مي خواستيم  ما  وقت  هر  كه  نمي كنيم  «فراموش 
مدخل  در  بكنيم  عزيزمان  آرامگاه  نثار  گل  دسته  يك 
در ورودي گورستان دسته گل را مأموران امنيتي از ما 
مي گرفتند و حتي به ما تكليف مي كردند كه از پوشيدن 

لباس عزا خودداري كنيم.»
اما در دي ماه 1357 و در طليعه پيروزي انقالب اسالمي اوضاع به كلي 
متفاوت بود و هزاران نفر در پانزدهمين سالمرگ تختي شركت كرده بودند 
و با شعارهاي انقالبي خود «ابن بابويه» را به لرزه درآورده و مزار تختي با 

عكس هاي زيادي از دوران قهرماني و زندگيش تزيين يافته بود.
در چنين شرايطي بابك تختي يگانه فرزند جهان پهلوان كه 11 سال 
بيشتر نداشت در حاليكه تمثال امام خميني را در دست داشت وارد «ابن 

بابويه» شد و به ابراز احساسات شديد مردم پاسخ مي گفت.
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درباره  آيندگان  نشريه  با  تاريخي  مصاحبه اي  در  مراسم  اين  در  بابك 
پدرش اين گونه سخن گفت:

همه  كه  قهرمان  يك  بود،  واقعي  انسان  يك  «او 
مردم  حرف  او  داشتند،  دوستش  دنيا  و  ايران  مردم 
در  همه  كه  بود  جوانمرد  و  مهربان  آنقدر  و  مي زد  را 
مبارز  يك  بابا  مي كشيدند.  هورا  برايش  ميداني  هر 
ادامه  دارم  دوست  منهم  بود،  حق  راه  در  جوانمرد  و 
دهنده راه بابا باشم و اميدوارم اگر او پيروزي نهايي 

ملت را نديده من ببينم.»
در ادامه مصاحبه او در پاسخ به اين سؤال كه درباره پدرت چه مي داني، 

خودكشي كرد يا كشته شد؟ گفت:
«بعضي ها مي گويند خودكشي كرد اما به عقل جور 
خودكشي  جزيي  مسائل  براي  پهلوان  يك  درنمي آيد 
بسياري  است.  شده  كشته  بابا  مي كنم  فكر  من  كند؟ 
هم بر اين عقيده اند. من هيچگونه ناراحتي ندارم، چرا 
اين  داد.  دست  از  را  جانش  حق  و  آزادي  راه  در  كه 
براي من افتخاري است كه فرزند يك پهلوان شهيد 
كه  چيزي  و  مي زنند  مردم  اكنون  كه  را  حرفي  باشم، 
آنها مي خواهند، همانست كه بابا مي خواست و من هم 

مي خواهم.»
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دادن پرچم المپيك
به جعفر سلماسي

تمام كساني كه در عالم ورزش هستند مي دانند كه بازي هاي المپيك كه هر 
چهار سال يك بار برگزار مي شود مهمترين رويداد ورزشي جهان است و 
گرفتن مدال از ميادين سخت و دشوار آن، آرزوي هر قهرماني است. در 
مراسم افتتاحيه بازي هاي المپيك كه معموالً بسيار باشكوه برگزار مي شود 
از  و  استاديوم  داخل  در  ورزشكارانشان  با  كننده  شركت  كشورهاي  تمام 
هر  قهرمان  محبوب ترين  و  معروفترين  و  مي روند  رژه  تماشاگران  برابر 
كشور به عنوان نهاد سمبل جامعه ورزش آن كشور افتخار حمل پرچم ملي 
خود را برعهده دارد. در بازي هاي المپيك 1960 رم اين وظيفه بر عهده 
تختي گذاشته شد، زيرا براي سومين بار بود كه در المپيك شركت مي كرد 
و از دو دورة المپيك قبلي، يك مدال نقره و يك طال را زيب گردن خود 
كرده بود و در سراسر دنيا قهرماني محبوب و شناخته شده بود. اما تختي 
اين امر را قبول نكرد. مرحوم جعفر سلماسي اولين مدال آور ايران در تاريخ 

المپيك ماوقع را چنين شرح داده است:
سال  در  كه  المپيك  بازي هاي  افتتاح  روز  «در 
رئيس  دفتري  سرلشكر  شد،  برگزار  رم  در   1960
تربيت بدني وقت، پرچم ايران را براي رژه رفتن در 
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17 پهلوان زندگي، پهلوان جهان

دست  به  استاديوم  در  ايراني  ورزشكاران  پيشاپيش 
تختي داد ولي او به طرف من آمد و گفت كه برداشتن 
قهرمان  اولين  كه  چون  است  شما  حق  ايران  پرچم 
المپيك ايران هستي. من هر چه معذرت خواستم و از 
آن روح ورزشي بسيار بلند و از خودگذشتگي بي مانند 
او تشكر و سپاسگزاري نمودم، منصرف نشد و من هم 
را  ايران  پرچم  و  كردم  اجابت  را  او  خواسته  ناچار  به 

گرفته و براي رژه رفتن آماده شدم.
به جرأت مي توانم بگويم كه اين از خودگذشتگي 
تا  و  است  بي سابقه  جهان  در  بلكه  ايران  در  تنها  نه 

زنده هستم مدنظرم خواهد ماند.»١

1 - زندگي و مرگ جهان پهلوان تختي در آينه اسناد.

رم 1339، بازي هاي المپيك 1960رم. تختي در كنار اثر تاريخي رم باستان، كلوسئوم
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تختي و چمران

شهيد سرافراز اسالم دكتر مصطفي چمران به حق از دالوران رشيدي است 
كه سهم بسيار بزرگي بر گردن انقالب اسالمي ايران و ساير جنبش هاي 
آزادي بخش منطقه خاورميانه دارد. او كه خود از استادان مسلم جنگ هاي 
و  برمي دارد  پرده  تختي  با  عميقش  دوستي  از  بود  چريكي  و  نامنظم 

مي گويد: 
در  كه  داشتم  افتخار  بود.  من  دوستان  از  «تختي 
دبيرستان دارالفنون تحت تعليم او كشتي ياد بگيرم. 
او  به  را  خود  دردانگيز  و  سوزناك  خاطرات  وقتي 

مي گفتم باران اشك از چشمانش سرازير مي شد.
رژيم  مزدوران  كه  را  روزهايي  مي آورم  ياد  به 
دانشجويان را محاصره مي كردند تختي ظاهر مي شد 
كمك  به  را  او  تختي  تختي  فرياد  با  دانشجويان  و 

مي طلبيدند و دشمن پراكنده مي شد.
ماست.  آيين  در  پهلواني  و  قهرماني  رمز  تختي 
تحصيالت  كه  كسي  برخاست،  مردم  توده هاي  از  او 
عالي نداشت و از خانواده مرفه برخوردار نبود، چنان 
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مثل روح، وجود مردم را تسخير كرد كه شخصيت او 
بدينسان متجلي شد.١

1- از پس كوچه هاي خاني آباد تا ژرفاي دل مردم.
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ماجراي كشتي
تختي و مدويد

از  يكي  و  بيستم  قرن  كشتي گير  بزرگترين  بي شك  مدويد  الكساندر 
بهترين هاي تمام دوران ورزش است. ظهور و اوج گرفتن الكساندر مدويد 
با سال هاي پاياني دوران غالمرضا تختي همزمان بود. در حالي كه مدويد، 
جوان، نيرومند، سراسر انگيزه و جوياي نام بود. تختي از ديرپاترين قهرمانان 
عصر به حساب مي آمد و كم كم به آخر دوران قهرمانيش نزديك مي شد. 
با اين حال اين فاصله باعث نشد تا بين آنها جدا از رقابت بر روي تشك، 

دوستي عميق خارج از آن شكل نگيرد. مدويد در مورد تختي مي گويد:
به  بزرگي  افتخار  من  براي  تختي  با  «آشنايي 
جريان  در  سال 1961  از  ما  آشنايي  مي آيد.  حساب 
مسابقات قهرماني جهان در يوكوهاما آغاز شد. در آن 
ميدان بزرگ تختي برنده مدال طالي وزن هفتم شد 
و من در فوق سنگين مدال برنز گرفتم. اين نخستين 
حضور من در مسابقات جهاني بود. در همين جا بود 
كه تختي را شناختم و از نزديك به قدرت و بزرگي اش 
پي بردم. او هميشه مرا دوست مي داشت. ملت خودش 
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را هم دوست داشت.
به هنگام مسابقات جهاني توليدو زانوي من ضرب 
خوردگي پيدا كرد. پزشك تيم باند زانو را باز كرده و 
مشغول تزريق مسكن بود، در همين لحظه تختي كه از 
آنجا مي گذشت همه چيز را ديد. يكي از مربيان به من 
گفت: بيا! او متوجه شده و در مسابقه به پاي مصدوم 
تو خواهد پيچيد. اما تختي اصالً به پاي مجروحم دست 
نزد. هر دو خسته شده بوديم و بايد اذعان كنم، با اينكه 
او هفت سال از من پيرتر بود ولي بيش از من جنبش 
و تحرك داشت. آن واقعه را تا آخر عمر به ياد خواهم 

داشت. او هرگز به حيله و نيرنگ متوسل نشد.»١

1- كيهان ورزشي، شماره 1341، 1359/3/10

توليدو، 1345؛ 
تختي و الكساندر 
مدويد، مسابقات 

جهاني 1966
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اتومبيل

حل  جهت  در  وجود  تمام  با  و  بود  عالقه مند  بسيار  مردم  به  تختي  غالمرضا 
از  اشك  مردم  ناراحتي هاي  ديدن  با  بارها  و  مي كرد  تالش  آنها  مشكالت 
عشق  آنها  به  ريا  مي ديدند تختي بدون  كه  مي شد. مردم هم  سرازير  چشمانش 
سعي  متقابًال  مي بندد  كار  به  آنها  خوشحالي  براي  را  تالشش  تمام  و  مي ورزد 
مي كردند كه او را كه بعد از مسابقات جهاني 1961 يوكوهاما كه با مدال طال 
به ايران برگشته بود و علنًا اعالم كرده بود كه به عضويت در جبهه ملي افتخار 
بود  گرفته  قرار  مالي  تنگناي  تحت  رژيم  طرف  از  دليل هم  همين  به  و  مي كند 
خوشحال كنند. حكايت زير به خوبي رابطه و ميزان عالقه مندي و عشق مردم 
به تختي را نشان مي دهد. يكي از روزها اتومبيل تختي را مي دزدند اما در كمال 
وقتي  تختي  مي شود.  پيدا  منزلش  نزديكي  در  اتومبيل  بعد  روز  چند  ناباوري 
اتومبيل را ديد به شك افتاد، چون اتومبيل از نظر شماره و رنگ همان اتومبيل 
خودش بود ولي قالپاق هايش نو و تودوزي آن تازه شده بود. وقتي در اتومبيل را 

باز كرد يادداشتي در آن ديد كه نوشته بود.
شما  اتومبيل  كه  بود  شأن  كسر  ما  براي  «پهلوان 
فرسوده و با تودوزي كهنه و رنگ و رو رفته باشد. آن 

1- حماسه جهان پهلوان تختي
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را برديم تر و تميز كرديم و آورديم، ما را به خاطر اين 
جسارت ببخش.»١
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با مردمان بر ظالمان

به  خاطراتش  در  تختي  پهلوان  جهان  دوره هاي  هم  از  رحيمي ها  منصور 
نيازمندان  و  دوستان  قبال  در  تختي  جوانمردي  و  بخشندگي  و  مهرباني 
و روحيه مبارزه طلبي اش در مقابل ظالمان و رژيم پهلوي اشارات جالبي 

مي كند:
«سال ها پيش وقتي يك صبح از خواب بيدار شدم 
است.  سپرده  آفرين  جان  به  جان  نوپايم  طفل  ديدم 
دارم  پول  تومان  چهارده  ديدم  كردم  جيبم  در  دست 
و اين مقدار كفاف كفن و دفن را نمي دهد. به فوريت 
راهي پشت مسجد سپهساالر، منزل غالمرضا تختي 
شدم، مادر پيرش تا مرا ديد گفت: غالمرضا بعد از نماز 
تازه به خواب رفته است. به اطاقش رفتم و از او طلب 
وجه دستي كردم. به داخل اطاقكي روان شد و ساكي 
پر از پول كه به خاطر مقام قهرماني جهان گرفته بود 
ديده  پول  بسته  چند  ساك  داخل  در  داد.  قرار  جلويم 
مي شد. يكي را برداشتم و شروع به شمارش كردم. 
تختي خيلي از عمل من ناراحت شد و گفت االن موقع 
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شمارش پول است؟ من مقداري از دسته اسكناس را 
برداشتم و به بيرون رفتم. وقتي پول را شمردم ديدم 
در  دفن  و  كفن  از  بعد  است.  تومان  هفتاد  و  هشتصد 
مسگرآباد پس از مدتي تختي به ديدن من آمد. پول را 
آماده كرده جلويش گذشتم. گفت: چيه حق مأموريته؟ 
گفتم: نه. گفت: اضافه كار؟ پاسخم تكرار شد. وقتي 
از موضوع با خبر شد خيلي ناراحت شد پول را پرت 
كرد و بدون خداحافظي از من جدا شد. او براي پول 
و مقام هيچ ارزشي قائل نبود و به قول خودش هر چه 

داشت تعلق به رفقايش داشت.
مدت ها بعد از اين واقعه در باشگاه انقالب مشغول 
جاده سازي بودم به من سر زد. گروهي كه تعدادشان 
كردند. تختي  مي رسيد او را دوره  به 700، 800 نفر 
مي گفت: دلم مي خواست اينها تحت اختيار من بودند 
ظالم  امراي  سپاه،  اين  حمايت  به  مي توانستم  من  و 
و جبار را در كنار دريا به دام انداخته و آنها را مجبور 
كنم كه به داخل دريا بروند و شرشان را از سر مردم 

بي گناه كم كنند.»١

1- از پس كوچه هاي خاني آباد
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احترام به پيشكسوتان

احترام به پيشكسوت در فرهنگ ورزش و بخصوص در كشتي كه ورزشي 
پهلواني است يك سنت بسيار مهم و خدشه ناپذير است كه باعث تشويق 

جوانان و دلگرمي بزرگان مي شود.
احمد وفادار از پهلوانان نامي ايران بود كه قبل از تختي سابقه بستن 
سابقه  هم  كشتي  جهاني  درمسابقات  او  داشت.  را  ايران  پهلواني  بازوبند 
رعايت  از  را  خود  خوشحالي  نمي تواند  گفته هايش  در  او  دارد.  شركت 

سلسله مراتب كسوت توسط جهان پهلوان تختي پنهان كند:
و  بزرگان  به  احترام  و  بود  واقعي  انسان  يك  «او 
پيشكسوتان را هميشه رعايت مي كرد. يادم نمي رود 
شبي را كه همراه وي به يكي از زورخانه هاي تهران 
رفتيم به او پيشنهاد دادند كه تخته شنا را وسط گود 
بگذارد و ميانداري كند ولي او قبول نكرد و گفت: جايي 
كه وفادار هست من اين كار را نخواهم كرد. در پايان 
مراسم كه قرار شد جوايز گروهي از قهرمانان كشتي 
من  به  را  كار  اين  و  نكرد  قبول  هم  باز  او  شود  اهدا 
خوب  سنت هاي  براي  خاصي  احترام  او  كرد.  واگذار 
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ورزش قهرماني قائل بود.
وقتي تختي به مشهد مي آمد خيلي ها دوست داشتند 
او را به طرف خود بكشانند. خيلي از دست اندركاران و 
مسئولين هم از او دعوت مي كردند، اما تختي دعوت 
هيچكس را قبول نمي كرد و فقط به خانه من مي امد و 
مي گفت : آبگوشت خانه پهلوان وفادار را به سفره هاي 

رنگين ديگران ترجيح مي دهم.»6

1- كيهان ورزشي، شماره 2309، سال 45، 1378/10/18

تهران 1344
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تخمه فروش فلج

پهلوان يعقوبعلي شورورزي از نامداران كشتي پهلواني و ورزش باستاني 
هم  آزاد  كشتي  در  ايران،  پهلواني  بازوبند  كسب  بر  عالوه  كه  بود  ايران 
درخشش خوبي داشت و از هم تيمي هاي غالمرضا تختي به شمار مي رود. 

پهلوان شورورزي حكايت جالبي از جوانمردي تختي بازگو مي كند:
مشهد  در  كشور  قهرماني  مسابقات  سال  «يك 
جمع  مشهد  در  كشتي گيران  همه  مي شد،  برگزار 
بود.  آمده  آنجا  به  هم  پهلوان  جهان  و  بودند  شده 
مسابقات  سالن  روانه  جمعي  دسته  كه  روزي  اولين 
جهان  دفعه  يك  سالن  ورودي  در  جلوي  شديم، 
جوان  پسر  طرف  به  و  كرد  كج  را  راهش  پهلوان 
و  رفت  مي فروخت  تنقالت  و  تخمه  كه  مفلوجي 
سر  هم  دقيقه اي  چند  و  خريد  تخمه  او  از  مقداري 
را  تخمه  پول  مي خواست  وقتي  و  گذاشت  او  سر  به 
تختي  اصرار  با  ولي  نمي كرد  قبول  جوان  پسر  بدهد 
بياندازد.  زمين  را  پهلوان  جهان  حرف  نشد  حاضر 
انگار  كه  طوري  شد  دوست  او  با  تختي  همين جا 

www.takbook.com

www.takbook.com



29 پهلوان زندگي، پهلوان جهان

بعد  دقيقه  چند  مي شناسند.  را  يكديگر  سال هاست 
تختي به طرف ما آمد و تأكيد كرد كه در اين چند روز 
برگزاري مسابقات فقط به خاطر كمك به آن جوان 
فلج از او خريد كنيم. وقتي كه تختي چيزي مي گفت 
او  كه  همين  نمي زد.  حرف  حرفش،  باالي  هيچكس 
تشخيص داده بود فالن كار را بكنيم ما هم بي چون 
مسابقات  آخر  روز  اينكه  تا  مي داديم،  انجام  چرا  و 
شهرهاي  به  تا  بستند  را  چمدانشان  همه  و  رسيد 
از  تختي  با  كه  بوديم  گروه  يك  ما  بروند،  خودشان 
سالن خارج شديم. تختي براي آخرين بار رفت كه 
از جوان تخمه فروش چيزي بخرد ما هم قدم زنان 
گفت:  تختي  به  مفلوج  جوان  رسيديم.  كنارشان  به 
دل  توي  چيزي  يك  ولي  شدين  رفتني  كه  هم  شما 
شد  حاضر  جوان  پسر  تختي  اصرار  با  مي مونه.  من 
باالخره  كند.  بازگو  او  براي  دارد  دل  در  كه  را  رازي 
دختر  و  است  دختري  خاطرخواه  او  كه  شد  معلوم 
هم به او عالقه مند است، اما پدر و مادر دختر حاضر 
كه  تختي  و  بدهند  وضعي  چنين  به  تن  كه  نيستند 
او  كه  است  اين  جوان  پسر  منظور  بود  شده  متوجه 
پادرمياني كند و اين موضوع را خودش فيصله بدهد 
در  مدتي  و  شد  منصرف  تهران  به  بازگشت  فكر  از 
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را  كارها  بيشتر  مدت  اين  در  شد.  ماندگار  مشهد 
انجام داد و خانواده عروس كه حاضر نبودند جواب 
موافقت  عروسي  با  بدهند  پهلوان  جهان  به  رد 

كردند.
شهر  در  كشتي گيران  ما  دوباره  بعد  سال  يك 
انتخابي  مسابقات  تا  شديم  جمع  هم  دور  ديگري 
افتاد  من  به  چشمش  كه  همين  تختي  كنيم  برگزار 
گفت: «تا يادم نرفته يك كار ضروري دارم كه االن 
شروعش مي كنيم و تو بايد به انجامش برساني.» و 
هر  كرد،  جمع  پول  بچه ها  از  و  دوره  افتاد  بالفاصله 
كس به فراخور مبلغي داد تا به دويست تومان رسيد. 
برگشت  وقتي  زد.  غيبش  ساعتي  يك  آن  از  پس 
گفت:  و  من  پيش  آمد  بود.  دستش  توي  جعبه  يك 
جوان  همان  براي  هست،  راديو  يك  جعبه  اين  توي 
توي  زنش  نوشته  برام  نامه  توي  خريدم.  مشهدي 
به  هم  من  مي ره.  سر  حوصله اش  و  تنهاست  خونه 
فكرم رسيد از طرف بچه ها يه كادو براش بفرستيم، 
دست  به  برسوني  كه  دستت  به  مي سپرم  امانت 

خودش.
جهان  واقعاً  تختي  شدم  متوجه  كه  بود  همان جا 
و  اين  بين  دارد  چه  هر  كه  بود  معلوم  است.  پهلوان 
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آن تقسيم مي كند. او خودش آنقدر پول نداشت كه به 
تنهايي يك راديو بخرد.»١

1ـ از پس كوچه هاي خاني آباد تا ژرفاي دل مردم

رم، 25 ورزشكار ايراني شركت كننده در بازي هاي المپيك 1960 رم، در ميهماني سفارت 
ايران در رم؛ به همراه مربيان، سرپرستان، داوران، ورزشكاران و مسئوالن.

بني هاشمي،  علي  نظربيگيان،  پطروي  فردوس(وزنه برداري)،  حسن  چپ:  از  ايستاده 
سنبلي،  صفا  پزيرانيا،  مجيد  ورزي،  شور  يعقوبعلي  جانان پور،  عنايت اهللا  تاجيك،  مصطفي 

امامعلي حبيبي، سيد محمد خادم، امير حميدي و محمود نبي زاده.
امير  مالقاسمي،  حسين  تختي،  غالمرضا  خادم(مشهدي)،  محمد  نشسته:  افراد  ميان  در 
ياوري، منوچهر برومند، هنريك تمرز، صادق علي اكبرزاده، ايزار ايلخانف، مهدي يعقوبي، 

منصور حضرتي، سيفپور، علم خواه، امير منگشتي، ابراهيم پيروي و عامي تهراني.
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تاج سر محله ما

مرحوم حسين فكري از مردان صاحب نام فوتبال ايران و مربي تيم ملي 
عرصه  هم  حياتش  سال هاي  آخرين  تا  او  بود.  توكيو   1964 المپيك  در 

مربي گري را ترك نكرد و به همكاري با مطبوعات نيز مي پرداخت.
به  را  او  خودكشي  تا  كوشيد  بسيار  پهلوي  رژيم  تختي،  مرگ  از  بعد 
جامعه القا كند و در اين راه به كمك راديو و تلويزيون و مطبوعات جو 
تبليغاتي عظيمي را راه انداخته بودند تا اذهان را از شهادت تختي منصرف 
بود  حاكم  مطبوعات  بر  كه  شديدي  سانسور  علت  به  ميان  اين  در  كنند. 
دوستداران تختي نمي توانستند از او دفاع كنند و جهان پهلوان بسيار مظلوم 

واقع شده بود.
اما استاد حسين فكري با نوشتن مقاله اي تحت عنوان «تاج سر محله 
ما» در مجله كيهان ورزشي هوشمندانه به دفاع از تختي پرداخت و براي 

اولين بار از كلمه «قاتلين تختي» استفاده كرد.
استاد حسين فكري كه صاحب باشگاه تهران جوان بود و مدتي هم در 
پشت مسجد سپهساالر هم محلي تختي بود، در قسمت هايي از مقاله اش 

آورده است:
دو  يكي  بوديم.  شده  دوست  خيلي  هم  با   ...»
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مرتبه هم به باشگاه تهران جوان آمد و تمرين كرد. 
است.  كرده  قهر  فدراسيون  با  مي گفتند  وقت ها  آن 
باشگاه تهران جوان جاي امن براي تبعيدي هاست. 
مي كردند  حس  را  فشاري  وقتي  هم  ديگران  او،  نه 
نزديك  از  مي بردند.  پناه  جوان  تهران  باشگاه  به 
مبارزي  و  زحمتكش  مرد  شدم،  آشنا  او  روحيه  با 
حبيبي  مثل  مي توانست  بودند  معتقد  خيلي ها  بود. 
و رهنوردي به مجلس برود ولي او اين كار را قبول 

نكرد.
و  قهرماني  از  بعد  تختي  مي كردند  فكر  خيلي ها 
كنار ماندن از مسابقات، الاقل يك مربي يا كارگردان 
كار  در  دستي  چه  نبود  معلوم  اما  شد.  خواهد  كشتي 

است كه تختي را از ورزش دور نگه دارد.
سالن  به  كه  بودند  كرده  تكليف  او  به  ولي   ...
خيلي  است.  عجيبي  دنياي  نيايد.  تماشا  براي  هم 
است  كشتي  چيزش  همه  كه  پهلواني  است.  سخت 
كشتي  تماشاي  براي  حتي  كشتي گير،  دوستانش  و 

هم نبايد بيايد.
... مي گفتند كار سياسي مي كند و ارباب خوشش 
تمام  مي شد،  سالن  وارد  كه  موقعي  ضمناً  و  نمي آيد 
بزرگاني كه در سالن بودند حنايشان كمرنگ مي شد 
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اساساً  و  نداشتند  روشنايي  او  پرتو  مقابل  در  و 
فقط  نمي كرد،  تعقيب  زمان  آن  در  را  كشتي  كسي 
تختي،  مي زدند  صدا  سالن  در  يكپارچه  تماشاگران 
تختي. يك روزي با هم صحبت مي كرديم، مي گفت: 
حرف ها  اين  پس  نيستم  اگر  و  بگيرندم  مقصرم  اگر 

چيست؟»
ــن مطلب كه  ــاره به اي ــه مقاله با اش ــين فكري در ادام ــتاد حس اس
ــرش بابك نمي توانست خودكشي كرده باشد  تختي با داشتن زن و پس

ــد: مي گوي
روي  تختي  رسيدم  قانوني  پزشكي  جلوي  «وقتي 
همان طور  پُرابهت.  و  زنده  هميشه  مثل  بود.  دوش 
جاي  پهلوانان  دوش  روي  پيروزي  هر  از  پس  كه 
مي گرفت. ... مثل اينكه چيزي مي خواست به جمعيت 

بگويد صدايش شنيده نمي شد.
مي گفتند،  اين طور  ما  به  است.  شيرين  زندگي 
راجع  هم  شايد  و  اين  شايد  بود.  تلخ  ما  زندگي  ولي 
به پسرش بابك چيزهايي داشت مي گفت و شايد هم 

داشت قاتلين خود را معرفي مي كرد و ...»1
از  و  داشت  جامعه  در  بسياري  بازتاب  مقاله  اين 
چشم ساواك نيز دور نماند. به طوري كه اداره سوم 

1ـ جهان پهلوان: من به مردم تعظيم مي كنم!
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ساواك در واكنش به مقاله نوشت:
«سعي دارند شايع كنند كه چون تختي محبوبيت 
اول  شخص  دستور  به  داشته  مردم  بين  در  زيادي 
شده  كشته  امنيت  سازمان  دست  با  و  مملكت 

است.»1

1ـ زندگي و مرگ جهان پهلوان تختي در آينه اسناد

بازي هاي 1964 توكيو(1343)، رژة كاروان ورزشي ايران.
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تختي و جمشيد مشايخي

يكي از خصلت هاي بسيار معروف تختي اين بود كه در همان برخورد اول 
انسان را شيفته خودش مي كرد و چنان با طرف مقابلش برخورد مي كرد كه 

انگار سال هاست او را مي شناسد.
استاد جمشيد مشايخي كه از هنرمندان محبوب سينما و تلويزيون و 
تئاتر ايران است و يكي از چهره هاي ماندگار در عرصه هنر به شمار مي آيد 
در تمام مصاحبه هايش به جاي اينكه از ميان هنرمندان از كسي نام ببرد 
جهان پهلوان تختي را الگوي زندگي خودش معرفي مي كند كه علت آن از 

زبان خود استاد شنيدني است. استاد مشايخي مي گويد:
مشغول  و  استخدام  زيبا  هنرهاي  اداره  در  تازه 
به  هم  بسياري  عالقه  و  بودم  شده  تئاتر  بازي 
يك  اساس  اين  بر  داشتم.  تختي  آقا  كشتي هاي 
پاتوق  شمشيري،  چلوكبابي  به  گرفتم  تصميم  روز 
كه  ديدم  را  ايشان  و  رفته  آنجا  به  بروم.  تختي  آقا 
را  خودم  و  رفته  جلوتر  است،  خوردن  غذا  مشغول 
كه  هستم  كار  تازه  جواني  گفتم:  و  كردم  معرفي 
شما  داشتم  دوست  خيلي  مي كنم،  فعاليت  تئاتر  در 

www.takbook.com

www.takbook.com



37 پهلوان زندگي، پهلوان جهان

تمام  حرفهايم  هنوز  اما   ... و  مي ديدم  نزديك  از  را 
مرا  است  سال   100 انگار  تختي  آقا  كه  بود  نشده 
مي شناسد، مرا كنار خود نشاند و سفارش غذا داد و 
سپس با من به گفتگو پرداخت. آن جوانمرد چنان با 
من گرم گرفت، توگويي اصًال يك اسطوره و قهرمان 
آن  تواضع  و  متانت  و  روز  آن  هرگز  نيست،  محبوب 
راستي  به  نمي كنم.  فراموش  را  بي بديل  كشتي گير 

هم تختي يكي بود و دومي نخواهد داشت»١

1ـ روزنامه 90، چهارشنبه 4 مهر 1386، شماره 1257

تعدادي از قهرمانان تيم ملي كشتي آزاد ايران در بازي هاي المپيك 1952 هلسينكي.
از راست: مهدي يعقوبي، ناصر گيوه چي، توفيق جهانبخت، احمد وفادار، غالمرضا تختي، 

عباس زندي، حسين عرب
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اشك قهرمان

دولت  سقوط  و   1332 مرداد   28 آمريكايي  ـ  انگليسي  كودتاي  از  پس 
رژيم  و  شد  حاكم  كشور  بر  شديدي  اختناق  مصدق  محمد  دكتر  قانوني 
هر گونه تحركي را از سوي مخالفان به شدت سركوب مي كرد. در اين 
ميان حكومت روي غالمرضا تختي خيلي حساس شده بود چون هم از 
محبوبيت بسيار شديدي ميان مردم برخوردار بود و هم با نيروهاي مخالف 
ملي  جبهه  در  ورزشكاران  نماينده  عنوان  به  و  مي كرد  همراهي  حكومت 
فعاليت مي كرد و ديدارهايي هم با آيت اهللا طالقاني داشت. حكومت سعي 
اما  دارد  باز  مبارزه  مسير  از  را  تختي  تطميع  يا  تهديد  با  كه  داشت  بسيار 
كند  كم  را  تختي  محبوبيت  اينكه  براي  حكومت  نشد.  كار  اين  به  موفق 
سعي مي كرد به هر نحوي شده او را از كشتي دور نگه دارد و حتي او را 
بازگشت  با  گرفتند  تصميم  اينكه  تا  نمي دادند  راه  مسابقات  سالن هاي  به 
تختي به كشتي موافقت كنند ولي به هر نحوي شده كاري كنند كه او در 
مسابقات شكست بخورد تا اسطوره تختي در ميان مردم بشكند و نتواند از 

محبوبيتش در جهت مخالفت با رژيم استفاده كند.
اردوي قهرمانان براي بازي هاي المپيك 1964 توكيو در محل دانشكده 
افسري تشكيل شد. عطاءاهللا بهمنش از مفسران و كارشناسان قديمي كشتي 

www.takbook.com

www.takbook.com



39 پهلوان زندگي، پهلوان جهان

واقعه را اين طور شرح مي دهد:
ناراحتي  وسيله  و  نبودند  بيكار  حضرات  اردو  «در 
كنايه  و  بود  زياد  حرف  مي كردند،  فراهم  را  تختي 
رفتار  از  پيوسته  پهلوان  زودرنج  طبع  فراوان. 
هم  داشتند،  را  تيم  مسئوليت  كه  آنها  هم  اطرافيان، 
آنها كه مي بايستي براي آمادگي تيم كوشش به خرج 
مي دادند. در اين مورد معكوس رفتار مي نمودند چون 
وقتي  و  شود  آزرده  قهرمان  روح  كه  مي خواستند 
سرتاپاي  بحراني  گيرد،  قرار  بغرنج  وضع  در  انسان 
و  ندارد  بازده  جسمش  و  مي كوبد  درهم  را  وجودش 

اين يك اصل است.»1
در ادامه مطلب، بهمنش از زبان سيدرضا سكاكي كه آن زمان مدير اردو 

بود نقل مي كند:
شنيدم  گريه اي  صداي  اردو  شب هاي  از  «شبي 
روي  را  «تختي»  شدم  خارج  كارم  دفتر  از  وقتي  و 
به  كه  افسري  دانشكده  طوالني  راهرو  پله هاي 
كودكي  مانند  كه  ديدم  مي شد  ختم  باز  محوطه 
مي كند.  گريه  هق  هق  است  شده  ظلم  او  به  كه 
علت  و  دادم  دلداري  را  او  نشستم،  كنارش  در   ...
اردو)  (حضرات  كه  شد  معلوم  پرسيدم.  را  ناراحتي 

1ـ اشك قهرمان، سرگذشت غالمرضا تختي
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گويا  عوامل  ديگر  مربي،  همه)  نه  (البته  كشتي گير 
را  پهلوان  جهان  ناراحتي هاي  پايه  كه  دارند  وظيفه 

كنند...»1 كامل 
جهان پهلوان گفته بود، آخر من هيچگاه از كسي 
را  همه  موفقيت  آرزوي  و  نداشته  دلخوري  و  رنجش 
 ... دارند؟  را  رفتاري  چنين  من  با  اينها  چطور  دارم... 
كه  مي شود  سعي  ندارم،  سنگيني  حريف  تمرين  روز 
نكنند.  تمرين  من  با  كه  وادارند  مرا  وزن  هم  افراد 

بي ادبي و بي حرمتي رواج داشته باشد.
ندارم،  حرفي  كه  نشوم  انتخاب  و  ببازم  اگر  من 
گروهي مرا تشويق كردند كه دوباره بازگردم، حاال هم 
حضرات وسيله اي شده اند كه روحيه ام خراب شود و 

اردو را ترك كنم!

1ـ اشك قهرمان، سرگذشت غالمرضا تختي
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تهران، 1345
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ماجراهاي المپيك توكيو

غالمرضا تختي با اعصابي فرسوده و بدني ناآماده پس از تحمل نامهرباني ها 
و نامرادي ها براي شركت در چهارمين المپيك زندگيش پا به توكيو گذاشت 
و عوامل رژيم چون موفق نشده بودند او را از اردو فراري دهند به دنبال 
اين بودند كه هر طور شده لباس شكست و سرافكندگي را بر قامت استوار 

جهان پهلوان بدوزند و در اين راه از هيچ تالشي رويگردان نبودند.
كاروان  معيت  در  خبرنگار  عنوان  به  زمان  آن  در  كه  بهمنش  عطاءاهللا 

ورزشكاران ايران بود ماوقع را چنين نقل مي كند:
تهران  از  كمي  دست  وضع  رسيديم.  توكيو  «به 
ديدم  قسم  انسانيت  و  خدا  خداوندي  به  نداشت، 
روزي  و  داشتند  را  تختي  باخت  آرزوي  كه  شنيدم  و 
كه  بودند  شاد  شد،  تمام  ما  پهلوان  براي  جدول  كه 

سرانجام به آنچه مي خواستند رسيدند.»
... معموالً براي تعيين پرچمدار روش معمولي وجود 
دارد كه محبوب ترين، پيشكسوت ترين و خوش قد و 
قواره ترين ورزشكاران را برمي گزيدند تا سمبل باشد. 
استوار  پايه اي  ملي  تيم  در  از 1951  كه  مردي  خوب 
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بود آن همه تالش كرده و برتر از بزرگ مردان جهان 
ايستاده و به حسن شهرت و رفتار مردمي متصف بود 
آل  قول «جالل  به  و  نبرده  ياد  از  را  خاني آباد  مردم  و 
احمد» در وجود اين بچه خاني آباد كه هرگز به طبقه 
قدرت  به  كه  تن  قدرت  نفس  اين  نكرد  پشت  خود 
مسلط زمانه «نه» گفت استحقاق پرچمداري را داشت، 
را  كشورها  سرود  كه  پرچم  برافراشتن  روز  در  حتي 
مي نوازند، پرچم ايران را در دست گرفت و با فروتني 
خاص و دست هاي پهن پيشاپيش همه ايستاد و من 
از «جهان  كه  يافتم  توفيق  روز  آن  نبودم،  عكاس  كه 
نبودند  راضي  گروهي  كه  بگيرم  عكس  چند  پهلوان» 
سال ها  كه  حاال  بردارم!  استثنايي  مردي  از  عكس  تا 
كه  دارم  گوش  در  را  صدايش  هنوز  است،  گذشته 
گفت: «چه فايده از اين عكس ها كه در تهران كسي 

آنها را به ما نمي دهد!»1
را  پرچم  رسيد  تهران  از  كه  تلگرافي  با  سرانجام 
از تختي گرفتند و به يكي از مسئوالن به اين بهانه كه 
بازي هاي المپيك 1936 برلين را تماشا كرده است؟! 

دادند و روحيه تختي را كامًال در هم شكستند.
ادامه  بي اعتنايي ها  باز  شد  شروع  كه  كشتي ها 

1ـ اشك قهرمان

پهلوان زندگي، پهلوان جهان
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داشت و كسي نبودكه تختي را تر و خشك كند. تختي 
با شروع مسابقات حريفان مجارستان، بريتانيا ژاپن 
را شكست داد ولي از احمد آئيك و الكساندر مدويد 
كه از قهرمانان بي همتاي كشتي بودند شكست خورد 

و نهايتاً به عنوان چهارم دست يافت.
مردم  ايران  به  ملي  تيم  بازگشت  هنگام 
هنگام  حتي  كه  كردند  تختي  از  استقبالي  چنان 
ديگر  بار  مردم  و  نداشت  سابقه  نيز  قهرماني هايش 
مدال  خاطر  به  فقط  تختي  محبوبيت  كه  دادند  نشان 
نقشه  تاريخي  استقبال  اين  با  نيست.  گرفتن هايش 
رژيم كه بي اعتبار كردن سكه محبوبيت تختي بود، به 

سختي شكست خورد.
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تهران 1338، پس از كسب مدال طالي مسابقات جهاني 1959
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من
به مردم تعظيم مي كنم!

المپيك 1964 توكيو آخرين المپيكي بود كه تختي در آن شركت كرد و 
تختي با وجود شرايط بسيار نامساعد روحي و بدني كه برايش ايجاد كرده 
بودند سه كشتي اولش را با پيروزي پشت سر گذاشت. تختي بايد در دو 
جبهه مي جنگيد در خارج از تشك با حسودان، بدطينتان و ناجوانمرداني كه 
آرزوي شكست او را در دل مي پروراندند و نيز در روي تشك با حريفان 
طراز اول جهاني اش. بعد از پيروزي بر كشتي گير ژاپني كه سومين حريفش 

بود عطاءاهللا بهمنش سراغ تختي رفت تا با او مصاحبه كند او مي گويد:
كه  بود  پهلوان  جهان  سوم  حريف  ژاپني  «كاوانا 
از  زنان  نفس  تختي  كه  همين  شد.  ضربه  راحتي  به 
تشك پايين آمد و ما را مست شادي كرد و معاندين 
را ناراحت، ميكرفن ضبط صوت را جلوي او گرفتم و 
گفتم: نظر شما را براي فردا مي خواستم سؤال كنم!... 
او نفس را در سينه برآمده و ريه هاي بزرگ خود فرو 

برد و با شتاب گفت:
فردا حريفان بزرگي پيش رو دارم، ترك و روسي و 
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بلغار باقي مانده اند. چه مي شود گفت؟ 
گفتم: اين درست ولي مي دانيد كه در تهران مردم 

در انتظارند و مشتاق هستند صداي شما را بشنوند.
شما  از  آنها  است،  كافي  جمله  يك  و  كلمه  يك 
پيروزي نمي خواهند پيام شما را مي خواهند. پيام مرد 

هميشه قهرمان زندگي مردم را مي خواهند.
تختي گفت: من به مردم تعظيم مي كنم!1

بعدها عطاءاهللا بهمنش در اين باره نوشت:
«خواستم شما را با خودم هماهنگ سازم تا بفهميد 
كه تختي در شرايط خسته بودن، تشتت فكر داشتن، 
نمي برد.  ياد  از  را  چگونه «مردم»  پياپي،  رنجش هاي 
باشند.  متصف  بدان  همه  كه  نيست  موضوعي  اين 
استخوان بندي  مي خواهد،  مخصوص  مايه اي  خمير 
انديشه الزم دارد. طراحي خالصانه او از محيطي كه در 
آن نشو و نما كرده بود و درسي كه از وقايع و حوادث 
دور و بر خود گرفته بود او را در قالبي قرار داده بود كه 
ديگران قادر نبودند چنان پوسته اي را بشكافند و به 

ژرفاي آن داخل شوند.»

1ـ جهان پهلوان، من به مردم تعظيم مي كنم

پهلوان زندگي، پهلوان جهان
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ضربه رضاشاه
به خانواده تختي

نخستين چيزي كه باعث نفرت تختي از خاندان پهلوي شد غصب زمين هاي 
آنها توسط رضاشاه بود. پدر تختي معروف به ارباب رجب سي هزار متر 
زمين و يخچال هاي طبيعي در جنوب تهران داشت. اين زمين ها در زمان 
رضا خان براي احداث ايستگاه راه آهن تصرف شد و بدين ترتيب خانواده 

تختي از هستي ساقط شد.
تختي خود در اين زمينه مي گويد:

اوالدش،  پُر  خانواده  معاش  تأمين  براي  «پدرم 
بگذارد.  گرو  به  را  خود  مسكوني  خانه  كه  شد  مجبور 
و  خانه  اثاثيه  و  آمدند  ما  خانه  به  طلبكاران  روز  يك 
ساكنينش را به كوچه ريختند. ما مجبور شديم كه دو 
شب را توي كوچه بخوابيم، شب سوم اثاثيه را برديم 

به خانه همسايه ها و دو تا اتاق اجاره كرديم.»1
اين حوادث باعث شد كه پدرش به اختالل حواس و ديگر مريضي ها 
مبتال شود و غالمرضا كه كودكش بيش نبود و بايد به بازي هاي كودكانه 

1ـ تختي مرد هميشه جاويد
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مي پرداخت همراه و همقدم هميشگي پدرش شد.
اما تختي از رفتاري كه با خانواده اش شده بود درس ظلم ستيزي گرفته 
بود مي خواست قدرتي بيابد تا با ظلم مبارزه كند. غالمرضا توان تحمل 

ظلم را نداشت و به همين دليل به سوي ورزش و زورخانه كشيده شد.
تختي به علت نياز خانواده اش خيلي زود مجبور به كار كردن شد و در نزد 
شيخ ابراهيم نجار، به شاگردي مشغول شد و همانجا بود كه تختي به طور جدي 
ورزش را شروع كرد. چرا كه شيخ ابراهيم هر شب به زورخانه گردان مي رفت و 
تختي را نيز با خود مي برد و تختي در همان زمان شروع به ورزش باستاني كرد.

سال ها بعد دختر عموي تختي در مصاحبه اي گفت:
«خاطره اي كه از تختي به ياد دارم مربوط به زماني 
است كه از مسابقه هاي المپيك بازگشته بود. شبي در 
خانه صحبت بود. ما از او خواستيم حاال كه تو قهرمان 
شده اي و امكان ديدار شاه و مقامات رژيم را داري در 
و  گرفت  ما  خانواده  از  شاه  پدر  كه  يخچال هايي  مورد 
كرد  غصب  را  آنها  بپردازد  بابت  آن  از  پولي  كه  بي ان 
صحبت كن، شايد مال پدري ما را به ما برگردانند. ... 
تختي در حالي كه برافروخته شده بود گفت: ما اگر چيزي 
مي خواهيم بايد از خدا طلب كنيم و هيچ گاه نپذيرفت كه 
از آن خانواده حق خود را طلب كند ولي آنجا كه پاي حق 

مردم در بين بود هيچ گاه سازش نكرد.»1

1ـ از پس كوچه هاي خاني آباد تا ژرفاي دل مردم

پهلوان زندگي، پهلوان جهان
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تالش براي نزديك
كردن تختي به شاه

ديگر  و  مي شد  مشكل ساز  رژيم  براي  داشت  كم كم  تختي  غالمرضا 
كميته  جلسات  حتي  او  است.  شاه  مخالف  او  كه  مي دانستند  مردم  همه 
ورزشكاران جبهه ملي را در منزل خود كه پشت مسجد سپهساالر(شهيد 
مطهري كنوني) بود تشكيل مي داد و در محافل سياسي ضد رژيم شركت 

مي كرد.
از  دست  تختي  كه  گرفت  صورت  زيادي  تالش هاي  خاطر  همين  به 

مخالفت بردارد اما او دست از عقايدش نكشيد و تسليم نشد.
ورزشي  باشگاه  رئيس  44ـ43  سال هاي  در  كه  معروفخاني  سرهنگ 
جوانان بود تالش بسيار كرد تا تختي را به شاه نزديك كند. او به تختي 
گفت كه دست از راه و روش خود بردارد و با دربار كنار بيايد و مخالفت 

نكند. چون هيچ نتيجه اي نمي گيرد. تختي در جواب گفت:
رئيس  كردند  زنداني  و  دستگير  را  گاندي  «وقتي 
نتيجه اي  چه  كارهايت  اين  از  گفت:  او  به  زندان 
اين  من  فرزندم؛  گفت:  جواب  در  گاندي  مي گيري؟ 

1ـ زندگي و مرگ جهان پهلوان تختي در آينه اسناد
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ناراحتي ها را تحمل مي كنم تا فردا فرزند تو دچار اين 
مصيبت ها نشود.»1

اميني كه زماني نخست وزير شاه بود نيز از تختي خواست كه دست از 
مخالفت با رژيم بردارد كه تختي در جواب او نيز گفته بود:

كاري  چنين  هرگز  من  اميني  دكتر  آقاي  «جناب 
كه  نتيجه اي  چون  نكنيد،  اصرار  هم  شما  و  نمي كنم 

نمي گيريد بد را بدتر مي كنيد.»1
به  شاه  با  تختي  ترغيب  براي  هم  دربار  وزير  عالء  حسين  تالش هاي 

شكست انجاميد و باعث مالقات تختي با شاه نشد.
بنابراين شاه و عواملش كه از مخالفت هاي تختي بيزار و از فريب او 
كشتي  فدراسيون  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  از  را  او  حقوق  شدند  نااميد 
قطع كردند كه با قطع اين حقوق تختي در مضيقه افتاد و با مشكل مالي 

مواجه شد.

1ـ زندگي و مرگ جهان پهلوان تختي در آينه اسناد

پهلوان زندگي، پهلوان جهان
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چمدان پول

رژيم پهلوي با قطع حقوق تختي مي خواست او را در تنگنا قرار دهد زيرا 
به خوبي مي دانست كه تختي كسي نبود كه فقط به فكر خودش باشد و 
حقوق او نه تنها خرج خانواده و مادر و خواهرانش مي شد بلكه به بسياري 
از  كه  پهلوي  رژيم  مي كرد.  كمك  جامعه  نيازمندان  و  محرومان  از  ديگر 
مخالفت هاي تختي به ستوه آمده بود خواست با قراردادن تختي در تنگناي 
مالي او را در استيصال قرار دهد و مانع از كارهاي خيرخواهانه و مردمي او 
شود. همچنين حكومت به ادارات دستور داد كه ديگر به مراجعات تختي 

براي حل مشكالت مردم ترتيب اثر ندهند.
رژيم كه از تسليم تختي با زور نااميد شد و از قطع كردن حقوق وي 
طرفي نسبت، َمالك و سرمايه دار بزرگ و فاسد رحيم علي خرم را كه از 
كار چاق كن هاي شاه بود با چمداني پر از پول به سراغ تختي فرستاد. او 
پهلوان  جهان  مقابل  در  را  پول  از  پر  كيفي  مهرآباد  فرودگاه  رستوران  در 
گذاشت اما تختي كه شرافت و جوانمردي را سرلوحه زندگانيش قرار داده 

بود با پس زدن كيف به او گفت:
«آقاي خرم، آنها كه شرافت و درستي و راه خدمت 
پريشاني  و  عسرت  از  كرده اند،  انتخاب  را  مردم  به 
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مالي هم وحشت ندارند؛ بنابراين من به اين پول نياز 
ندارم.»1

و  تختي  و  شاه  ميان  ارتباط  برقراري  براي  داشت  مأموريت  كه  خرم 
اين  در  بدهد،  تختي  به  تومان  هزار  هفتصد  هم  با  دو  آن  گرفتن  عكس 
قابل  پول  با  مردانگي  و  شرافت  كه  دانست  و  خورد  شكست  مأموريت 

خريد نيست.

1ـ زندگي و مرگ جهان پهلوان تختي در آينه اسناد

غالمرضا تختي در بازي هاي المپيك 1960 رم با فن كنده افالك ييش رو حريف خود را 
ضربه فني نمود. 

پهلوان زندگي، پهلوان جهان

www.takbook.com

www.takbook.com



تختي، تبليغات و سينما

غالمرضا تختي به حق يك مرد بزرگ و ژرف انديش با اراده اي استوار بود 
و در حالي كه بيشترين فشارهاي مالي را به علت اعتقاداتش و مبارزاتش با 
رژيم تحمل مي كرد اما، باز به اصول پهلواني و جوانمردي در سخت ترين 
شرايط پايبند بود و نمي خواست كوچكترين خدشه اي به رابطه نابش با مردم 
وارد شود. در حالي كه خيلي از ورزشكاران هم عصر تختي براي كسب پول 
و شهرت بيشتر در تبليغات مختلف و فيلم هاي سينمايي يكي پس از ديگري 
حضور مي يافتند، اما تختي در اوج فقر و نداري هيچ كدام از پيشنهادات را 
هزار  يكصد  ازاي  در  تا  خواست  تختي  از  ناست»  تيغ  نپذيرفت. «مؤسسه 

تومان در فيلمي براي مصرف تيغ مزبور حضور يابد كه تختي قبول نكرد.
تختي همچنين پيشنهاد شركت فروش «تيغ ريش تراش پرما» را كه از 
او خواسته بودند در مقابل حضور چهار دقيقه اي در برابر دوربين، پانصد 

هزار تومان بگيرد را رد كرد. تختي در اين باره گفت:
طرف مي خواهد مدل تبليغاتي او بشويم و  «ظاهراً 
به عبارت ديگر حيثيت و آبروي خودمان را پيش مردم 

براي پول بر باد دهيم.»1

1ـ زندگي و مرگ جهان پهلوان تختي در آينه اسناد
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از  زمان  آن  در  كه  تختي  به  بارها  هم  سينما  مختلف  كارگردان هاي 
محبوبيت فوق آلعاده اي برخوردار بود و حضورش در هر فيلم قطعًا فروش 
آن را تضمين مي كرد پيشنهادهاي سرسام آوري دادند. در اين مورد حسين 

خرم از دوستان جهان پهلوان مي گويد:
«روزي به اتفاق تختي در سالن غذاخوري نشسته 
از  سري  يك  با  خاچيكيان  ساموئل  آقاي  كه  بوديم 
هنرپيشه ها آمدند و گفتند: آقاي تختي پانصد هزار تومان 
بگيريد تا ما زندگي شما را به صورت فيلم درآوريم و شما 
فقط سه مرتبه در صحنه حاضر شويد. تختي خنديد و 

گفت: پول برايم مهم نيست برويد سراغ ديگران.»1
يكي از توليدكنندگان عسل هم بعد از المپيك 1964 توكيو كه تختي به 
شدت از طرف رژيم تحت فشار شديد روحي و مالي بود و حقوقش قطع 
شده بود و احتياج مبرم به پول داشت به تختي پيشنهاد داد كه از عكس 
تختي روي شيشه هاي عسل براي تبليغ استفاده كند كه جوابي كه تختي در 
مقابل اين پيشنهاد داد به خوبي علت رد پيشنهادات مختلف قبلي را هم 

نشان مي دهد. او به توليد كننده عسل گفت:
با  تختي  كه  دهي  فريب  را  مردم  مي خواهي  «آيا 
خوردن عسل قهرمان شد؟ در حالي كه قهرمان شدن 
من به خوردن عسل ارتباطي ندارد، من براي اين كار 

عسل نخوردم و بنابراين با فريب دادن مردم مخالفم.»2
1ـ از پس كوچه هاي خاني آباد تا ژرفاي دل مردم

2ـ حماسه جهان پهلوان تختي
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اين دو غالمرضا

غالمرضا تختي به علت دالوري و رشادت در ميادين مسابقه و روي تشك 
بسيار  مردم  ميان  و  اجتماع  در  منشي  پهلوان  و  عياري  جوانمردي،  نيز  و 
شاهنامه  افسانه اي  و  حماسي  پهلوان  او  سيماي  در  مردم  و  بود  محبوب 
«رستم دستان» را مي يافتند. اما برخالف رستم فردوسي كه تاج بخش بود و 
شاهان را بر اريكه قدرت مي نشاند، تختي كه رستم زمانه بود مي خواست 
تاج از سر شاه بردارد و از مخالفين حكومت به حساب مي آمد. در اين 
ميان غالمرضاي ديگري هم بود كه او هم مي خواست محبوب مردم باشد 
و مردم برايش هورا بكشند. اين غالمرضا، غالمرضاي پهلوي برادر شاه 
بود كه رئيس كميته ملي المپيك هم بود ولي نمي توانست مثل تختي مورد 
توجه قرار گيرد و حنايش در مقابل جهان پهلوان رنگي نداشت و در چند 
صحنه اي كه او و تختي همزمان در ميان مردم ظاهر شدند، بدجوري قافيه 
را باخت و به همين خاطر در ميان مردم معروف بود كه از تختي كينه به 

دل دارد و نسبت به او حسادت مي ورزد.
ــماعيل زرافشان از عكاسان قديمي ورزشي كه خود نيز زماني  حاج اس
ــن دو غالمرضا نقل   ــه جالبي از تقابل اي ــه كوهنوردي مي پرداخت واقع ب

مي كند  :
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«در اوايل سـال هاي 40 شمسي بود، جشني به 
افتخـار كوهنـوردان در تاالر فرهنـگ ترتيب يافته 
بود كه همسـرم و من جـزو گردانندگان آن برنامه 
بوديـم. غالمرضا پهلوي رئيس كميتـه ملي المپيك 
ايران، در ابتداي مراسـم به تاالر آمد و در صندلي 
جلو نشسـت. چند تني براي او دسـت زدند؛ بيش 
از يـك ربـع از برنامـه نگذشـته بود كـه تختي با 
دعـوت قبلي بـه تـاالر فرهنگ وارد شـد، جمعيت 
كثيري با مشـاهده جهان پهلوان به پا خاست و از 
او اسـتقبالي بي نظيـر و در حد عالي بـه عمل آمد. 
كف زدن هـا چنـد دقيقـه اي به طـول انجاميـد و با 
تشكري كه تختي كرد، موج جمعيت و افراد حاضر 
بخصـوص دانش آمـوزان و دانشـجويان، بار ديگر 
نسـبت بـه پهلوان بزرگ كشـور ابراز احساسـات 
نشـان دادند كـه اين تشـويق ها حـدود ده دقيقه 
ادامه داشت و در چنين شـرايطي غالمرضا پهلوي 
با ناراحتـي به عنوان قهر تاالر را ترك كرد كه باز 
كف زدن ها براي تختي ادامه پيدا كرد. در آن شـب 
قرار بود، برادر شـاه، جوايز بهترين كوهنوردان را 
بدهـد، اما با خروج غيرقابـل پيش بيني وي، مردم 
و همه ورزشـكاران و كوهنوردان از تختي خواهش 

پهلوان زندگي، پهلوان جهان
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كردند كه توزيع كننده همان جوايز باشـد. در اين 
رهگـذر، من نيـز كه يكـي از كوهنـوردان منتخب 
بودم، مدال خود را از دسـت تختي دريافت كردم 
كـه عكـس آن، در همان زمان در كيهان ورزشـي 
به چاپ رسـيد و موجـب افتخار من اسـت. جالب 
توجه آن اسـت كه غالمرضا پهلوي به دليل حضور 
تختـي و تشـويق كم نظيري كه از وي به عمل آمد، 
ديگـر يـاراي حضور در تـاالر فرهنگ را نداشـت 
و ميـدان را بـه طور غيرمسـتقيم به دسـت كسـي 
سـپردكه در آن زمـان بـه عنـوان چهـره مخالـف 

حكومـت مطـرح بـود.  »1
بعـد از المپيـك 1964 توكيو، رژيـم ورود تختي 
را به سـالن هاي كشـتي منـع كرده بـود. در جريان 
يك دوره مسـابقات كشـتي كه در سـالن هفتم تير 
فعلـي در جريـان بود و غالمرضا پهلوي هم سـخت 
مشـغول تماشـا بود. تختي براي تماشـاي كشتي ها 
به سـالن رفت. به علي داللباشي كه از خدمتگزاران 
سـالن هاي كشـتي بـود دسـتور داده بودنـد كه در 
را بـراي تختي بـاز نكند امـا او كه تختي را بسـيار 
دوسـت مي داشـت دلـش نيامد كـه او را به سـالن 

23ـ جهان پهلوان تختي، بيژن روئين پور، تهران: موسسه كتاب همراه، 1374
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راه ندهـد و در را برايش باز كـرد. تختي با ورود به 
سالن از گوشه ورزشـگاه به سوي دوستانش رفت، 
مردم كه بـه يك باره متوجه حضور تختي شـدند با 
تشـويق و كف زدن هاي بسـيار و شـعارهاي «تختي 
خوش آمدي» سـالن را به لرزه درآوردند كه وقفه اي 
در جريـان مسـابقه ها پيش آمـد و غالمرضا پهلوي 

هم با ناراحتي سـالن را ترك كرد.

در راه بازي هاي المپيك 1964 توكيو

پهلوان زندگي، پهلوان جهان
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عشق به مادر

غالمرضا تختي فوق العاده به مادرش عالقه مند بود و به او احترام مي گذاشت 
و تمام موفقيت هاي خود را نتيجه دعاي مادرش مي دانست. در اين رابطه 
عطاءاهللا بهمنش روزنامه نگار، مفّسر و كارشناس معروف در كتاب «اشك 

قهرمان» مي نويسد:
«المپيك ملبورن فرا رسيد. 1956 سال اوج گيري 
تختي  توسط  المپيك  طالي  مدال  اولين  كسب  و 
است. او در اين مسابقات با چنان آمادگي و صالبتي 
گذراند.  تيغ  دم  از  را  حريفان  همه  كه  شد  ظاهر 
هنگام سفر او از زير قرآن و آئينه مادر رد شده بود 
و دعاي خالصانه مادر را بدرقه راه داشت. مادر از او 
خواسته بود با موفقيت به ميهن برگردد. مادر تختي 
همه چيز او بود، لذا غالمرضا تنها به قهرماني و طال 

مي انديشيد.»1
بود  كشتي  راه  ابتداي  در  هنوز  تختي  كه  هنگامي 
براي  كه  شد  مجبور  كشتي  به  زياد  عالقه  وجود  با 

1ـ اشك قهرمان
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تامين معاش خانواده اش تالش كند و به اين منظور 
با استخدام در شركت نفت به مسجد سليمان رفت. 
دلش براي مادرش  پس از چند ماه تختي كه شديداً 
تحمل  را  او  دوري  نمي توانست  و  بود  شده  تنگ 
اين  با  ولي  كرد.  ماهه  يك  مرخصي  درخواست  كند 
تقديم  را  خود  استعفاي  لذا  نشد.  موافقت  درخواست 
شركت كرد كه عشق و عالقه به مادرش كامًال در آن 
مشهود است: «بسيار متأسفم از اينكه مقام رياست 
كارگزيني اداره شركت نفت مسجدسليمان با مرخصي 
يك ماهه اينجانب موافقت نفرموده اند. از نظر آن كه 
من براي مادر خودم ارزش فراواني قائل هستم و او از 
من خواسته است كه به ديدارش بروم و چاره اي جز 
موافقت  نيز  من  مرخصي  با  و  نمي بينم  او  امر  اطاعت 
نشده است، خواهشمند است با استعفاي من موافقت 

فرماييد.»1
البته در مقابل مادرش هم او را بسيار دوست داشت. تختي خود در 

مصاحبه اش با كيهان ورزشي به اين نكته اذعان مي كند:
مادرم  بيرون،  مي آيم  منزل  از  وقت  هر  من   ...»
براي من آيه الكرسي مي خواند و اسپند و كندر برايم 
دود مي كند. همه اش سفارش مي كند كه نزد اشخاص 

1ـ زندگي و مرگ جهان پهلوان در آينه اسناد
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ناباب نروم و خود را از چشم بد حفظ كنم. يك دقيقه 
هم كه از وقت معمول ديرتر به منزل بروم مادرم هر 
و  مي كند  فوت  من  به  و  مي خواند  است  بلد  دعا  چه 
دارد  دوست  مرا  آنقدر  مادرم  مي گذارد.  شكر  را  خدا 
كه براي من از حد يك مادر عادي خيلي تجاوز كرده 
است. مي توان گفت كه در راه من خودش را فراموش 

كرده.»1

1ـ كيهان ورزشي، شماره 57، 1335/10/22
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تختي و دانشجويان

هر چند غالمرضا تختي به علت اينكه مجبور شد از بچگي كار كند نتوانست 
وارد دانشگاه شود و درس بخواند اما اين باعث جدايي او از دانشجويان 
نشد. او همانطور كه در ميان مردم محبوب بود در ميان دانشگاهيان هم از 
احترام بسيار بااليي برخوردار بود. زيرا آنها به خوبي آگاه بودند كه تختي 
از مخالفان رژيم است كه در جهت خواسته هاي مردم حركت مي كنتد و 

هرگز خود را به زر و زور نفروخته است.
بعد از مسابقه دوستانه كشتي بين تيم ايران و شوروي كه تختي شكست 
خورد هنگام بازگشت در ايستگاه راه آهن مردم و دانشجويان به شدت از 
تختي استقبال كردند و براي تختي به ظاهر شكست خورده چنان شور و 
حالي به پا كردند كه دل تختي از اين استقبال لرزيد و با خود عهد كرد كه 
تالفي باخت خود را بنمايد. تا محبت مردم را جبران كند. در اين ديدار 
دانشجويان او را روي دوش خود تا بيرون از ايستگاه بردند در پاسخ به 
محبت هاي دانشجويان، غالمرضا تختي در 1340/01/27 به دانشگاه تهران 
رستوران  در  او  گرفت.  قرار  دانشجويان  استقبال  مورد  مجدداً  و  رفت 
در  همچنين  و  گذراند  دانشجويان  با  را  ساعتي  دندانپزشكي  دانشكده 

مجلس جشني كه دانشجويان براي او ترتيب داده بودند شركت كرد.
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«بازديد  عنوان  با  گزارشي  در  ساواك  ويژه  مأمور  توسط  ديدار  اين 
امنيتي  مقامات  اطالع  به  تهران»  دانشگاه  مختلف  دانشكده هاي  از  تختي 
رژيم رسيد. در اين گزارش آمده است عده اي از دانشجويان از نامبردگان 
استقبال نموده اند. اغلب اين دانشجويان از فعالين بوده و مشكوك به نظر 

مي رسيده اند.
تختي يك بار ديگر در سال 1342 هنگام مسابقات تنيس روي ميز پا به 
سالن ورزشي دانشگاه تهران گذاشت. ورود تختي توجه دانشجويان حاضر 
ساواك  مأمور  داشت.  پي  در  را  آنها  احساسات  و  كرد  جلب  خود  به  را 

حاضر در محل در گزارش به مقامات مافوق خود نوشت:
نامبرده  براي  زيادي  تظاهرات  دانشجويان   ...»
نمودند و مرتباً شعار درود بر تختي و تختي تو افتخار 

هستي بلند بود.»1
مورد  اين  در  تختي  محل  بچه  و  ورزش  مربيان  از  سكاكي  رضا  سيد 

گفته است:
دادن  شعار  و  تظاهرات  باعث  تختي  «ورود 
(قهرمان قهرمانان تختيه) شد و نظم مسابقه به هم 
خورد. تختي را پشت ميكروفن برده مي خواهند براي 
حضار سخنراني كند. او پشت ميكروفن مي گويد: ما 
مسلمان هستيم، دوست داريم به مكه مشرف شويم 
هم  ديگري  قبله  يك  جوانان  شما  براي  من  ولي 

1ـ زندگي و مرگ جهان پهلوان تختي در آينه اسناد

پهلوان زندگي، پهلوان جهان

www.takbook.com

www.takbook.com



پهلوان زندگي، پهلوان جهان66

مي شناسم و آن دانشگاه است. با اين سخنان حضار 
تا مدت زيادي براي تختي كف زدند.1

شهيد چمران در مصاحبه اي در اين رابطه گفته است:
رژيم  مزدوران  كه  را  روزهايي  مي آورم  ياد  «به 
دانشجويان را محاصره مي كردند تختي ظاهر مي شد 
و دانشجويان با فرياد تختي ... تختي او را به كمك 

مي طلبيدند دشمن پراكنده مي شد.»2
مراسم  از  شديدي  مراقبت  رژيم  كه  حالي  در  نيز  تختي  مرگ  از  بعد 
ختم تختي به عمل مي آورد دانشجويان به صورت فعال در چاپ اعالميه 
و برگزاري اين مراسم نقش داشتند. حضور دانشجويان در مراسم چهلم 
تختي بسيار وسيع و آشكار بود. شايد بتوان گفت كه هفتاد درصد مراسم 
متعلق به دانشجويان بود. دانشجويان در صفوف منظم و در حالي كه تاج 
آرامگاه  سمت  به  مي كردند  حمل  تختي  از  عكس هايي  و  بزرگ  گل هاي 
احترام  اداي  شعارهاي مختلف نسبت به او  مي كردند و با  تختي حركت 

كردند.

1ـ زندگي و مرگ جهان پهلوان تختي در آينه اسناد
2 ـ از پس كوچه هاي خاني آباد تا ژرفاي دل مردم
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اعتقادات مذهبي

غالمرضا تختي در خانواده اي مذهبي ديده به جهان گشود و همواره در 
از  مرگش  لحظه  تا  و  ماند  پايبند  اسالمي  ارزش هاي  به  زندگيش  طول 
اعتقاداتش دست نكشيد. علي داللباشي كه از خدمتگزاران سالن هاي كشتي 

بود در اين باره گفت:
را  نماز  مي شد  تمام  تمرين  اينكه  محض  به  «او 
شروع مي كرد و ما هم با او به نماز مي ايستاديم كه البته 
در آن روزگار با نگاه مخصوص ديگران مواجه بوديم. 
ولي تختي توجهي به اين مسائل نداشت. ظهر پس از 
تمرين با او به مسجد هدايت مي رفتيم و نماز مي خوانديم 

و پاي صحبت آيت اهللا طالقاني مي نشستيم.»١
پدر تختي به علت عشق و عالقه اي كه به امام رضا داشت اسم او را 

«غالمرضا» ناميد كه تختي خود در اين زمينه مي گويد:
«نه تنها به علت اينكه اسمم غالمرضاست، غالم 
حضرت رضا هستم بلكه غالم همه ائمه اطهارم و از 
خدا مي خواهم كه تا پايان عمر توفيق انجام فرايض 

1ـ زندگي و مرگ جهان پهلوان تختي در آينه اسناد
2ـ همان مأخذ
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مذهبي را داشته و يك مسلمان واقعي باشم.»2

رضا  امام  زيارت  به  مسابقه  هر  از  پيش  تختي 
مي رفت و در بازگشت از مسابقات نيز مجدداً به پاي 
بوسي آن امام عزيز مي رفت. تختي در آخرين باري 
كه امام رضا را زيارت كرد خطاب به امام عرض كرده 
بود: «يا امام رضا، من غالمرضا، غالم تو هستم، هر 
چه دارم از تو دارم، به من روحيه و توان بده تا بتوانم 

همچنان در خدمت مردم باشم.»1
عشق به اهل بيت در غالمرضا آنقدر بود كه پس از شكست در مسابقات 
1954 توكيو به اتفاق ساير كشتي گيران شكست خورده از توكيو رهسپار 
و  پاك تر  بعدي  ميادين  در  و  كند  فراموش  را  شكستش  غم  تا  شد  كربال 

سالم تر حاضر شود.
حضرت  حسين،  امام  حرم  مطهر  صحن  به  شبها  تختي  سفر  اين  در 
براي  زيبا  صداي  با  را  زيارتنامه ها  و  مي رفت  حسين  امام  و  ابوالفضل 
همراهان مي خواند و آنها را صبح زود براي نماز بيدار مي كرد. تختي پس 
كيهان  خبرنگار  سؤال  به  پاسخ  در  ملبورن  المپيك  طالي  مدال  كسب  از 
ورزشي كه پرسيد: آيا شما از اعتقادات مذهبي چيزي همراه خود به ملبورن 

برده بوديد؟ پاسخ داد:
و  دارم  جيب  در  را  كريم  قرآن  هميشه  من  «بله 

هيچ وقت خدا را فراموش نمي كنم.»2
1ـ زندگي و مرگ جهان پهلوان تختي در آينه اسناد

2ـ كيهان ورزشي، شماره 57، 1335/10/22
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پشتكار و پايمردي

گذاشت  قهرماني  دنياي  به  پاي  دير  بسيار  اينكه  با  تختي  غالمرضا 
از  مدال   7 كسب  با  او  داشت.  عجيبي  استمرار  كشتي  دنياي  در  ولي 
تاريخ  در  كشتي گير  مدال ترين  پر  هنوز  المپيك  و  جهاني  مسابقه هاي 
به  است  نتوانسته  كسي  هنوز  سال   40 گذشت  از  بعد  و  است  ايران 
و  فخر  به  فقر  از  كه  بود  ساخته  خود  مردي  او  يابد.  دست  ركورد  اين 
براي  مسابقه اش  آخرين  تا  رسيد،  خوشنامي  و  شهرت  به  گمنامي  از 

سربلندي ايران تالش كرد.
تختي خود در مصاحبه اي با كيهان ورزشي پرده از سختي عميقي كه 

در راه قهرماني كشيده است برمي دارد:
حتي  كه  تشكي  روي  در  گرما  و  سرما  در   ...»
تمرين  آن  روي  بر  نمي شدند  حاضر  هم  حيوانات 
هيچ  شما  شايد  كردم.  آغاز  را  خود  فعاليت  كنند 
و  من  كه  است  محض  حقيقت  اين  اما  نكنيد،  باور 
امثال من در شرايط بسيار سختي تمرين مي كرديم 
هميشه  كه  شاهپور  خيابان  اهالي  مرا  ادعاي  اين  و 
مشاهده  مرا  بعدازظهر  دو  مثًال  معيني  ساعت  در 
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مي كنند. تصديق  مي كردند، 
اما پس از يك سال تمرين كوچكترين موفقيتي 
به دست نياوردم و عالوه بر اينكه گل نكردم حتي 
بود  موقع  همين  در  و  اينجا  در  شدم.  هم  ضعيف تر 
همه  و  گرفت  باريدن  سرم  بر  استهزا  باران  كه 
شكنجه  بي سبب  را  خود  «تو  مي گفتند:  من  به 
كشتي  درد  به  اصًال  تو  كارت  دنبال  برو  مي دهي، 

نمي خوري.»
... جواني مأيوس و دل شكسته بودم، ديگر هيچ 
كس وجود نداشت كه قلب مرا از آن همه استهزا پاك 
كند.  تشويق  كارم  به  مرا  نبود  حاضر  كس  هيچ  كند. 
همه مرا با ديده ترحم مي نگريستند و مي گفتند: اينو 

ببين كه لخت ميشه و تمرين مي كند...»1
اما روزگار بازي ديگري را براي تختي رقم مي زند او بعد از يك سال 
وقفه در زمان خدمت سربازي تمريناتش را از سر مي گيرد او در اين باره 

مي گويد:
اميدوار  فقط  نداشتم  چيز  هيچ  زمان  آن  در  «من 
بودم و خودم را دلداري مي دادم و مي گفتم كه اگر اين 
كار را دنبال كنم سرانجام به جايي خواهم رسيد. همه 
است.  پشتكار  از  فقط  رسيده اند  جايي  به  كه  كساني 

1- جهان پهلوان: من به مردم تعظيم مي كنم
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آشنا  كشتي  فنون  با  باالخره  زياد  تمرين  با  هم  من 
خواهم  كشته  كار  و  گشته  زياد  تجربه ام  شد.  خواهم 

گشت.»1
تختي سرانجام با تالش و كوشش و اميدواري در وزن ششم قهرمان 
كشور شد و تالش هايش به ثمر نشست. پس از چند روز از اين موفقيت، 
او خود را آماده شركت در مسابقات پهلواني كشور نمود. اما در همان دور 
اول با ضربه فني مغلوب شد. تختي در مورد دليل اين شكست و درسي 

كه از آن گرفت گفت:
«خودم را قانع كردم كه اگر شكست خورده ام حق 
و  گشتم  غره  خودم  به  و  بودم  شده  مغرور  داشته ام، 
مي گفتم كه پيروز خواهم شد اين درس بزرگي بود كه 

من هيچ وقت اين درس را فراموش نكرده ام.»2
اين قسمت سرآغازي براي پيروزي هاي بزرگ تختي در ميادين جهاني 
و المپيك شد و او كه به قول خودش در سال هاي شروع كشتي در هر 

دقيقه چند بار از رقيبانش زمين مي خورد و نيز گفته بود:
«آنقدر از كشتي گيران ديگر زمين خوردم كه پشتم 

بوي تشك گرفت.»
با استقامت و پايداري قهرمان جهان و المپيك شد و كارش به جايي 
رسيد كه در سال 1378 از سوي كميته بين المللي المپيك به عنوان يكي از 

1- تختي مرد هميشه جاويد
2- همان مأخذ
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برترين قهرمانان قرن بيستم شناخته شد.
تختي در گفتگويي خطاب به جوانان اذعان داشت:

كوچكترين  از  كه  جواناني  از  دسته  آن  «براي 
شكست يأس و نااميدي در رگ و ريشه خود جايگزين 
مي سازند (موضوعي) را در ميان مي گذارم... در برابر 
مصائب زندگي استقامت كنيد و از وسوسه هاي بي جا 
كه  افكاري  اين  بياييد  باشيد.  دور  برانداز  خانمان   و 
در خود جمع كرده ايد مثل يأس و نااميدي و ترس از 
به  مفيد  تا  كنيد  تالش  فقط  بريزيد،  دور  را  شكست 

حال خويش و جامعه خود باشيد.
نمي دادم  نشان  استقامت  خودم  كار  در  اگر  من 
قهرماني  مقام  به  نمي توانستم  امروز  ترديد  بدون 
برسم. تنها در عالم ورزش چنين قانوني حاكم نيست، 

در همه امور زندگاني چنين است.»1

1- از پس كوچه هاي خاني آباد تا ژرفاي دل مردم
 

پهلوان زندگي، پهلوان جهان

www.takbook.com

www.takbook.com



اين پول ها
از اين گلو پايين نمي رود

استاد اسدالهي از كساني است كه سال ها در عرصه مطبوعات قلم زده است 
و مقاله هاي زيادي از او در مجله كيهان ورزشي به چاپ رسيده است. در 
يازدهمين سالمرگ غالمرضا تختي او در كيهان ورزشي به ذكر خاطره اي 
از تختي مي پردازد كه به خوبي عيار جوانمردي او را معلوم مي كند. او در 

مطلبش در كيهان ورزشي آورده است:
«... آنها دو قهرمان بودند كه هر دو به مقام قهرماني 
رسيده و مورد لطف قرار گرفته بودند. قرار شد به هر 
يك چند هكتار از زمين هاي گرگان به صورت رايگان 
دو  هر  دست  به  زمين  سند  و  رسيد  حكم  شود.  داده 
داده شد. دو پهلوان جهان سند در جيب عازم گرگان 
زمين  او  راهنمايي  به  تا  رفتند  آشنايي  نزد  به  شدند. 
جوانمردي  كه  راهنما  مرد  كنند.  تصاحب  و  يافته  را 
داشت.  گرامي  را  دو  هر  مقدم  بود  ورزش  دوستدار 
پذيرايي كرد و زمين را نشان داد و گفت: اين زمين كه 
به شما عنايت شده تا به دست شما برسد نيازمند «خلع 
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كسي؟»  چه  از  يد  «خلع  پرسيد  تختي  مي باشد.  يد» 
مال  كه  اصلي  صاحبان  از  يد  خلع  كه  مي شنود  پاسخ 
مرحمتي  زمين  هكتار  ده  كه  مي شود  معلوم  باخته اند. 
نه يك صاحب بلكه چندين صاحب اصلي دارد و تختي 
ميل مي كند كه اين صاحبان را پيدا كرده، رضايت آنها 

را اگر ممكن باشد جلب كند.
چهار پنج زارع رنجور و فقر زده حاضر مي شوند 
رفته  تختي  همراه  كه  فرد  آن  مي كنند.  حال  شرح  و 
مي بيند  را  تختي  ترديد  چون  بود؛  نامدار  قهرماني  و 
به راه افتاده، خود به ژاندارمري رفته مأمور آورده و 
به  شده  آزاد  زمين  و  داده  انجام  را  يد  خلع  مراسم 
تهران  به  فروخته  تومان  هزار  قيمت 200  به  را  زور 
و  مي ماند  باقي  ترديد  در  تختي  ولي  مي گردد  باز 
چنين  گشوده  لب  ديگران  اصرار  ميان  در  سرانجام 
نمي رود.»  پايين  گلو  اين  از  پول ها  «اين  مي گويد: 
دويست هزار تومان در آن زمان يك سرمايه بود به 
يك  به  ماهيانه اش  درآمد  جمع  كه  مردي  براي  ويژه 
مجبور  آن  از  پيش  ماه  يك  و  نمي رسيد  تومان  هزار 
كمك  كه  سود  تومان  هزار  سه  دو  براي  بود  شده 
هزينه زندگي باشد با شش شبانه روز بي خوابي يك 

اتومبيل از آلمان به ايران آورد.
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به  مرا  كه  نيست  تختي  مدال هاي  از  هيچيك 
ستايش او وادار كند. هيچيك از كشتي هاي او نيست 
كه مرا به اعجاب مجبور سازد و من براي مدال هاي او 
همان قدر و قيمتي را قائلم كه براي مدال هاي جيبي و 

موحد و ديگران.
تختي  مدال  هر  در  و  تختي  كشتِي  هر  در  ولي 
درخششي مي يابم كه در آن نگاه مظلومانه آن زارعان 
مال باخته گرگان موج مي زد و سرانجام به عمر خود 
تمام  بودند.  ديده  را  جوانمرد  يك  تمام،  ناباوري  با 
مدال هايي كه امروزه مي توان بر مزار تختي نصب نمود 
و از راه مبارزات ورزشي اش حاصل شده به اندازه يك 
هزارم ارزش مدالي كه احساس مردمي اش هاله وار به 
گرد سيمايش براي ابد نقش بسته نمي باشد. قهرمان 
بودن درست ولي انسان بودن درست تر است و اين 

است كه بايد جستجو شود.»1

1- جهان پهلوان: من به مردم تعظيم مي كنم.
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قهرمان شدم اما
بر مغزم اضافه نشد

جهان پهلوان تختي از مسابقات جهاني 1951 هلسينكي الي 1956 هميشه 
نايب قهرمان مي شد و پايين تر از قهرمانان شوروي قرار مي گرفت. بنابراين 
تختي  آورد.  دست  به  نيز  را  قهرماني  عنوان  كه  داشت  دوست  خيلي 

مي گفت: 
«از سال 1951 الي 1956 من در طرف راست 
با  و  مي كنند  تقسيم  نقره  مدال  كه  آنجا  در  كرسي 
شده  نوشته  آن  روي  بر  دو  رقم  التين  سياه  خط 
نيم  هميشه  شوروي  كه  حالي  در  داشتم  قرار  است 
آن  از  كه  موقعي  و  مي ايستادند  من  از  بلندتر  متر 
كامًال  دارند  دريافت  را  خود  مدال  مي خواستند  باال 
آيا  بودم،  اين  فكر  در  هميشه  من  مي كردند  قوز 
آنقدر  طال  مدال  گرفتن  براي  روزي  است  ممكن 
بگردنم  را  نوار  بتواند  رئيس  آقاي  تا  شوم  خم 
قادرند  آنهايي  مي بردم  گمان  دائم  من  بياويزد؟ 
پرتاب  مصنوعي  قمر  قبًال  كه  شوند  جهان  قهرمان 
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را  شدن  جهان  قهرمان  حد  اين  تا  من  كرده اند!! 
كردن  آرزو  من  خيال  به  اما  مي پنداشتم.  مشكل 
بود  اين  مثل  آن  به  رسيدن  و  جهان  قهرماني  مقام 
كره  به  «قمر»  مي خواهم  من  كند  ادعا  كسي  كه 
من  مدال  و  من  جاي  ملبورن  در  اما  بفرستم!!  ماه 
«كواليف»  مثل  هم  من  و  شد  عوض  شوروي ها  با 
كه  همين  اما  شدم»  «دوال  كامًال  طال  گرفتن  براي 
بر  نفر  چند  اينكه  از  پس  و  پريدم  پايين  كرسي  از 
خيره  و  تحمل  اندكي  از  پس  و  زدند  بوسه  صورتم 
كوچكترين  شدم  متوجه  ديگران  چشمان  به  شدن 
و  شده  اضافه  چيزي  وزنم  به  نه  نكرده ام،  تفاوتي 
نه بر مغزم، نه مي خنديدم و نه اشك مي ريختم. در 
شدن  قهرمان  از  را  خود  هدف  تختي  مطلب،  ادامه 
اين طور بيان مي كند: «من فقط براي اين قهرمان 
بگيرند  جشن  هم وطنانم  از  عده اي  كه  بودم  شده 
همان  كردم؟  فرقي  چه  من  وگرنه  كنند  شادي  و 
مثل  بعدازظهر  دو  ساعت  در  كه  بودم  «رضا»يي 
تنها  نه،  اما  مي رفتم.  باشگاه  به  سيرك  حيوانات 
كه  بود  اين  گشت  پديدار  من  روحيه  در  كه  تفاوتي 
كه  حقارتي  آن  نمي شمردم،  حقير  را  خود  ديگر  من 

1- تختي مرد هميشه جاويد
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چند سال قوز آن را به دوش مي كشيدم از وجودم 
بود.»١ بربسته  رخت 

حبيب اهللا بلور مربي تيم ملي بعد از مرگ جهان پهلوان در مصاحبه هاي 
تلويزيوني خاطره بسيار جالبي از قهرماني تختي در المپيك ملبورن تعريف 

مي كند. بلور گفت:
مسابقات  در  بار  اولين  براي  كه  وقتي  «تختي 
قرار  افتخار  كرسي  بر  استراليا  ملبورن  المپيك 
منتخب  قهرمان  راستش  و  چپ  سمت  و  گرفت 
را  خودم  من  بود  آمريكا  و  شوروي  جماهير  اتحاد 
راستت  و  چپ  تختي  گفتم  و  كردم  نزديك  او  به 
ضمن  تختي  هستند؟  كساني  چه  ببين  كن  نگاه  را 
اينكه زير لب سرود ايران را مي خواند به من گفت 
كنيم.  نگاه  سرمان  باالي  به  اينكه  عمده تر  آن  از 
وقتي من نگاه كردم ديدم پرچم ايران خيلي باالتر 
است  رفتن  باال  حال  در  شوروي  و  آمريكا  پرچم  از 
اين  بلور  گفت  بالفاصله  تختي  درآمد.  اهتزاز  به  و 
دارد  اهميت  كه  آنچه  ولي  نيست  اهميت  حائز  نيز 
و  شادي  و  است  مردم  گوش  به  خبر  اين  رسيدن 
غرورآميز  احساس  يك  من  براي  آنها  خوشحالي 

است. اين حائز اهميت است.»1

1- اشعار و مقاالت برگزيده درباره تختي، تهيه و تنظيم از: خوري، تهران: انتشارات مهر، 1346
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را  قهرماني  از  هدف  تختي  كه  مي دهد  نشان  خوبي  به  باال  گفته هاي 
فقط شاد كردن دل مردم مي داند و البته مردم هم واقعًا تختي را دوست 
داشتند و بر تالشش ارج مي نهادند. به همين خاطر بود كه در همان معدود 
دفعاتي هم كه با شكست به كشور برگشت براي استقبال از او سنگ تمام 

گذاشتند.

بازي هاي 1956 ملبورن، نفر اول غالمرضا تختي، نفر دوم بوريس كواليف از شوروي و نفر 
سوم پيتر بلير از آمريكا.
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چشم پاكي و نجابت

و  بوده اند  مردم  اعتماد  مورد  هميشه  پهلوانان  تاريخ  طول  در  و  ديرباز  از 
مردمي كه از سالطين و حكومت هاي جابر نااميد مي شدند به پهلواناني پناه 
مي آوردند كه در عين قدرت تن، از سالمت و پاكيزگي روان هم برخوردار 
بودند. مردم در ايام سفر خانواده خود را به آنها مي سپردند و مطمئن بودند 
كه پهلوانان پاك نهاد و نيكوسرشت حافظ مال و ناموس آنها خواهند بود. 
زمين  ايران  پاكباز  پهلوانان  شايسته  ميراث دار  حق  به  تختي  پهلوان  جهان 
بود كه از گود مقدس زورخانه پاي به ميدان هاي جهاني كشتي گذاشت 
و به خصائل ناب پهلوانان متصف و به چشم پاكي معروف بود. حسين 
شمشادي از دوستان او ماجرايي را تعريف مي كند كه بسيار شنيدني است. 

او مي گويد:
«به اتفاق تختي در آلمان بوديم كه جواني ايراني 
نزد ايشان آمد و به تختي گفت من با خانمي آلماني كه 
مسلمان است ازدواج كرده ام و باردار است. مي خواهم 
او را به ايران بفرستم، چون به كسي اعتماد نمي كنم 
تا  را  او  مي خواهم  شنيده ام  شما  جوانمردي هاي  از  و 
را  او  مي ترسم  هواپيما  با  چون  كنيد،  همراهي  ايران 
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به تهران بفرستم. تختي قبول كرد و هنگام بازگشت 
ماشين  بيرون  ما  داشتيم  توقف  كجا  هر  ايران  به 
جداگانه  اتاق  مي رفتيم  كه  هتل  در  و  مي خوابيديم 
را  خانم  اين  و  ايران  به  رسيديم  اينكه  تا  مي گرفتيم 
به منزلشان رسانديم و اين خانم براي شوهرش نامه 
نوشته بود كه اگر انساني واقعي وجود داشته باشد آن 

هم تختي است.»1
صحه  پهلواني  خصلت  اين  بر  خاطراتش  در  هم  تختي  عموي  دختر 

مي گذارد او مي گويد:
مي كرديم.  زندگي  خانه  يك  در  هم  با  سال ها  «ما 
خانه پدري ما در خاني آباد بود. پدر من و پدر تختي 
فوت  از  پس  برادر  دو  اين  بودند.  يخچال دار  دو  هر 
ما  طبيعتاً  و  مي كردند  زندگي  خانه  يك  در  پدرشان 
بچه ها با هم بوديم. از دوران كودكي تختي خاطرات 
چشم  بگويم  مي دانم  الزم  كه  چه  آن  دارم.  فراواني 
پاكي و نجابت تختي بود كه در تمام سال هايي كه ما 
در يك خانه زندگي مي كرديم مانند يك برادر با من و 

ساير دختراني كه در خانه بودند رفتار مي كرد.»2

1- از پس كوچه هاي خاني آباد تا ژرفاي دل مردم
2- همان مأخذ
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كاپيتان تختي

با آن كه كشتي يك ورزش انفرادي است اما به اذعان تمام كساني كه در 
اين ورزش دستي بر آستين دارند، صميميت و اتحاد و يكدستي اعضاي 
تيم با هم مي تواند شانس موفقيت همه را باال ببرد و نقش كاپيتان تيم در 
اين ميان بسيار كليدي است. تختي سال ها كاپيتان تيم ملي بود كه به خوبي 
از پس اين وظيفه برمي آمد. ابراهيم سيف پور قهرمان نامدار المپيك در اين 

رابطه مي گويد:
«در مدت هشت، نه سال در كنار تختي در اردودها 
بودم. از ايشان خيلي چيزها ياد گرفتم. اخالق و كردار 
نيكوي او همه را تحت تأثير قرار مي داد. راستي راستي 
در تيم براي همه بچه ها حكم يك سردار و پرچم دار 
با  سردار  يك  فاقد  اگر  ورزشي  تيم  هر  داشت.  را 
ويژگي هاي اخالقي باشد آن تيم موفق نخواهد بود و 
تختي از وقتي پايش به تيم ملي باز شد حكم سردار 
تيم را داشت. تختي در واقع كاپيتاني بود كه هيچگاه 
تازه  مقدم  چنان  او  نمي كرد  معرفي  كاپيتان  را  خود 

1- از پس كوچه هاي خاني آباد تا ژرفاي دل مردم
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واردها را گرامي مي داشت كه حد و وصفي نداشت.»1

ــازمان برنامه با تختي هم تيمي بود خاطره اي  پرويز عرب كه در تيم س
تعريف مي كند كه به خوبي تفكر تيمي تختي را نشان مي دهد او مي گويد:

«تيمي در ايران بود با نام سازمان برنامه كه من 
حبيبي  و  فردين  و  توفيق  تختي،  مانند  قهرماناني  و 
به  زيادي  عالقه  كه  تيم  مديرعامل  بوديم.  آن  عضو 
تختي داشت مبلغي به طور اختصاصي به وي داد كه 
غالمرضا آن را بين همه تقسيم كرد و حتي مديرعامل 
سازمان برنامه به ايشان گفت من اين مبلغ را به طور 
همه  به خود شما دادم، اما تختي گفت: ما  اختصاصي 
در يك تيم هستيم و فرقي هم نداريم... كه من خودم 

اعتقادم به او چندين برابر شد.»1
عبداهللا خدابنده از قهرمانان به نام كشتي خاطره اي تعريف مي كند كه 

تعهد تختي را به تيم نشان مي دهد او مي گويد:
هزار  پنجاه  نفري  ملبورن  المپيك 1956  از  «بعد 
تومان به دارندگان مدال طالي المپيك (تختي و حبيبي) 
و نفري سي هزار تومان به نفرات دوم (خجسته پور و 
يعقوبي) پرداخت كردند. تختي بعد از بازگشت تيم از 
ملبورن پنهاني بدون آن كه كسي خبر داشته باشد سه 
نفر از كشتي گيران را كه نتوانستند در المپيك ملبورن 

1- دنياي ورزش، سال 27، شماره 1348، شنبه 15 دي 1375
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مدال كسب كنند به يك چلوكبابي دعوت نمود و نفري 
5 هزار تومان به آنها پرداخت كرد و به آنها گفته بود: 
«شما هم براي تيم زحمت كشيده ايد و اين پول حق 

شماست.»1
تيمي هاي  هم  از  و  المپيك  نام  به  قهرمانان  از  صنعتكاران  محمدعلي 
او  مي داند  مؤثر  بسيار  تيم  در  را  او  كاپيتاني  و  رهبري  تأثير  تختي 

مي گويد:
«تيم كشتي ايران در سال 1961 در يوكوهاما به 
مقام قهرماني جهان دست يافت. اگر بخواهم حقيقتش 
را بگويم اين وجود تختي بود كه تيم را قهرمان جهان 
كرد. وقتي تختي همراه تيم بود همه تالش مي كردند 
تا به قهرماني يا حداقل به مدال نقره برسند او اعضاي 
تيم را اعضاي بدن خودش مي دانست و دوست داشت 
همه بچه ها روي سكو بروند و مدال بگيرند و مدام از 
اين تشك به آن تشك مي رفت و سفارش هاي الزم را 
به اعضاي تيم مي كرد و در اين مورد خيلي حساسيت 
به خرج مي داد و با تعصب تمام كشتي هاي خودش و 

مبارزات ما را دنبال مي كرد.»2

1- از پس كوچه هاي خاني آباد تا ژرفاي دل مردم
2- همان مأخذ
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يوكوهاما، 1340، مسابقات جهاني 1961
نفر دوم بوريس گورويچ از شوروي، نفر سوم حسن گنگو از تركيه
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تختي
و كشتي گيران ترك

مي گرفت  كشتي  تختي  پهلوان  جهان  دوره اي كه  در  و  ساليان گذشته  در 
ترك ها در كشتي براي خود بروبيايي داشتند و رقابت هاي دوستانه اي كه 
در آن زمان به صورت تيم به تيم بين ايران و تركيه انجام مي گرفت بسيار 
تماشايي و سرشار از رجزخواني هاي قهرمانان دو طرف براي هم بود و 
مردم هم با تعصب خاصي اين كشتي ها را دنبال مي كردند. ايراني ها هميشه 
گذاشته  تشك  بر  پا  باستاني  ورزش  و  زورخانه  گود  از  كه  پهلواناني  به 
بودند مي نازيدند و ترك ها هم به كشتي روغني كه كشتي سنتي آنها بود 

فخر مي فروختند.
عصمت آتلي قهرمان سرشناس ترك ها در مورد اين ديدارهاي تيم به 
تيم و غالمرضا تختي خاطراتي دارد كه به خوبي جايگاه و دالوري تختي 

را در دنياي كشتي نشان مي دهد. آتلي مي گويد:
ايران  تيم  همراه  به  تختي  دور  سال هاي  «در 
شهرت  از  زمان  آن  در  او  بود،  آمده  آدانا  شهر  به 
زيادي برخوردار بود و در تركيه مي گفتند كسي قادر 
قهرمان  بوكر  بكر  دهد.  شكست  را  تختي  نيست 
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با  را  تختي  مي تواند  كه  كرد  اعالم  ترك  مشهور 
هنوز  كه  پنهان  چه  شما  از  اما  كند،  مغلوب  لنگ  فن 
سه دقيقه از كشتي اين دو نگذشته بود كه قهرمان 
ترك ضربه فني شد و به علت فشاري كه بر او وارد 
شد!  فرستاده  بيمارستان  به  معالجه  براي  بود  شده 
بود  كورت  مصطفي  سفر  اين  در  تختي  دوم  حريف 
ادعا  هم  كورت  مي شناسند،  را  او  خوب  ايراني ها  كه 
داشت كه فقط او قادر است تختي را شكست دهد، 
وقتي كشتي اين دو آغاز شد كورت در دست تختي 
يك  از  بيش  نتوانست  و  بود  اسير  بچه  يك  همچون 
دقيقه مقاومت كند و تختي با اين دو پيروزي بزرگ 
تركيه غوغا كرد...! در سال 1958 به همراه تيم  در 
ملي تركيه براي شركت در دو ديدار دوستانه با تيم 
ملي ايران به تهران آمدم. تختي در ابتدا محمد علي 
را  بود  تركيه  سنتي  كشتي هاي  قهرمانان  از  يكي  كه 
با  بتوانم  حداقل  مي كردم  تصور  من  كرد.  فني  ضربه 
اين  در  كه  مي گويم  صادقانه  اما  كنم،  مساوي  تختي 
كشتي پهلوان بزرگ شما با قدرت فراوان امتيازهاي 
زيادي از من گرفت و با اختالف فاحش شكستم داد. 
طي  باختم  مهمترين  و  من  كشتي  سخت ترين  اين 
سال ها مبارزه در ميادين مهم بين المللي بود كه هيچ 
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وقت آن را فراموش نمي كنم.
سه  يا  دو  او  مثل  شايد  كه  بود  قهرماني  تختي 
بود  واال  انساني  مهم تر  همه  از  باشند.  نيامده  نفر 
خصوصيات اخالقي و صميميت او را در هيچ كشتي گير 

ديگري نديده ام.»1
احمد آتيك كشتي گير نامدار و بسيار معروف تركيه و از حريفان اصلي 
جهان پهلوان تختي كه مدال هاي بسياري دارد و از نامداران كشتي جهان 

بود، تختي را الگو و الهام بخش خود مي دانست. او مي گفت:
از  يك  در  بار  يك  هستم،  سيواس  اهل  «من 
قهوه خانه هاي سيواس عكسي از تختي را روي ديوار 
تازه  را  كشتي  تمرين  موقع  آن  در  كردم.  مشاهده 
آغاز كرده بودم و باور كنيد با ديدن اين عكس عالم 
ديگري پيدا كردم و پيش خودم گفتم آيا مي شود من 
هم مثل تختي روزي قهرمان جهان شوم، من سال ها 
با اين افكار زندگي كردم، من تختي را نخستين بار 
در سال 1960 در جريان يك مسابقه دوستانه ديدم 
توانسته  و  است  بزرگي  قهرمان  او  كه  مي دانستم  و 
بكر  كورت،  مصطفي  همچون  نيرومندي  كشتي گيران 
بوكر، و ايك پالم و ... را ضربه فني كند. در آن زمان 
و  مي كردم  تمرين  خوب  بودم،  تماشاچي  يك  من 

1- كيهان ورشي، شماره 1340، 1359/3/3
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من  مي دانستم.  همه  از  باالتر  خود  خيال  در  را  تختي 
او را به عنوان يك سمبل بزرگ قبول كرده بودم، در 

حقيقت او الگوي من بود.»1
بعدها احمد آتيك خود قهرمان نام اوري شد و حتي موفق شد كه تختي 
را كه زماني الگويش بود شكست بدهد اما سال ها بعد كه حسين حصاري 
از پيشكسوتان مطبوعات ورزشي او را در محل كارش در تركيه ديده بود 

از او پرسيده بود:
بر  پيروزي هايت  از  زيادي  عكس هاي  اينجا  «من 
ديوار  بر  كه  مي بينم  را  مختلف  كشورهاي  قهرمانان 
نمي بينم.»  تختي  بر  را  تو  پيروزي  عكس  اما  زده اي 
احمد آتيك جوابي داده بود كه بسيار شنيدني و آموزنده 
است. او گفته بود: «هنگاني كه من تختي را شكست 
دادم مي دانم كه او از آمادگي كافي برخوردار نبود و او 
نظر  از  بنابراين  فرستاده بودند  تشك  به زور روي  را 
اخالقي صحيح نبود كه عكس پيروزيم بر تختي را بر 

ديوار بزنم.»2

1- كيهان ورشي، شماره 1340، 1359/3/3
2- حماسه جهان پهلوان تختي.
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آخرين مسابقه تختي
(آخرين حضور تختي در ميادين)

امروزه در بين ورزشكاران خداحافظي در اوج يك ارزش محسوب مي شود 
زيرا فكر مي كنند در صورتي كه شكست بخورند اعتبار گذشته شان را هم از 
دست مي دهند و قهرماني هاي قبلي شان خدشه دار مي  شود و به اصطالح به 
فكر آبروي ورزشي خود هستند. جهان پهلوان تختي بعد از المپيك 1964 
مجدد  حضور  از  را  او  كه  دوستانش  از  بعضي  توصيه  وجود  با  و  توكيو 
مسابقات  در  شركت  براي  مي كردند  منع  اعتبارش  حفظ  براي  ميادين  در 
1966 توليدو به ميادين برگشت. به راستي چرا؟ آيا تختي مي خواست به 

مدال هايش اضافه كند؟ آيا او تشنه افتخاري ديگر بود؟
گفته هاي مرحوم نبي سروري كه خود از دالوران كشتي و هم تيمي تختي 

بود در پاسخ به اين سؤاالت راهگشا و ارزشمند است. سروري مي گويد:
«در آستانه سفر به توليدو آمريكا (1966) قرار داشتيم كه 
مهدي تختي از وضع غالمرضا از من پرسيد، در پاسخش گفتم 
تختي در سن و سالي نيست كه بتوان انتظارات گذشته را از 
او داشت. ولي اگر قرعه چنان باشد كه او در دوره مقدماتي به 
آئيك و مدويد برخورد نكند مي توان انتظاراتي از او داشت... گويا 
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اين اظهارنظر من به گوش خدابيامرز رسيده بود. زماني كه از 
هياهوي بدرقه كنندگان فاصله گرفتيم و در داخل هواپيما مستقر 
شديم من رو به اسم صدا كرد و خواهش كرد كنارش بنشينم. 
وقتي در كنارش قرار گرفتم بدون مقدمه گفت: سروري! االن 
كه مي بيني آمدم كشتي بگيريم براي خودم محرز است كه 
هيچي نمي شم ولي چه كنم كه نمي توانم روي خواست مردم 
ايستادگي كنم، مي دانم غرورم در مقابل حريفان جوان شكسته 
خواهد شد ولي شاد هستم كه مي توانم اسباب رضايت آنهايي 
را كه به من هستي و اعتبار بخشيدند جلب كنم. جوابي نداشتم 
كه به او بدهم، از بد حادثه تختي در آخرين ميدان از نقطه 
نظر قرعه با خوش اقبالي مواجه نشد... ابتدا حريف مجاري 
را كه سال هاي بعد در كشتي آزاد و فرنگي صاحب مدال هاي 
متعددي شد شكست داد و بعد از اينكه مقابل احمد آئيك ترك 
مغلوب شد براي آخرين كشتي به ديدار قوي ترين حريفش 
الكساندر مدويد رفت. وقت اول تمام شد، هنگام استراحت 
به من گفت: سروري! هيچ جا را نمي بينم. به او گفتم اگر واقعاً 
نمي تواني كشتي بگيري ادامه نده. سري تكان داد و گفت: من 
اينجا آمده ام كه كشتي بگيرم، حرفش را هم نزن. به واقع در 
آخرين كشتي تختي با همه مشكالت مرد و مردانه جنگيد و با 

جدول مسابقات قهرماني وداع كرد.»1

1- از پس كوچه هاي خاني آباد تا ژرفاي دل مردم
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حق سفره

در گذشته كساني كه پلهوان پايتخت مي شدند مبلغي را كه به حق سفره 
پهلواني معروف بود ماهيانه از فدراسيون كشتي دريافت مي كردند. تختي 
هميشه حق سفره اش را به ديگران مي بخشيد. عبداهللا خدابنده از كشتي گيران 

هم دوره تختي در اين رابطه مي گويد:
چند  هر  بود  انسان  يك  واقعي  معناي  به  «تختي 
ديدن  با  من  ولي  مي شناختند  خوبي  به  را  او  همه  كه 
يك صحنه و پي بردن به گذشت او از آن پس به او 
مي برديم،  سر  به  اردو  در  ما  زمان  يك  آوردم.  ايمان 
كشتي  چند  بود  توانسته  كه  شهرستاني  جوان  يك 
به  كه  جوان  اين  بود  يافته  راه  اردو  به  بگيرد  خوب 
چرخ  او  بر  و  دور  مرتباً  داشت  فراواني  عالقه  تختي 
مي زد تا اينكه مرحوم بلور تيم را انتخاب كرد و از آن 
او  نيايد.  اردو  به  ديگر  كه  خواست  شهرستاني  جوان 
هم از اردو رفت و ديگر پيدايش نشد. مدت ها از اين 
موضوع گذشت، يك روز كه با گروهي از دوستان در 
جايي جمع شده بوديم. سر و كله آن جوان شهرستاني 
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پيدا شد و سراغ تختي را از ما گرفت. به او گفتيم كه 
دو  طي  شود،  ملحق  ما  جمع  به  هم  تختي  است  قرار 
و  آمد  و  رفت  بار  چند  شهرستاني  جوان  ساعت  سه 
باالخره آخرين بار موفق شد تختي را مالقات كند. او 
با سادگي و صداقت تمام به تختي گفت: «آن حقوق را 
كه برايم تعيين كرده بودي قطع كرده اند سفارش كن 
كه حقوقم را بدهند.» تختي دست جوان را گرفت و او 
را به گوشه اي برد تا برايش علت قطع حقوق ذكر شده 
را توضيح دهد. ما كنجكاو شده بوديم بدانيم موضوع 
از چه قرار است. پي برديم كه تختي حقوقي را كه به 
عنوان حق سفره پهلواني برايش در نظر گرفته بودند 
اين  تا  بود  داده  حواله  جوان  آن  به  پيش  مدت ها  از 
زندگي اش  هم  و  بخواند  را  درسش  بتواند  هم  جوان 
را بگذراند. جوان شهرستاني با همين حقوق توانسته 
بود درسش را به پايان برساند و ديپلمش را بگيرد و 
رژيم  با  تختي  مخالفت  خاطر  به  حقوق  اين  كه  حاال 
خواست  به  بنا  مي كرد  خيال  جوان  آن  بود  شده  قطع 
كه  بود  جا  آن  است...  گرفته  صورت  كار  اين  تختي 
متوجه شديم تختي هم پهلواني است از نسل پهلوانان 

گذشته.»1

1- حماسه جهان پهلوان تختي
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بود.  بخشيده  هم  ديگران  به  را  پهلواني اش  سفره  حق  تختي  گويا 
رابطه  اين  در  ايران  كشتي  بزرگ  مربيان  از  غفوريان  رحمت اهللا  استاد 

مي گويد: 
«جهان پهلوان هر ماه مبلغي به عنوان حق سفره 
پهلواني از فدراسيون دريافت مي كرد تا اينكه توسط 
به  بود  محصل  كه  يتيمي  بچه  پسر  آشنايان،  از  يكي 
محصل  اين  كه  آن  براي  تختي  و  شد  معرفي  ايشان 
بتواند درسش را ادامه دهد حق سفره ماهيانه اش را 
به آن پسر بچه واگذار كرد و همين حق سفره جهان 
تحصيالتش  به  يتيم  طفل  آن  كه  شد  باعث  پهلوان 
اكنون  فرد  اين  كه  بدانيد  است  جالب  و  دهد  ادامه 

سرهنگ شهرباني است.»1

1- حماسه جهان پهلوان تختي
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تختي
و كشتي گيران شوروي

تا قبل از المپيك 1952 رقابت اصلي براي قهرماني بين كشتي گيران ايران و 
سوئد بود ولي در المپيك 1952 هلسينكي، شوروي ها هم به جمع مدعيان 
اضافه شدند. مبارزه براي كسب مدال طالي المپيك هلسينكي بين تختي و 

رقيبش جيما كوريدزه بود. تختي خود در اين باره مي نويسد:
«امتياز من و رقيب روسي ام مساوي بود. من او را 
يك خاك كردم. در خاك به پلش بردم اما او سگك 
مرا رو كرد و در سه دقيقه آخر كشتي هم كه قصد درو 
خاكم  و  كشيد  باال  را  پاهايش  او  داشتم  را  او  كردن 
كرد. اگر قانون امروز بود من و او مساوي بوديم اما دو 

بر يك شوروي ها از من بردند.»1
سال ها بعد از مرگ تختي جيما كوريدزه در مصاحبه اي در مورد اين 
خوبي  به  كه  مي كند  جالبي  بسيار  اظهارات  تختي  پهلوان  جهان  و  كشتي 

موقعيت تختي را در دنياي كشتي نشان مي دهد او مي گويد:
و  صداقت  هستم،  مديون  خيلي  تختي  به  «من 

1- تختي مرد هميشه جاويد
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در  شهامتش  و  راستگويي  و  كشتي  در  مردانگيش 
حمله  مردانه  مي نمود،  توجه  جالب  انسان  با  برخورد 
مي كرد و هيچ گاه فرار نكرد. كشتي هاي تختي را در 
سري  و  برنده  بود  جواني  بودم.  ديده  مقدماتي  دوره 
موج  چهره اش  در  خاص  روحانيتي  داشت،  نترس 
خاك  در  كه  بودم  ديده  مستحكم،  و  بود  قلدر  مي زد. 
آخرين  اين  بودم.  دلواپس  راستش  نمي خورد.  تكان 
ميدان دوران ورزشي من به حساب مي آمد و من بايد 
طال مي گرفتم. ابهت اين حريف جوان مرا به وحشت 
مي انداخت. خوب يادم مي آيد 12 دقيقه با هم كشتي 
گرفتيم. اول فكر كردم اين جواني كه دست و پاهايش 
مثل فوالد آبديده بود، لول ندارد، اما در عمل ديدم كه 
و  است  پرانعطاف  است.  ژيمناست ها  مثل  حريفم  نه، 
لبم  به  جان  كشتي  اين  تو  دارد.  لول  قدرت  عين  در 
رسيد. تختي يك بار فني را به كار برد كه من نفهميدم 
چه بود و فقط يك معجزه مرا نجات داد. من فرنگي 
كار بودم و همين ويژگي سبب پيروزيم شد و به هر 
اما  رسيد.  پايان  به  من  پيروزي  با  كشتي  بود  شكلي 
پيروزي  حريفم  حق  كه  مي دانستم  همه  از  بهتر  من 
بوده است. حتي اين شايستگي هاي بي نظير هم نظر 
مرا به خود جلب نكرد چرا كه تختي را من به خاطر 

پهلوان زندگي، پهلوان جهان

www.takbook.com

www.takbook.com



پهلوان زندگي، پهلوان جهان100

دوست  معرفتش  خاطر  به  نيتش،  خاطر  به  اخالقش، 
فكر  من  و  كامل  انسان  يك  بود  عالي  او  مي داشتم. 
كشتي  عرصه  به  پا  تختي  مثل  كسي  ديگر  نمي كنم 
بگذارد. او حتي بعد از اين شكست هم به من احترام 
مي گذاشت و من هنوز خاطره آن لبخندهاي شيرين و 
مليح او را در ذهن دارم. بعد از اينكه با دنياي قهرماني 
وداع كردم. دورادور كشتي هاي حريف جوان را تعقيب 
مي كردم. شنيدم كه او قهرمان جهان شد و قهرمان 
المپيك كه حقش بود و ديدم كه چه تداومي داشت... 
كه  زد  جانم  به  آتش  خبر  يك  مسكو  در  روز  يك  اما 
كه  بود  آمده  خبر  در  كشيد.  تير  و  گرفت  درد  قلبم 
براي  خبري  هيچ  و  است  كرده  فوت  تختي  غالمرضا 
اينكه  كما  نمي كردم.  باور  نبود...  اين  از  ناگوارتر  من 
و  صالبت  آن  با  مردي  كنم.  باور  نمي توانم  هم  هنوز 
مجله اي  باشد...  كشيده  خاك  نقاب  در  چهره  نجابت 
دارم كه عكس من و تختي را در آن چاپ كرده اند و 
من آن مجله را به عنوان با ارزش ترين يادگار دوران 

جواني ام حفظ كرده ام.»1
رقيب ديگر تختي در دوران قهرماني اش، بوريس كواليف بود كه تختي 
در فستيوال ورشو به او مي بازد. تختي خود در مورد اين مسابقه و كواليف 

1- از پس كوچه هاي خاني آباد.
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چنين مي گويد:
شوروي  اهل  كواليف  به  من  ورشو  فستيوال  «در 
در  من  شكست  اولين  و  مسابقه  اولين  ورشو  باختم، 
كواليف  من  عقيده  به  بود.  شوروي ها  از  هفتم  وزن 

اليق ترين كشتي گير شوروي ها است.»1
در اين كشتي تختي دو بر يك به كواليف باخت و دوم شد، اما تختي 
در مسابقات دوستانه تيم به تيم در باكو و مسكو كواليف را برد و در فينال 
المپيك  نخست  سكوي  بر  كواليف  بر  غلبه  با  هم  ملبورن  المپيك 1956 
تكيه مي زند. بوريس كواليف كه اهل شهر كي يف بود به داشتن نيرويي 
خارق العاده معروف بود و يك بار در يك گاراژ به يك راننده كاميون كه 
جك كاميونش كار نمي كرد كمك كرد. با نيروي فوق العاده اش كاميون را 
از جا كند تا راننده كاميون توانست چرخ را عوض كند. او در پاسخ به اين 

سؤال كه چرا در فينال المپيك ملبورن تختي را نبرده است، گفت: 
«هيچ ممكن نبود، انگار او را به تشك دوخته بودند. 
نمي توانستم پايش را از تشك جدا كنم. اما او دو پايم 
را از قوزك گرفت. دست هايش را باال برد من را از جا 
كند و در خاك نشاند... من چنين كشتي گيري را هرگز 

در عمرم نديده ام.»2
كشتي گير ديگري كه شوروي ها براي مقابله با تختي به ميدان فرستادند 

1- جهان پهلوان: من به مردم تعظيم مي كنم
2- از پس كوچه هاي خاني آباد تا ژرفاي دل مردم
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آلبول بود كه هر چند با تختي رقيب بود اما دوستي عميقي بين آنها شكل 
را  آلبول  تختي،  تيم  به  تيم  دوستانه  مسابقات  در  اينكه  از  پس  گرفت. 
شكست مي دهد، به اتفاق مادرش نزد تختي مي آيند در آن ديدار مادر آلبول 
به تختي مي گويد مواظب اين بچه من باشيد او خيلي به شما عالقه دارد!!

حريف ديگر تختي الكساندر مدويد بود كه در اوج جواني و قدرت 
از سوي روس ها به مصاف تختي كه در سال هاي پاياني كشتي خود قرار 

داشت، به ميدان فرستاده شده بود.
الكساندر مدويد بي شك و ترديد بزرگترين كشتي گير قرن بيستم است 
زيرا كه 7 مدال طالي جهان و سه مدال طالي المپيك را كسب كرد و از 

مشاهير تاريخ ورزش به حساب مي آيد او در مورد تختي مي گويد: 
بود.  تختي  برابر  در  من  مبارزات  مشكل ترين 
همواره  كه  بود  كشتي گيري  غربي  آلمان  از  ديتريش 
بلغارها  مي داد.  قرار  ناگهاني  هجوم  در  را  حريف 
كشتي گيران  آمريكايي ها  بودند...  نيرومند  هميشه 
كه  تيلور  مي كردند (مثًال  صحنه  وارد  غريب  و  عجيب 
آنها  همه  از  تختي  اما  داشت)...  وزن  كيلوگرم   200

خطرناك تر بود.»1
مدويد پس از پيروزي انقالب اسالمي براي شركت در جام تختي به ايران 
آمد. او به همراه قهرمانان شركت كننده خارجي در ابن بابويه حضور يافت و به 

روح بزرگ تختي اداي احترام كرد. او در حالي كه گريه مي كرد، گفت:

1- از پس كوچه هاي خاني آباد تا ژرفاي دل مردم
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«در تمام طول مدتي كه كشتي گرفته ام شجاع تر 
كشورم  در  كه  هنگامي  نديدم.  تختي  از  مهربان تر  و 
باور  شنيدم  خودكشي  عنوان  به  را  تختي  مرگ  خبر 
نكردم، چون مي دانستم او با رژيم شاه مخالف بود و 

لذا براي ما يقين بود كه او را كشته اند.»1

1- كيهان ورزشي، شماره 1341، 1359/3/10

تهران 1338، مسابقات قهرماني جهان 1959. تختي و بوريس كواليف از شوروي

پهلوان زندگي، پهلوان جهان
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كشتي با كواليف

به  پاي  پهلواني  كشتي  از  و  زورخانه  مقدس  گود  از  تختي  غالمرضا 
دنبال  به  مسابقه هايش  در  خاطر  همين  به  بود  گذاشته  جهاني  تشك هاي 
اين نبود كه پيروزي را به هر وسيله اي به دست آورد بلكه نفس پهلواني و 
رعايت اصول انساني برايش بسيار مهم تر بود. در سنت پهلوانان كهن ايران 
رعايت اصول جوانمردي مقدم بر پيروزي است و پيروزي با هر ترفندي 
جايز نيست. تختي هم به صفت پهلواني آراسته بود، يعني همان صفتي كه 
از گذشته هاي دور با عرفان ايراني پيوندي عميق داشته است، يعني صفتي 
كه يك زورمند و نام آور را، متعهد به فضايل و خصلتي مي كرد، كه مجموعًا 
در مقابل جامعه، يك نوع مسئوليت ضمني را نيز دارا مي شد. نگاهي به 
خصلت هاي  مي تواند  ملبورن،  المپيك 1956  در  كواليف  با  تختي  كشتي 

پهلواني و وفاداري اش به سنت پهلوانان ايران زمين را بيشتر عيان كند.
روبه رو  هم  با  كواليف  و  تختي  ملبورن،   1956 المپيك  در  كه  شبي 
انگشت هاي  است.  شده  باندپيچي  كواليف  دست هاي  ديد  تختي  شدند، 
كواليف زخمي شده بود و محل زخم چرك گذاشته بود. تختي در تمام 
مدتي كه با او سرشاخ بود بر نقطه زخم او دست ننهاد تا كواليف اذيت 
نشود و باعث درد او نشود. در پايان مسابقه كواليف دستش را به مربيش 
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نشان داد و به سوي تختي اشاره كرد و گفت كه او در تمام مدت مسابقه 
يك بار دستش را با دستم آشنا نكرد و بعد روي تختي را بوسيد كاري كه 

هيچكس به ياد ندارد كه روس ها در صحنه مسابقات كرده باشند.

تهران 1338، مسابقات قهرماني جهان 1959. تختي و بوريس كواليف از شوروي

پهلوان زندگي، پهلوان جهان
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نبرد پهلوانان

آن روز تختي پشت درهاي امجديه (شهيد شيرودي فعلي) ايستاده بود و 
مي شنيد كه درون امجديه صداي تشويق ها، صلوات ها و هياهوي مردم هر 
استاديوم روبه رو شده بود براي  لحظه اوج مي گيرد. او كه با درب بسته 
داخل  در  شد.  پاره  شلوارش  و  پريد  نرده ها  روي  از  استاديوم  به  ورود 
استاديوم «بلور» و «سخدري» دو پهلوان نامدار عصر با هم دست و پنجه 
نرم مي كردند و «غالم» كوچك و مشتاق با حيرت و تعجب مبارزه بي امان 
آن دو را تماشا كرد و تشويق ها و ستايش هاي مردم را از نزديك ديد و 
بعدها وقتي بزرگتر شد و خود از نام آوران عرصه هاي پيكار گشت هر بار 
كه مردم براي او غريو مي كشيدند و نام او را بر زبان مي آوردند، ان روز 

در خيالش زنده مي شد.
غالم بعد از ديدن كشتي كه به قيمت پاره شدن شلوارش تمام شده بود 
از ترس بازخواست پدر تا ديروقت شب در گودهاي خاني آباد چرخيد و 
ياد قهرماني هاي پرشكوه آن روز را در دلش زنده كرد و لذت برد. شب 
از  رفت  بيرون  خانه  از  پدرش  كه  فردا  ظهر  تا  و  خوابيد  گرسنه  شكم  با 

جايش نجنبيد.
فردا كه مادر شلوارش را رفو مي كرد به او گفت نزديك بود كار دست 
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خودت بدهي مواظب خودت باش و غالم كه مادر را بيشتر از هر كس 
خود  مواظب  بيشتر  كه  داد  قول  او  به  مي داشت  دوست  دنيا  در  ديگري 
باشد. اما روح تشنه او دوستدار دالوري ها و قهرماني ها بود و تشك كشتي 
تنها مكاني بود كه مي توانست به روح او پر و بال بدهد. در همين عرصه 
كوچك بود كه طعم نخستين شكست را چشيد و بر روي تشك كشتي 
شده  «مغرور  كرد:  ياد  چنين  را  شكست  داليل  بعدها  او  شد.  فني  ضربه 
بودم، قدرت و توانايي حريفانم را ناديده گرفته بودم و خيال مي كردم كه 
هيچكس نمي تواند با من مبارزه كند و عاقبت اين كبر و غرور بي جا كار 
پس،  آن  از  و  بودم  شناخته  را  خود  ضعف  نقطه  من  اما  كرد،  را  خودش 
وقتي روي تشك كشتي مي آمدم، هميشه ده درصد خودم را از حريفانم 

ضعيف تر به حساب مي آوردم.»1

1- دنياي ورزش، سال 27، شماره 1348، 75/10/15

پهلوان زندگي، پهلوان جهان
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راديو

تختي راديوي كوچكي داشت كه در همه مسافرت ها با خود همراه داشت 
اين راديو در اتاق او گم شد. مصطفي تاجيك هم تيمي تختي كه اين خبر 
را شنيد عزم را جزم كرد كه هر طور شده راديو را پيدا كند، بدون اينكه 
خود تختي از اين موضوع خبري داشته باشد. تاجيك با هر ترفندي بود 
راديو را پيدا كرد و پيش تختي رفت و جريان پيدا شدن راديو را نيز به او 
گفت. تختي خيلي ناراحت شد، چون به آبروي كسي لطمه خورده بود. 

بالفاصله رو به تاجيك كرد و گفت:
«اين چه كاري بود كردي؟»

سپس به راديو نگاهي كرد و گفت:
«آقاي تاجيك اين راديو، متعلق به من نيست مال 
من 6 موج بود در حالي كه اين 4 موج است. اين را به 

صاحبش پس بدهيد.»1  
تختي با اين كار مي خواست كه اگر راديو را يك كشتي گير خارجي هم 

برده بود، آبرويش حفظ شود.

1- دنياي ورزش، سال 27، شماره 1348، 75/10/15
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تيم ملي كشتي آزاد و فرنگي ايران، در مسابقات 1961 يوكوهاماي ژاپن پس از پيروزي. 
ايستاده از راست: غالمرضا تختي، محمد ابراهيم سيفپور، حسين نوري، حبيب اهللا بلور، عباس 

گل مكاني، حميد توكل، رضا قليچ خاني، حسن رجب علي
(مالقاسمي)،  ابراهيميان  حسين  پذيرايي،  محمد  صنعتكاران،  علي  محمد  راست:  از  نشسته 
سيد محمد خادم (دبير فدراسيون)، منوچهر قره گوزلو (رئيس فدراسيون)، امام علي حبيبي، 

نصراهللا سلطاني نژاد، منصور مهديزاده

مسابقات جهاني 1962 توليدو، پيروزي 
غالمرضا تختي بر يراند آمريكائي. 

پهلوان زندگي، پهلوان جهان
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تختي و حريف بلغاري

در سال 1958 مسابقات جهاني صوفيه، تختي در دومين كشتي با حريف 
بلغاري مسابقه داشت، حريف بلغاري پيش تختي رفت و گفت:

در  و  هستي  بزرگي  قهرمان  شما  تختي  «آقاي 
به  چيزي  ببري  هم  مرا  مي شناسند  را  شما  دنيا  تمام 
شما  بر  من  اگر  اما  نمي شود،  اضافه  شما  ارزش هاي 
و  مي دهند  جايزه  خانه  و  ماشين  من  به  شوم  پيروز 

وضع زندگي من بهتر مي شود.»1
پيش  بود  رفته  فرو  فكر  به  كه  تختي  بلغاري  كشتي گير  رفتن  از  بعد 
مهدي يعقوبي رفت و با شرح ماجرا گفت كه مي خواهم فردا كشتي را به 
حريف بلغاري واگذار كنم. يعقوبي كه از اين موضوع اطالع پيدا كرد سراغ 
بلور سرمربي تيم ملي رفت و ماجرا را گفت. بلور كه عصباني شده بود با 

داد و بيداد به تختي گفت:
مي خواهي  چي  را  روزنامه ها  و  مردم  جواب  «آخر 
بذل  يا  بگيري  كشتي   كشورت  براي  آمدي  تو  بدهي، 

و بخشش كني.»

1- دنياي ورزش، سال 27، شماره 1348، 75/10/15
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تختي هم با ناراحتي و به اجبار با كشتي گير بلغاري روبه رو شد و او را 
شكست داد. تختي بعد از مسابقه به سراغ يعقوبي رفت و گفت:

«من ديگر حرفي را با تو در ميان نمي گذارم، مقصر 
تو هستي كه اين بيچاره را از گرفتن خانه و ماشين 

محروم كردي.»

مسابقات جهاني كشتي آزاد 1958 صوفيه، جهان پهلوان تختي(پرچم دار تيم ملي، نفر جلو)، 
علي  مالقاسمي،  حسين  تاجيك،  مصطفي  فردين،  علي  محمد  سروري،  نبي  نوري،  حسين 

بني هاشمي، حسين شيخي و حبيب اهللا بلور(مربي تيم).

پهلوان زندگي، پهلوان جهان
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خانه تختي
(آقا راست مي گن تختي چند تا خونه داره؟)

براي  ورزشي  كيهان  خبرنگار  يوكوهاما   1961 جهاني  مسابقات  از  قبل 
مصاحبه به سراغ جهان پهلوان تختي مي رود. تختي تا آن زمان يك مدال 
طال و دو نقره المپيك و چندين مدال جهاني را در صندوق افتخاراتش 
كيهان  خبرنگار  بود.  محبوبي  و  پرآوازه  چهره  كشتي  دنياي  در  و  داشت 
كه  مي پردازد  تختي  زندگي  وضعيت  به  مصاحبه اش  مقدمه  در  ورزشي 

روشنگر بسياري از مسائل است. او مي نويسد:
چند  با  ساز  قديمي  طبقه  يك  خانه  يك  «در 
از  آرامي  به  آب  كه  كوچكي  حوض  و  گردو  درخت 
تصور  برخالف  اينجا  كه  مي داد  نشان  مي گذشت،  آن 
خيلي از مردم ظاهربين، يك خانه اعياني و تجمالتي 
نيست. ايوان آجرفرش شده، كه چند تا از اين آجرها 
به مرور زمان سائيده و از سطح معمول پست و بلندتر 
صاحب  و  منزل  بي پيرايگي  و  سادگي  از  همه  و  بود 
در  تختي  گفتم  كه  طور  همان  مي كردند.  حكايت  آن 
خانه اي زندگي مي كند كه ساختمان آن بسيار كوچك و 
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تقريباً مي توان گفت محقر است. يك اتاق سه متري، 
مهمانخانه آنها را تشكيل مي دهد. گوشه اتاق  ظاهراً 
يك ويترين بسيار بزرگ كه پر از مدال ها. يادبودها و 
كاپ هاي مختلف است، به چشم مي خورد. سر بخاري 
چند تا قاب عكس از عكس هاي فاميلي ديده مي شود. 
بدون  مي دهد.  تشكيل  را  تختي  زندگي  مجموعه  اين 
هيچ ريا و تظاهري. در حالي كه عده اي فكر مي كنند 
تختي با موقعيت و منزلتي كه بين مردم و دستگاه هاي 
و  متمول  افراد  از  يكي  امروز  دارد،  ما  كشور  ورزشي 
پول دار است. مثًال راننده اتومبيل كرايه اي كه ما را به 
پرسيد:  من  از  جانبي  به  حق  قيافه  با  مي برد،  تهران 
آقا راست مي گن تختي چند تا نانوايي و چند تا خونه 
دارند  تفكري  طرز  چنين  كه  مردم  جور  اين  به  داره؟ 
چه بايد گفت؟ راستي اگر آنها بيايند و خانه تختي را 
آن طور كه من ديدم ببينند آن وقت متوجه خواهند شد 

كه چقدر در اشتباه بوده اند...»1 

62- كيهان ورزشي، شماره 304، 1340/4/17

پهلوان زندگي، پهلوان جهان
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نوجوان قالپاق دزد

در شب هاي ماه رمضان تختي معموالً به زورخانه مي رفت. تختي شبي به 
زورخانه رفت و اتومبيلش را در خيابان پارك كرد. يكي از فرصت استفاده 
كرد و مشغول دزديدن قالپاق اتومبيل تختي شد كه افسر گشت منطقه او 
را ديد و دستبند زد و به چفت در زورخانه قفل كرد. بعد به سراغ تختي 
در داخل زروخانه رفت و ماجرا را گفت، تختي با او بيرون آمد و گفت 
اما  كند،  فرار  است  ممكن  گفت  شهرباني  افسر  كن،  باز  را  دست هايش 
تختي گفت: نه، باز كن. افسر دست هاي جوان را باز كرد و تختي او را 
به زورخانه برد و در گوشه اي مشغول صحبت شد و پرسيد چرا مرتكب 
دزدي مي شود، جوان، فقر و گرسنگي را عنوان كرد. تختي مي گويد كه فكر 
سرنوشت چنين عملي را بكند كه باالخره گرفتار مي شود و خالصه آنقدر 
با آن جوان صحبت كرد كه او از عمل خود ابراز ندامت كرد و حاضر شد 
هر چه جهان پهلوان بگويد قبول كند و تختي او را به يكي از دوستانش 
كه صاحب حرفه اي بود معرفي و ضمانت او را هم خودش كرد. آن جوان 

چندي بعد با آن شغل، مردي صاحب زندگي و خانواده شد.
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زلزله بوئين زهرا

به جرأت مي توان گفت كه نام زلزله بوئين زهرا با نام تختي عجين شده 
متبادر  ذهن  به  بوئين زهرا  زلزله  از  بعد  كه  كلمه اي  اولين  شايد  و  است 
مي شود نام جهان پهلوان تختي باشد. زيرا تختي با كاري كه انجام داد به 
تمام ورزشكاران فهماند كه آنها خارج از ميادين مسابقه هم در قبال مردم 
و اجتماع خويش مسئولند و بايد هر آنچه كه مي توانند براي مردم در ايام 

هجوم مصائب و باليا انجام دهند.
تصميم  مورد  در  نشد»1  نوشته  كه  «داستاني  قصه  در  ايراني  ناصر 
او  مي كند.  اشاره  جالبي  نكات  به  زلزله زدگان  به  كمك  براي  تختي 

مي نويسد:
«چند روز پس از زلزله اي كه بوئين زهرا را ويران كرد، پهلوان و چند 
نفر از دوستانش ايستاده بودند در ميدان مجسمه و روزنامه كيهان را كه پر 
بود از عكس هاي خانه هاي ويران شده و انسان هاي مصيبت زده دست به 
دست مي گرداندند و از باليي كه پيش آمده بود حرف مي زدند. صبحت به 
همدردي با زلزله زدگان كشيد. يك نفر گفت: روزگار بدي شده، مردم از 

بدبختي ديگران كك شان نمي گزد.
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پهلوان پرسيد: چي؟
كرده اند.  درست  اعانه  جمع آوري  مركز  يك  ما  محله  تو  داد:  جواب 
امروز چند دفعه از جلوش رد شدم. جز دو سه نفر شندره پوش هيچكس 

را نديدم كه كمكي بكند.
پهلوان گفت: خيال مي كني تقصير مردم است؟

- آره ديگه، وقتي اين جور مصيبت ها پيش مي آيد، آدم انتظار دارد كه 
مردم، هيچي هم كه نباشد، به اندازه يك پتو كهنه فداكاري بكنند.

يك نفر اعتراض كنان گفت: مردم ما اگر هيچ خوبي ديگر نداشته باشند 
اين يك خوبي را دارند كه ديگران را وقت مصيبت تنها نمي گذارند.

يك نفر ديگر اضافه كرد: با تمام دل و جان
نفر اولي پقي زد زير خنده و گفت: نمونه اش همين كه من امروز ديدم.

پهلوان جواب داد: عيب از آنهايي است كه خودشان را انداخته اند وسط 
معركه، مردم بهشان اعتماد ندارند، اصًال ميانه خوشي باهاشان ندارند.

- اين حرف ها بهانه است، پهلوان.
كه  مي دانند  بكنند،  سياهشان  معركه گيرها  نمي خواهند  نيست.  بهانه   -

آنها براي بازار گرمي خودشان است كه پستان به تنور مي چسبانند.
- به خدا اين مردم بي رحمي كه من مي شناسم،  اگر پسر علي هم ازشان 

تقاضا بكند، سر كيسه شان را شل نمي كنند.
پهلوان با قاطعيت گفت: نه! و به فكر فرو رفت. ديگران مالمت كنان، 
چشم انداختند تو چشم نفر اولي. خيال مي كردند كه حرف او پهلوان را 
دلخور كرده، كه نكرده بود. يعني دليلي نداشت كه بكند. او نظر خودش 
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را گفته بود و پهلوان هم «نه» محكم خودش را و حاال داشت به چيزي كه 
ناگهان به ذهنش رسيده بود فكر مي كرد:

- خودم مي افتم وسط.
و در ميان تعجب ديگران كه منظورش را نفهميده بودند، رو كرد به 

نفر اولي و گفت:
نه براي اينكه بهت ثابت كنم كه اشتباه مي كني، بلكه براي اين كه باالخره 
يك نفر بايد بيفتد وسط و سبب خير شود. اينچنين بود كه غالمرضا تختي 
كه از دستگاه هاي دولتي براي كمك به مردم نااميد شده بود، آستين همت 
خيابان  از  مردم  كمك هاي  جمع آوري  براي  همراهان  و  تختي  زد.  باال  را 
وليعصر و دو راهي يوسف آباد در حالي كه چند وانت هم پشت سر آنها 
براي جمع آوري كمك هاي جنسي مردم حركت مي كرد، پياده تا ايستگاه 
راه آهن آمدند و مردم كه دهان به دهان از حركت تختي خبردار شده بودند 
از دور و نزديك خودشان را براي كمك به تختي رساندند و كمك هاي 
بسيار خوبي به زلزله زدگان كردند. مردم چون از اين مسئله مطمئن بودند 
كه كمك هايشان حتمًا به دست زلزله زده ها مي رسد هر چه در توانشان بود 

به تختي مي دادند.»
در اين بين وقايع جالبي هم به وجود آمد كه ذكر آنها مي تواند جايگاه 
بهمنش  عطاءاهللا  بنماياند.  بيشتر  مردم  ميان  در  را  تختي  پهلوان  جهان 

ازكارشناسان معروف كشتي در اين مورد مي گويد:
مغازه اي  به  و  رسيد  استانبول  خيابان  به  تختي  كه  بود  ظهر  «نزديك 
مراجعه كرد، صاحبش گفت: من از اين پول ها به كسي نمي دهم ولي به تو 
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پهلوان ايمان دارم. آن دخل را بردار و برو! مطمئن هستم در محل درستي 
مصرف خواهد شد.»1 

محمود معزي پور از هم دوره هاي تختي نقل مي كند:
«توي خيابان منيريه مردي كه متوجه موضوع شده بود به طرف تختي 
آمد و كتش را از تش درآورد و آن را به دست تختي داد و گفت: اختيار 
دارد كه تمام موجودي  جيب هايش را بردارد، تختي هم با تعارف و حياي 
تمام باالخره خودش را راضي كرد كه دست توي جيب هاي كت مرد بكند. 
موجودي جيب هاي او حدود پانزده هزار تومان بود كه تختي باز هم از آن 
آقا اجازه گرفت و با اطمينان خاطر از رضايت كامل او، پول ها را داخل 

ساك انداخت.»2 
و  عالقه  عمق  داد  تختي  به  را  چادرش  كه  پيرزني  حكايت  اما 
مورد  اين  در  ايراني  ناصر  مي دهد.  نشان  كامًال  را  تختي  به  مردم  اعتماد 

مي نويسد:
رو  گذاشت  دست  پهلوان،  به  داد  را  چادرش  جلو،  رفت  «پيرزن 
به  كه  بدهد  عمرت  خدا  پسرم،  گفت:  و  بوسيد  را  پيشانيش  و  شانه اش 
فكر مصيبت زده ها هستي، خدا عزتت را بيشتر از اينها بكند كه غصه خانه 

خراب ها را مي خوري. من خجالت زده ام كه چيز ديگري ندارم.
پاك  دست  پشت  با  مي زد  برق  اشك  از  كه  را  چشم هايش  پهلوان 
بدهد  پس  پيرزن  به  را  چادر  مي كرد  سعي  كه  حالي  در  وقت  آن  كرد. 

گفت:
1- حماسه جهان پهلوان تختي

2- همان مأخذ
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را  چادرتان  و  كنيد  لطف  اما  متشكريم.  مرحمتتان  از  ممنونم،  مادر، 
بگيريد. پيرزن چادر را از پهلوان گرفت و انداخت روي تل هدايا. بعد 
سر  از  گفت: خدا  و  كرد  سفت تر  بود  بسته  سرش  به  كه  را  لچكي  گره 
نامحرم.  همه  اين  جلوي  ايستاده ام  جوري  اين  كه  مي گذرد  تقصيراتم 
را  چادر  پهلوان  است.  خودش  راه  در  كه  مي داند  خودش  دارم،  حتم 
برداشت و ملتمسانه از پيرزن خواهش كرد كه آن را قبول كند، بعد گفت 
همان مرحمتتان كافيست مادر، پيرزن دوباره چادر را گرفت، دوباره آن 
نكردن  گوش  حرف  از  كه  مادري  لحن  با  و  هدايا  تل  روي  انداخت  را 
فايده اي  كه  خالي  و  خشك  مرحمت  گفت:  شده  بي حوصله  فرزندش 
ندارد پسرم... البته ما... اما پيرزن خشمگينانه حرف پهلوان را قطع كرد و 

گفت، يعني ما فقير بيچاره ها حق نداريم...؟
رنگ  و  برداشت  رنگ  دفعه  يك  پهلوان  صورت 
گذاشت و شد مثل شاه توت و گفت: شما را به خدا اين 
حرف ها را نزنيد. شما از هر ثروتمندي ثروتمندتريد، 
گذشت تريد.  با  و  نظرتر  بلند  كه  چون  حق دارتريد 
ديد،  را  پهلوان  صورت  شدن  سرخ  كه  همين  پيرزن 
گوشه  با  تندي  را  چشمهايش  اما  هق هق،  به  افتاد 
لچكش پوشاند و عقب عقب خودش را از جمع مردم 

كشاند بيرون و رفت.»1
البته ساواك كه از اين مسئله مطلع شده بود خواست تا جلوي تختي را 

1- جهان پهلوان: من به مردم تعظيم مي كنم
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بگيرد اما نتوانست و تختي تا انتهاي مسير تعيين شده به راه خود ادامه داد. 
پس از جمع آوري كمك ها تختي كه مي دانست مردم به سازمان هاي دولتي 
توزيع  براي  خورشيد» را  و  «شير  دولتي  مؤسسه  درخواست  ندارد  اعتماد 
اعانات رد كرد و با كمك و راهنمايي دوستان خود و ورزشكاران قزوين 

به بوئين زهرا رفت و كمك ها را مستقيمًا به دست مردم رساند.
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تختي و شعبان بي مخ

چهره هايي  از  يكي  بي مخ  شعبان  به  معروف  جعفري  شعبان  ترديد  بدون 
است كه در تاريخ معاصر ايران كارنامه سياهي از خود به جاي گذاشته 
است. شعبان جعفري در كودتاي 28 مرداد كه منجر به سقوط دولت قانوني 

دكتر محمد مصدق شد نقش بسيار مهمي را ايفا كرد.
با  كه  بود  دستاني  به  چماق  و  اوباش  و  اراذل  از  گروهي  سردسته  او 
را  زمينه  داخلي،  خودفروخته  عوامل  و  انگليس  و  آمريكا  براي  مزدوري 
همين  به  كردند.  فراهم  سلطنت  به  شاه  بازگشت  و  كودتا  پيروزي  براي 
خاطر او مورد عنايت شاه قرار گرفت و چون مدتي هم به ورزش باستاني 
پرداخته بود به عنوان پهلوان دربار شناخته مي شد و شاه هر وقت ميهمانان 
خارجي داشت آنها را به تماشاي ورزش باستاني در زورخانه شعبان بي مخ 

مي برد.
براي  بي مخ  شعبان  مانند  كه  داشت  انتظار  هم  تختي  غالمرضا  از  شاه 
او نقش عروسك خيمه شب بازي را داشته باشد اما تختي كه در كودكي 
طعم تلخ ظلم رضاشاه به خانواده اش را چشيده بود كامًال راهي مخالف راه 
شعبان جعفري را پيمود و خواست كه نه پهلوان دربار بلكه پهلوان مردم 

باشد.
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با  و  بود  ملي  جبهه  مركزي  شوراي  در  ورزشكاران  نماينده  تختي 
در  صفوي  نواب  شهيد  و  طالقاني  اهللا  آيت  مانند  مبارزي  شخصيت هاي 
ارتباط مستمر بود و براي تحقق پيروزي ملت بر ظلم و استبداد شاه تالش 
مي كرد و تا آخرين روز حياتش به مردمش پشت نكرد و خود را به دربار 

نفروخت.
در ورزش باستاني و پهلواني رسم است كه ورزشكاري كه مراتب عالي 
كاركشته  ورزش  اين  در  و  باشد  كرده  طي  را  پهلواني  و  باستاني  ورزش 
به  زورخانه  زنگ  زورخانه،  به  ورود  محض  به  باشد  جايگاه  صاحب  و 
احترام و افتخار او توسط مرشد به صدا درمي آيد و در اين حالت، فرد به 
عنوان پهلوان صاحب زنگ، شناخته مي شود كه افتخاري بزرگ به حساب 

مي آيد.
برحسب  كه  مي كند  حكايت  روزي  از  قديمي  كاران  باستاني  از  يكي 
اتفاق تختي و شعبان جعفري يكي پس از ديگري وارد زورخانه مي شوند 

كه خود گوياي همه چيز است:
«چند تا از بچه هاي هفده هجده ساله محل بوديم 
و  سياست  گود  در  هم  بوديم.  شده  گود  وارد  تازه  كه 
هم در گود زورخانه. آن وقت ها يعني سال 1339-40 
ورزش  آباد  سلطنت  باشگاه  در  شب  چند  هفته  در  ما 
كباده  و  سنگ  و  شنا  وقتي  بيشتر  همه  از  مي كرديم. 
مي چسبيد كه «آقا تختي» توي گود مي آمد. يك شب 
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كنار گود نشسته بوديم، هنوز كسي براي ورزش لخت 
مرشد  شد.  زورخانه  وارد  تختي»  «آقا  كه  بود  نشده 
اونو  كه  زنگ  طرف  رفت  دستش  بيامرز  خدا  حسين 
به سالمتي پهلوان به صدا دربياورد. «آقا تختي» هنوز 
زنگ  روي  رو  دستش  كه  بود  نيامده  در  زنگ  صداي 
و  دور  ما  بود.  خدا  حكمت  كرد.  خفه  اونو  و  گذاشت 
مي زديم.  گپ  باهاش  و  بوديم  نشسته  تختي  آقا  بر 
وارد  بي مخ  شعبان  كه  بود  نگذشته  ساعت  نيم  هنوز 
شد. مرشد حسين از همان باال چنان به جمع ما چشم 
دوخته بود كه شعبان رو نديد. درست در همان موقع 
كه مرشد هم ورود شعبان را احساس كرد، شعبان هم 
برگشته بود به طرف زنگ و آنچنان با دست خودش 
مرشد  سر  جلوي  از  زنگ  بود  نزديك  كه  زد  زنگ  به 
را  زنگ  بي مخ  و  گرفت  را  زنگ  پهلوان  پايين.  بيفتد 

زد.»1

1- حماسه جهان پهلوان تختي
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تهران 1335، مسابقات پهلواني كشور.
از راست: حسين نوري، غالمرضا تختي و نبي سروري
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دانشجوي جعفرآبادي

جهان پهلوان تختي خصلت ناب پهلواني، دستگيري و كمك به نيازمندان 
فوق العاده  مردم  بيچارگي  و  فقر  مشاهده  با  و  داشت  كمال  و  تمام  را 
ناراحت مي شد و به اين مسئله بسيار حساس بود و هر كمكي از دستش 
ساخته بود براي رفع احتياج مردم انجام مي داد. پرويز عرب از قهرمانان 
كه  مي كند  نقل  زمينه  اين  در  خاطره اي  تختي  دوره هاي  هم  و  كشتي 

شنيدني است:
«در يك رستوران سرپل تجريش چند نفر با هم 
درخواست  تختي  از  و  آمد  جواني  مي خورديم  شام 
هستند.  گرسنه  خواهرش  و  مادر  گفت  و  كرد  كمك 
تختي به مدير رستوران گفت مقداري غذا به او دادند 
و او رستوران را ترك كرد. بعد تختي به من گفت اين 
جوان را تعقيب كن ببين كجا مي رود. من او را تعقيب 
وارد  جعفرآباد  كوچه هاي  پس  كوچه  در  جوان  كردم، 
منزل محقري شد. برگشتم و جريان را به تختي گفتم 
و آدرش منزل را دادم. مدتي از اين قضيه گذشته تا 
اينكه يك روز آن جوان را در سالن تمرين دارالفنون 
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ديدم كه به تختي مراجعه كرده و مراقب بودم ديدم 
تختي  به  رفت  وقتي  داد.  او  به  چيزي  مخفيانه  تختي 
گفتم اين همان جوان كه در جعفرآباد زندگي مي كند 
چرا  گفت  بزند  حرف  شد  مجبور  كه  تختي  نبود؟! 
خرج  متكفل  هم  مي خواند،  درس  هم  او  بود،  خودش 
مادر و خواهرش است. از اين واقعه سال ها گذشت. 
اندوه  غرق  بود.  «ابن بابويه»  در  تختي  هفتم  مراسم 
كرد.  سالم  و  من  كنار  آمد  شخصي  كه  بودم  ماتم  و 
جواب دادم، گفت: آقاي عرب مرا مي شناسي؟ نگاهش 
گفت  نه،  متأسفانه  گفتم  نيامد،  يادم  به  چيزي  كردم 
من همان دانشجوي جعفرآبادي هستم، مرحوم تختي 
آنقدر به ما كمك كرد تا درس خواندن من تمام شد 
حتي كمك كرد خواهرم هم به خانه بخت رفت، حاال 
آمده ام در مراسم هفتم او، به من بگو در مقابل آن همه 
محبت او از دست من چه كاري برمي آيد. گفتم همين 
كه بر مزار تختي آمدي موجب شادي روح آن مرحوم 

و دليل حق شناسي از اوست.»1 

1- حماسه جهان پهلوان تختي

پهلوان زندگي، پهلوان جهان

www.takbook.com

www.takbook.com



سلماني

در ميان عكس هايي كه از جهان پهلوان تختي موجود است، چند عكس 
خود  تختي  تراشيدن  سر  است.  گرفته  تراشيده  سر  با  او  كه  دارد  وجود 

ماجراي جالبي دارد كه بزرگ منشي تختي را بيشتر عيان مي كند.
تختي براي اصالح سرش به سلماني رفت، تصادفًا صاحب سلماني كه 
هميشه سر تختي را اصالح مي كرد نبود ولي شاگردش كه از هواداران پر 
و پا قرص تختي بود از او خواهش كرد كه افتخار اصالح كردن سرش را 
داشته باشد و تختي هم قبول كرد، اما شاگرد ناشي با همه سعي و كوششي 
ناجور  اوضاع  آينه  در  كه  تختي  نكرد.  عرضه  خوبي  كار  برد،  كار  به  كه 
اصالح سرش را مالحظه مي كرد، فوري به آن جوان گفت هوا گرم است 
و مي خواهم مدتي سرم هوا بخورد، بنابراين با ماشين نمره 4 همه موها را 
بزن و شاگرد سلماني هم همين كار را كرد. وقتي دوستان، تختي را كاله بر 
سر با موهاي تراشيده ديدند تعجب كردند، او هم دليل اين كار را اينطور 
آورد كه نه دلم مي خواست او برنجد و نه امكان بيرون آمدن از سلماني 
را با آن وضع داشتم و نه مي خواستم كه صاحب سلماني با آگاهي از اين 
كار، شاگردش را شماتت كند. بنابراين مدتي با سر تراشيده مدارا كردن را 

به شكستن دل شاگرد سلماني ترجيح دادم.
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بازي هاي المپيك 1960 رم، آتلي اول، غالمرضا تختي و آناتولي آلبول از شوروي به ترتيب 
دوم و سوم شدند.

بازي هاي المپيك 1960 رم، امامعلي حبيبي و غالمرضا تختي
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پول «گرام»

كسب  را  نقره  مدال  تختي  كه  آمريكا  در  توليدو   1962 مسابقات  از  بعد 
كرد، براي معالجه پزشكي مدتي در آمريكا ماند. محمود مالقاسمي از هم 
تيمي هاي تختي كه هنگام اقامت تختي در آمريكا به اصرار تختي پيش او 

ماند حكايتي از تختي نقل مي كند كه بسيار آموزنده است. او مي گويد:
«در جريان اقامت چند روزه ما، دو برادر ايراني كه 
مقيم آنجا بودند ما را به خانه خود دعوت كردند، يكي 
و  مي كرد  كار  فروشي  «استيك»  در  برادر  دو  اين  از 
من و تختي از مشتري هاي او شده بوديم. روز قبل از 
خداحافظي تختي از من پرسيد چقدر پول داري؟ گفتم 
150 دالر كه 80 دالر آن را مي خواهم «گرام» بخرم. 
گفت همه پول هايت را بده. پول ها را به او دادم، فردا 
صبح كه قصد عزيمت به تهران داشتيم، گفتم پولم را 
بده مي خواهم «گرام» بخرام. از آن خنده هاي معروف 
خودش را كرد و گفت، پول بي پول. گفتم چرا؟ گفت 
مگر نديدي وضع ميزبان با اوالد جديدي كه خدا به او 
داده ناجور بود؟ پول هاي تو و خودم را گذاشتم توي 
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اتاقمان و آمدم، گفتم پس حاال چكار كنيم، من از كجا 
پول «گرام» را تهيه كنم؟ گفت غصه نخور توي تهران 
بهترينش را برايت مي خرم! بعد كه ديد من ناراحت 
مي ياد  گير  «گرام»  هم  و  پول  هم  «مال»  گفت  شدم 
خودت  ماست،  وظيفه  كردن  باز  مردم  كار  از  گره  اما 
و  گراني  اين  با  هم  آن  نداشتند،  خوبي  زندگي  ديدي 

سختي.»1 
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خاطره اي از زمان هاي قبل
از قهرماني شادروان تختي

شادروان تختي اين پهلوان اسطوره اي جهان در زمان جواني و قبل از اينكه 
به ورزش قهرماني به پرداز به علت مشكالت مالي خانوادگي ناچار شد از 
تهران به شهر مسجد سليمان، مركز صنعت نفت ايران عزيمت نموده و 

شركت نفت به عنوان كارگر نجار استخدام شود.
شادروان تختي كه در آن زمان جوان محجوب و دوست داشتني بود و اين زمان 
به سال هاي -28 1327 برمي گردد در محله اي به نام محلة كارگري نفتون در خانه اي 

واقع در «لين مجرد ها» زندگي مي كرد و مورد احترام اكثر مردم آن محله بود.
از شادروان تختي خاطره اي به ياد دارم كه در كتاب شهر من مسجدسليمان 

نيز به آن اشاره كرده ام و به شرح زير است:
موسسة  طرف  از  سال 1343  در  تختي  شادروان 
زمان  آن  كه  عسگرپور  فرج اهللا  آقاي  توسط  كيهان 
نمايندگي روزنامة كيهان را در مسجد سليمان داشتند 
و با همكاري آقاي منوچهر لطيف مفّسر ارزندة كشتي، 
كه ايشان هم چند سالي ساكن مسجد سليمان بودند 

به اين شهر دعوت شدند.
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نامبرده با هواپيماي اختصاصي شركت نفت از اهواز به مسجد سليمان 
آمدند در فرودگاه مسجد سليمان مورد استقبال بي نظير مردم قرار گرفتند.

در اين روز تاريخي كلية مدارس شهر تعطيل گرديدند و دانش آموزان به 
همراه ساير جمعيت شهر به فرودگاه رفته تا از اين پهلوان نامي استقبال كنند.

فرماندار،  حضور  با  كه  مراسم  اين  در  بود  شكوهي  با  بسيار  استقبال 
شهردار و ساير مقامات شهري برگزار گرديد. مردم با سازهاي محلي و 
شادماني وصف ناپذيري ايشان را به آغوش گرم خود پذيرا شده و تعدادي 

گاو و گوسفند، جلوي پاي پهلوان قرباني كردند.
پس از انجام تشريفات و بردن ايشان به مهمان سراي شركت نفت و 
كمي استراحت در مراسمي كه به مناسبت حضور ايشان در تنها زورخانة 
ورزش  لباس  مردم،  درخواست  به  و  نموده  شركت  گرديد  برگزار  شهر 
باستاني به تن كرده و در آن روز ورزش باستاني را ميان داري كردند. عكسي 

از آن برنامه به ميان داري شادروان تختي ضميمة مي باشد.
سپس به قسمت هاي مختلف شهر كه براي ايشان برنامه ريزي شده بود 
دعوت شدند كه عكس يكي از اين مراسم كه از يك مركز آموزشي ديدن 

كردند نيز ضميمه است.
اتفاق بسيار ارزنده و فراموش نشدني كه با حضور ايشان رخ داد در 
مراسم مسابقات كشتي بود، كه روز بعد در باشگاه كارگري نفتون اتفاق افتاد. 
در اين روز شادروان تختي ضمن بازديد از محل سابق زندگي خود كه در 
همين منطقة كارگرنشين بود، در مراسم مسابقات حضور پيدا كردند. هنگام 
برگزاري مسابقات ناگهان پير مردي وارد سالن شد و به طرف تختي رفت، 
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شادروان تختي با ديدن اين پيرمرد از جاي برخاست و به استقبالش شتافت و 
او را در آغوش گرفته ضمن روبوسي و احوال پرسي، از ايشان سئوال كرد:

« استاد محمود؛ وضع ميخچه هاي پايت چطور است»
و بعد رو كرد به جمعيّت و اعالم نمود:

كار  نجار  كارگر  به عنوان  نفت  شركت  در  كه  «زماني 
مي كردم، استاد بنده ايشان بودند»

 كه در اين موقع شاگرد و استاد  مورد تشويق بي نظير حضار قرار گرفته 
و تختي تا آخر برنامه استادش را كنار خود نشاند و از خود جدا نكرد و در 

بيشتر برنامه اين دو با هم از خاطرات گذشته صحبت مي كردند.

تختي،  آقاي  ميان داري  با  جالبي  باستاني  ورزش هاي  مسجدسليمان  شهرستان  زورخانة  در 
قهرمان ملي كشور انجام گرفت.

1- اين خاطره را آقاي منوچهر ياوري از پيش كسوتان جامعه ورزش نقل كرده اند.
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