ویژهنامه آخر هفته

پرونده هفته

گالبدره و تجریش ،بیشتر به درد تابستونهای اعیانزادهها و
اشرافزادههای طهرونی میخوردند که تعطیالت تابستانی
را در این دو دهکده بگذرانند و همزمان با اتمام تابســتان به
تهــران عزیزدردانهشــان برگردنــد .عباسآقــا هنــوز محصل
مدرسه ثروت بود که بعدها ایرانشهر شد .مدرسهای واقع در
چهارراه مخبرالدوله و او با همان همت بلندش ،تابســتانها
به دانشآموزان تجدیدی درس میداد و صدالبته از آنهایی
هــم که فرانســه بلد بودنــد زبان پاریســی میآموخت .همان
زبانــی کــه بعدها بســیار بــه دردش خــورد و باعث شــد که از
فوتبــال ایران نقطه اتصالی به اروپای توســعهیافته پیدا کند.
مــردی کــه بعدهــا بــه کل فرهنــگ باشــگاهداری را در ایران
تغییر داد البته غیر از توپ گرد و رســالت جامعهســازیاش،
عاشــق فلسفه هم بود و برای همین بود که دکترای فلسفه را
به سال  1953از دانشگاه مینه سوتا شهر مینیاپولیس آمریکا
گرفت.
من ســالها به دنبال یــک زندانی قدیمی
بــه نــام مشــیری بــودم امــا هر چه گشــتم
پیدایــش نکــردم .مردی که دو ســال تمام
روی قالیچــهای در قطــع  120در 85
ســانتیمتر کار کرده بود تا نماد ســه شــیر را
بــه عنــوان عالمــت فدراســیون فوتبــال انگلیــس ببافــد و به
عباسآقا تقدیم کند که در مراســم بزرگداشــت صدســالگی
فوتبــال انگلیــس به ســر اســتنلی راس (رئیس ســابق همین
فدراســیون و رئیــس بعدی فیفا) اهدا کند .قالیچه دســتبافی
که سالهاســت که در نمایشــگاه فوتبــال انگلیس به معرض
تماشــا گذاشته شده و صدالبته نقش آن را در توسعه فوتبال
ایران نباید دست کم گرفت .شاید نفس همین هدیه در کنار
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درآمــد .و پشــتبند ایــن قضایــا بود کــه عباسآقا بــه عنوان
مــدرس و ســخنگوی داوران خــاوردور نیــز برگزیــده شــد و
چندیــن ســال متوالــی بــرای انجــام کارهــای مدیریتــی و
هماهنگی ،به کشــورهای خاوردور مسافرت و داوران آسیایی
را هدایــت و راهنمایــی کــرد .شــاید اقبــال آقــای اکرامــی و
همنســلیهایش در ایــن بــود کــه بعــد از اتمــام جنــگ دوم
جهانــی وقتی تشــکیالتی بــه نام ســازمان علمــی و فرهنگی
ایــران و انگلیس در تهران به وجــود آمد که برنامهاش عالوه
بــر همــکاری در امــور علمــی و فرهنگــی بــا وزارت آموزش و
پرورش کشــور ،اعزام شاگردان نخبه مدارس برای تحصیل و
طــی دورههای آموزشــی به انگلســتان نیز بود نانشــان توی
روغــن افتاد .عباس اکرامی به عنوان یکی از اعضای برگزیده
وزارت فرهنــگ بــه همــراه گروهــی از محصلین نخبــه دیگر
ماننــد دکتــر شــیخ ،مهنــدس رســتگار ،ابوالقاســم غفــاری و
محمد یزدانفر بــرای گذراندن دوره آموزش و نتبرداری از
فعالیتهای ورزشی و آموزشی انگلستان به این کشور اعزام
شــدند .اکرامی قبل از عزیمت به انگلســتان دبیر فدراســیون
دکتر علی کنی بود و به همین علت ابوالفضل صدری یکی از
رؤســای ورزش کشــور طی نامهای رسمی عباس اکرامی را به
فدراســیون فوتبــال انگلیــس معرفی کــرد تا با طــرز کار اداره
باشــگاههای ورزشی و به ویژه فوتبال و مربیگری آشنایی پیدا
کند .و همین نامه بود که سببســاز دوســتی عباس اکرامی با
ِســر اســتنلی راس دبیر فدراســیون فوتبــال وقــت انگلیس و
رئیس بعدی فیفا شد .رابطه عباس و راس چنان صمیمی و
ابدی شــد که او بعدها در جشــن  90سالگی سر استنلی راس
میهمــان شــخصی او شــد و در مراســم با شــکوهی کــه برای
قدردانــی از زحماتــش برپا شــده بود شــرکت کرد .یک ســال
بعد نیز در مراســم درگذشت او حضور یافت .مرگی که پایان

مردیکهدرزندگیاجتماعیخودازآموزگاری
ساده،بهپستهایحساسیچونمعاونت
وزارتآموزشوپرورش،قائممقامیجوانان
سازمانشیروخورشیدورایزناصلیبنیاد
خاورنزدیکرسید ودرحوزهفوتبالچنان
مقبولیتبینالمللییافتکهرئیسوقت
فیفا-سراستانلیراس-هرگاهبهایرانآمدبا
اوفالودهخوردوهروقتبهفدراسیونایران
نامهاینوشت،تماممکتوباتراشخصاً
خطاببهاونگاشت؛«خدمتجاللتمآب
جنابدکتراکرامیاقدممالحظهگردد».

نوعی پشــتکار بود که عباسآقا را به عنوان میهمان شخصی
سر استنلی راس شأن و مقام بخشید و رفاقت اکرامی و راس
چیزی حدود پنجاه ســال به طول انجامید .در روز اول «ســر»
کارت ویزیــت کوچکش را برای او امضا کرد و عباسآقا هرجا
کــه رفت آن را نشــان داد و از هفت دولت آزاد شــد .حاال هم
میتوانســت بیــن دونیمههــا بــه رختکــن تیمهــای بــزرگ
انگلیس -از جمله آرســنال و چلســی -برود و نحوه کوچینگ
مربیان معروف این تیمها را یادداشت کند و هم در جلسات
فدراســیون انگلیــس راه مییافــت و نیــز بــا همین ســفارش
مکتــوب مســتر راس بــود کــه بــه عضو افتخــاری تیــم میدل
اســکس تبدیل شد و به عضویت رسمی مربیان فوتبال لندن

 43ســال رفاقــت صمیمانه بیــن یک ایرانی و یک انگلیســی
بود.
عبــاس اکرامی با اخــذ درجــه بینالمللــی داوری از لندن به
ایران برگشــت و کالسهای بسیاری برای هموطنانش برگزار
کــرد .مــردی که ابتــدا تیمهــای محلــی دزاشــیب ،گالبدره
و امــامزاده قاســم را کــوچ میکــرد ،در فروردیــن ســال 1321
بــرای انجــام دو ســه بازی بــا تیمهــای آبادانی عــازم جنوب
شــد و در همیــن ســفر بود کــه ایجــاد جرقه شــکل گیری یک
کلوپ کالســیک ایرانی به مغزش خطــور کرد .او در همراهی
تیــم منتخب تهران که سرپرســتیاش را احمــد ایزدپناه پدر
دوومیدانــی ایــران بــه عهده داشــت در نقش گــوش چپ به

میــدان رفــت و هنــگام اقامت در مدرســه فنی آبــادان که در
زبان انگلیســی به نام  Hostelخوانده میشد وقتی که ،مستر
هاکر -رئیس انگلیســی بخش آموزش این مدرسه  -در شب
خداحافظی نطق جالبی درباره نتایج اجتماعی فوتبال ایراد
کرد این ســخنان چنــان در عباسآقــا مؤثر افتاد کــه همانجا
پس از شــنیدن نطق آقای هاکر ،ســقلمهای بــه پهلوی آقای
ایزدپنــاه کوفــت و بــا قاطعیت گفت کــه بذار برســم تهرون،
یــه تیمــی تشــکیل میدهــم اونــورش ناپیــدا! و چنیــن هــم
کــرد .او پــس از مراجعــت بــه تهران ،تیــم فوتبال شــاهین را
بــا اســتخوانبندی بچههــای البــرز و فیروزبهرام و ایرانشــهر
تشــکیل داد و ســازندهتریــن و محبوبتریــن تیم باشــگاهی
شاهین به این شکل بنا نهاده شد.
حاال شاهین به فکر تشــکیل تیمهای زیرمجموعهاش افتاده
بود .تیمهایی که معموالً از نام پرندگان ایرانی عاریت گرفته
شــده بود .مثل شهباز ،عقاب ،سیمرغ ،پرستو ،چلچله ،پیروز
و کیــان کــه هر کدام میتوانســتند معدن پرورش ســتارههای
گمنــام تهــران باشــند .مــردی کــه دبیــر فیزیــک و شــیمی و
انگلیسی دبیرستانهای تهران بود و سرپرستی کل تعلیمات
کشــور در آمــوزش و پــرورش را بــه عهــده داشــت و بــه مرور
عنوانهایی چون رئیس سازمان جوانان شیر و خورشید سرخ
ایران ،رئیس فدراســیون فوتبال دبیرســتانها و دانشگاههای
ایران ،دبیر فدراســیون فوتبال کشــور ،رئیس تیم ملی فوتبال
ایران ،سرپرســت گروه صلــح در ایران ،مــدرس بنیاد خیریه
خاورنزدیــک (ورامین) را به دســت آورد در تمام عمرش به
چیزی جز نسلســازی و جامعهســازی فکــر نمیکرد .فوتبال
بــرای او بهانــهای بود تــا به همبســتگی اجتماعــی و پرورش
معلمانی برســد که خود پرورش نســلهای آتــی را به عهده
بگیرنــد و مرشــدی کننــد .فکر نکنیــد چنین رزومــهای در آن
جامعــه عقبمانــده بــرای عباسآقــا بــه همین ســادگیها
فراهم شــد .او برای تشکیل شــاهینش  5سال تمام خون دل
خــورد تا مردم لغزخوان تهران که دویدن بچههای کمســال
به دنبال توپ را تمســخر میکردند دســت از سرش بردارند.
بعد از  5ســال ،تازه وقتی که دارایــی را درهم کوبیدند و کاپ
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گرفتنــد مردم محصــول خــون دل خوردنهایــش را دیدند.
همان بچهجغلههایی که تازه داشــتند پر و بال در میآوردند
خودشــان پول توجیبی میدادند که عباسآقا پیرهن فوتبال
بخــرد و تنشــان کنــد .این همــان تعــاون مقدس بــود که از
گروههــای کوچک ،مــردان تاریخســاز بیرون کشــید .آنگاه که
مــردم شــماتتش میکردند که با این چندتا بچه فســقل کجا
را میخواهــد فتــح کنــد ایــن تنهــا ابوالفضلخــان صــدری و
پادگورنی (مستشار گرجی) و احمد ایزدپناه بودند که دلداری
و دلگرمیاش میدادند .کاری که عباسآقا شیرخدای قدیم
و دکتــر اکرامــی بعدی ،با همین گروهســازیها آغاز کرده بود
به مرور چنان جایگاهی یافت که شــاهین گل سرسبد فوتبال
ایــران شــد و نســلی از تحصیلکردهترین قهرمانــان را تحویل
اجتمــاع داد .او حــاال مرشــد مردانی نیک شــده بــود که خود
مریدان بسیاری داشتند اما فرمانرویی او چندان طول نکشید
و در اواســط دهه چهل ،سلطهگرها و پوپولیستهای ورزش،
که از شــنیدن شعارهای شــاه  ...هین! هواداران معترض این
تیــم بــه تنگ آمــده و از محبوبیــت فراگیر این کلــوپ دلپذیر
در بیــن دانشــجویان و بازاریهــا برآشــفته بودنــد احســاس
خطــر کردنــد و گالیه به اربــاب بردند و جوســازیهای نهایی
ســرانجام بــه آنجا رســید کــه مردمیتریــن و کالســیکترین
کلــوپ ایــران تعطیــل شــد و عباسآقــا مرشــد شــاهینیها
چندبــاری به وســیله مأموران امنیتی به اتاق اســتنطاق برده
شــد و باالخــره از فــراق شــاهینش دق کــرد .شــاهینی کــه در
طــول دو دهــه -از  1326تــا  -1346بر تیمهایــی چون مالمو
ســوئد ،واشــاش مجارســتان ،ایــروان شــوروی ،دیناموکیــف،
لوسآنجلــس کیکــرز ،تیم ملــی عــراق و آلاســتار نیویورک
پیــروز شــده و بــا غولهایی چــون دوســلدورف آلمــان ،نیک
استراوای چکســلواکی ،کپنهاک ،نادیرورای برزیل ،اسپارتاک
مســکو و ارتش رستف پنجه در پنجه انداخته و خیل عظیمی
از مردمش را به امجدیه کشــانده بود دستیدســتی به محاق
و تاریکخانههــا رفت .و عباسآقا این مــرد کوچکاندام اما
بزرگهمــت باالخــره در روز پانزدهــم بهمــن مــاه  1380در
بیمارســتانی در لندن چشــم از جهان فرو بست و خدایش را
شکر که جنازهاش را به ایرانآوردند و سه دور بر گرد امجدیه
پیر و از کار افتاده چرخاندند و ملیپوشــان مونقرهای با جسد
زیبــای مرد بــزرگ بدرود گفتند .یک بار کــه برای مصاحبه با
امیر آقاحسینی گلر افسانهای شاهین به خانهاش رفته بودم
نامههای عباسآقا در آخرین ماههای زندگیاش نشــان داد
که خطاب به شــاهینیها نوشــته بــود .کاش پیــش از مرگش
میتوانســت از آقاعبــداهلل خواجهنوری (مدیرعامل شــاهین
در زمــان انحالل) این داســتان را بشــنود که پرویز خســروانی
رئیــس کلوپ تاج (خصم همیشــگی شــاهین) در نامهای به
تاریخ 1999/03/23از خواجه نوری طلب حاللیت کرده بود.
کاش میشــنید که خواجهنوری نیز در پاســخ به آن نامه قلم
به دســت گرفت و درباره وقایعی که منجر به انحالل شاهین
شــد ریــز به ریــز به تشــریح داســتان پرداخت .داســتانی پر از
اشــک چشــم و آه و افســوس و حرمان در تاریخ  16تیر 1346
که آقاعبداهلل سیلی آبداری از رئیس فدراسیون وقت خورد و
با انحالل شــاهین زیبا چه بالیایی که بر ســر وفاداران شاهین
نیامد .اکنون در سالهای پایانی قرن سیزده ،زمان آن رسیده
بود که شــاهینها به تمامی پر و بال بریزند و کالغ ســیاهها بر
آسمان فوتبال کشور بال بگسترند.
یک عکس از تیم منتخب آموزشــگاههای
ایــران در اواخــر دهــه بیســت در آلبــوم
بســیاری از ســتارههای آن زمان هســت که
آدم کف میکند از پرســتارگیاش .از اینکه
در تیــم آموزشــگاهی یــک مملکــت ایــن
همه ستاره وجود داشت که بعدها تیم ملی بزرگساالن ایران
را سالهای سال تغذیه کردند .کلی دکتر ،کلی مهندس ،کلی
اســتاد دانشــگاه تویشــان بود .تیم منتخب بچهمحصلهای
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