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مروری بر گزارشهای مربوط به درگذشت
جهانپهلوان تختی در روزنامه خراسان

نخستینبار در  12مهرماه سال  ،1338روزنامه خراسان
یک تیتر مستقل را به جهانپهلوان غالمرضا تختی اختصاص
داد«:تــخــتــی قهرمان نیرومند ایــرانــی به ضربه فنی رقیب
مجارستانی خود رامغلوب نمود» .از آن به بعد ،جهانپهلوان
شد یکی از سوژههای اصلی ورزشــی در روزنامه خراسان؛
عالقه فراوان خراسانیها به ورزش کشتی ،مزید بر علت بود
که روزنامه به چنین فضایی ورود کند .تختی از همان زمان
ورودش به تیترهای خراسان ،به خوانندگان این روزنامه با
عنوان «قهرمان شکست ناپذیر» معرفی شد؛ این عالقه کار
را بهجایی میکشاند که گاه حتی دربــارهاش اخبار غلوآمیز
منتشر میکردند ،اینکه چگونه حریف استرالیایی را در کمتر
از چشم به هم زدنی و زیر یک ثانیه ضربه فنی کرد .تختی در
یکی از نخستین صفحات تمام ورزشی خراسان ،به مناسبت
اختتامیه المپیک ُرم ،در  28شهریور سال  ،1339به عنوان
گل سرسبد کاروان ورزشی ایران معرفی شد .وقتی در اسفند
سال 1342ش ،تختی به مشهد سفر کرد ،روزنامه خراسان
لحظه به لحظه فعالیتهای او را در شهر گزارش میکرد؛ حتی
وقتی برای دیدن مسابقه کشتی باچوخه ،در  12اسفند ،راهی
روستای گوارشک و مهمان حاجآقای قشنگ شد .همراهی
خراسان با تختی ،ریشه در عالقه مردم به او داشت؛ خراسان،
روزنامه مردم بود و نمیتوانست از خواستههای آنها جدا
باشد؛ اما ناگهان ،روز  19دی سال  1346خبری با تیتر
درشت در صفحه  ،12صفحه آخر روزنامه خراسان منتشر شد
که همه را شوکه کرد« :دیروز غالمرضا تختی خودکشی کرد».

اول دوم
انتشار صفحه ِ

نوع برخورد روزنامه خراسان با این خبر ،عجیب بود .اثری از
این خبر در صفحه یک وجود نداشت؛ اما صفحه آخر را چنان
صفحهآرایی کردهبودند که انگار صفحه اول است؛ در واقع آن
روز روزنامه خراسان ،دو صفحه اول داشت! خبرنگار خراسان،
گزارشی جزئی و بسیار ریز را از سوابق جهانپهلوان ،به همراه
عکسهای مختلف و متنوع او تهیه کردهبود« :جسد قهرمان
مشهور کشتی ایران در یکی از اتاقهای هتل آتالنتیک پیدا
شــد . ..چهار روز قبل غالمرضا تختی پس از
مشاجره با همسرش به عنوان قهر خانهاش را
ترک کرد .دو تن از مستخدمان هتل آتالنتیک
به کالنتری جلب شدهاند .خیابانهای اطراف
پزشکی قانونی از کثرت جمعیت بند آمدهاست.
تختی قصد داشت چندی قبل همسر جوانش
را طــاق بدهد ،ولــی » .. ..گــزارش خراسان
بیشتر جزئیات حادثه را پوشش دادهبــود؛ بعد
از خــوانــدن گ ــزارش بــرای خواننده تردیدی
باقی نمیماند کــه جهانپهلوان خودکشی
کــردهاســت .ایــن موضوعی بــود که بعدها ،با
وجود شایعات مختلف ،توسط دوستان او ،مانند
زندهیاد جمشید مشایخی هم تأیید شد.

با این حال ،تختی به عنوان پهلوان کشتی کشور ،نزد همه
حرمت خاصی داشت و نباید به شأن و جایگاه او ،لطمهای
وارد میشد و خراسان این را میدانست؛ روز  20دیماه سال
 ،1346یعنی یک روز بعد از آنکه پیکر تختی را در ابنبابویه
(شهر ری) به خاک سپردند ،روزنامه خراسان در رثــای او
سنگ تمام گذاشت« :تختی بــرای آخرین بار گلباران شد،
اما این گلباران برخالف همیشه با غریو شادی مردم همراه
نبود . ..در تهران همه گریه میکردند و
همه ماتمزده بودند .تختی در این اواخر
به یکی از دوستانش گفتهبود که خود را از
همیشه ناتوانتر حس میکنم .مادر تختی
از مــرگ فــرزنــد افتخارآفرین خــود هنوز
بیاطالع است ».روزنامه خراسان ،در این
گزارش مفصل ،باز هم حاضر نشدهبود ذات
ادبــی خود را فراموش کند؛ شعر ابراهیم
صهبا ،شاعر اهل تربتحیدریه ،زینتبخش
گزارش تدفین تختی بود؛ شعری با مطلع
«دریغا تختی روئینه تن ُمرد  /گرامی پهلوان
سدشکن ُمرد  /بسی در زندگی محبوب ما
بود  /ولی ناگاه در خاک وطن ُمرد».

قهرمان ناکام

روزن ــام ــه خ ــراس ــان ،در روایــــت کـــردن مــراســم شــب هفت
جهانپهلوان هم چیزی کم نگذاشت و آن را در صفحه ،12
صفحه آخــر ،به صــورت یک مطلب محوری کــار کــرد« :شب
هفت (تختی) برگزار شد  /دهها هزار نفر از طبقات مختلف
مــردم دانشجویان ورزشــکــاران اصناف پیشهوران و اهالی
شهرستانها در مراسم شب هفتم مرحوم تختی ،قهرمان
ناکام شرکت کردند ».خراسان هم با تأسی به مردم ،حاضر
نبود لقب قهرمان را از کنار اسم تختی بــردارد؛ هرچند که
قهرمان محبوب ،از نظر دوستدارانش ،ناکام از دنیا رفتهبود.
توصیفی که خراسان از این مراسم ارائه میکند نیز ،عجیب و
در عین حال دقیق است« :متجاوز از یکصد تاج گل ،سبد گل و
عکسهای تختی در قابهای گل بر مزار وی آوردهشد .کثرت
جمعیت به حدی بود که حال چند نفر به هم خورد که بالفاصله
توسط مردم از محوطه خارج گردیدند .دیشب یاران تختی در
مسجد قندی خانیآباد غذا آماده کردهبودند و متجاوز از دو
هزار نفر اطعام شدند ».روایت پایان کار تختی در خراسان،
روایت پایان کار یک قهرمان بود؛ خراسان با تختی ،همانگونه
که خراسانیان وداع کردند ،وداع کرد.

