ویژهنامه آخر هفته

پرونده هفته

اکرامی ،بهترین فرصت را برای آنها ساخت تا با ترتیب دادن
مصاحبههــای مفصــل و متوالی ،بر آتش ماجــرا دامن بزنند.
همایــون میگفــت بعد از ایــن مصاحبهها ،من بــا هر کدام از
ایــن بازیکنــان حــرف میزدم کــه از قــول آنان مطالبــی علیه
اکرامــی در مطبوعــات چــاپ شــده بود ،بــه زمین و زمــان ،به
خدا و پیامبر و امام قســم میخوردند که روحشــان هم از این
مصاحبهها بیخبر است .برای همین بود که همایون چندین
دهه بعد از انحالل شــاهین عزیزش ،همیشــه به ورزشــکاران
جــوان توصیــه میکــرد که تخم نفــاق و کــدورت را همان اول
از بیــن ببرنــد و از مذاکره با طــرف مقابل فراری نباشــند .زیرا
ایجــاد خلــل و نفــاق از طریــق دشــمنان در یک گــروه به هم
پیوسته ،همان بالیی ست که سر شاهین آوردند.
دو ســه دهه بعد از انحالل شــاهین که دیگــر همایون ،آردش
را بیختــه و الکــش را آویختــه بــود و دیگــر کســی بــه آن مــرد
افتــان و خیزان به چشــم ســرطالیی نگاه نمیکــرد زمانی بود
که بنشــیند کالهــش را قاضی کنــد و ماجراهای شــاهین را در
ترازوی انصــاف بگذارد .همان وقتها بــود که میگفت دکتر

همایون بهزادی زمانی که هنوز بازیکن بود و مربیگری
تیم گارد از زیرمجموعه شاهین را به عهده داشت
ستارههایی چون اسماعیل حاجیرحیمیپور و ممد
زادمهر را کشف کرد و به پرسپولیس برد .زادمهر را در
 17سالگی برای تیم جوانان پرسپولیس و حاجی را
وقتی که در تیم گارد در هیبت جرجبست  -ستاره
هیپی انگلیس -درآمده بود .یک روز همایون به
حاجی گفته بود از فردا بیا سر تمرین پرسپولیس.
حاجی گفته بود چشم همایونخان ،کجا باید بیام؟
گفته بود زمین شماره  ۳شهباز.

اکرامــی به عنــوان یکــی از بنیانگــذاران فوتبال تهــران ،چنان
آدم درســتکار و پاکدســتی بــود کــه هنــگام تأســیس مجــدد
شــاهین بــا نام شــهباز ،بیــش از هفتــاد هزارتومــان موجودی
شــاهین را دستنخورده تحویل مدیران شهباز داد و ورزشگاه
بیســت و چنــد هزارنفــری شــاهین در اختیــار هیأتمدیــره
جدیــد باشــگاه شــهباز قــرار گرفــت .همایــون هر چقــدر که از
بزرگمنشــی اکرامــی تعریف میکــرد ،هرگز و هرگــز به خود
جــرأت نمــیداد کــه از پاکباختگــی و نبوغ دهداری به آســانی
بگــذرد .درکاجتماعــی و مفاهیــم عالی انســانی دهداری از
ورزش و فرهنــگ ،چیــزی بود که از همان قدیــم و ندیمها در
دل همبازیانش نشســته بود .با وجــود اینها هرگاه که همایون
از روزهــا و ماههــای آخــر شــاهین تعریــف میکــرد صدایش
حزنانگیز میشــد .از روزهایی که شــاهین دوپارچه شده بود.
آن روزها تمام تالش همایون این بود که بازیکنان را با قســم
و آیــه یــا خواهش و تمنا ،بــه تمرینات فرا بخوانــد اما با تمام
اصرارهایش ،در اولین مسابقه شاهین با آرارات ،پنج بازیکن
شــاهین در رختکنــی حتی لخت نشــدند که به میــدان بروند.
شاهین نیمه اول را  1-1کرد و غیرت و تعصب از نوع شاهینی
بود که به دادشــان رســید تا بــا پیــروزی  2-3در پایان بازی به
رختکــن بروند .بــازی دوم با عقاب گردنکلفــت بود .باالخره
جلســات و گعدههایــی کــه همایــون بــا بازیکنان میگذشــت
و در آن ،عــز و جــز میکرد اثر گذاشــت و بچهها دلشــان نرم
شــد و برگشــتند .آنها چه شــبها که در منــزل همایون با هم
مینشســتند و نجــوا میکردند که تیم دوبــاره آن وقار و اتحاد
و عظمــت گذشــتهاش را بازیابــی کنــد و نمیشــد .همایــون
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قربان صدقهشــان میرفت و چشم و شانهشــان را میبوسید
که نگذارید تیم از هم بپاشــد .بازی با عقاب صفر-صفر تمام
شد ،تا اینکه رسیدند به دارایی و  2-2کردند .همایون همیشه
بــا یادآوری آن بازی ،آب از لب و لوچهاش ســرازیر میشــد و
میگفــت اگر آن روز عزیز اصلی نمیدرخشــید مــا تور دروازه
دارایــی را پارهپاره میکردیم امــا نمیدانی چه توپهایی را از
درون دروازه بیرونکشــید و مهارکرد .بازی بعدی شــاهین با
پــاس بود که آن روز هــم کالنی هر چه خواســت کرد .کارهای
محیرالعقــول او تماشــاگران امجدیه را حــال و هوایی رویایی
داد .آخریــن بازی شــاهین دیدار با تهرانجــوان بود .به داوری
داود حیــدری بازیکــن اســبق تهرانجوان و دارایــی که در نیمه
اول ابــرام آشــتیانی را از بازی اخراج کــرد .در همان بازی بود
کــه عبــداهلل خواجهنــوری سرپرســت شــاهین اعتراضنامهای
تقدیــم فدراســیون فوتبــال کــرد که رئیــس متبختــرش در ُلژ
نشســته بــود .اعتــراض او بــه اســتفاده تهرانجــوان از بازیکنی
بــود کــه در بازی قبل اخراج شــده بــود اما پاســخ مکتوب او را
با ســیلی دادند .ســیلی رئیس فدراســیون در گوش سرپرست
شــاهین ،چنان زنگی داشت که برای همیشــه در تاریخ ماند.
همایــون دو روز بعــد از بــازی تهرانجوان ،هنگام بازگشــت به
خانه زنش را در خانه دید که سرش را گرفته میان دو دستش
و عین ابر بهاری اشک میریزد .او ابتدا بسیار متوحش شد که
فکر کرد نکند ســر پسرش شاهین بالیی آمده است؟ پاهایش
شــروع کرد به لرزیدن اما همسرش ســرش را باال آورد و فقط
گفت نه همایون ،باشــگاه شــاهین بســته شــد برای همیشــه.
همایــون فقط توانســت بر زمین بنشــیند و هــاج و واج بماند.
کمــی بعدتر بچهها با تیم ملی به جــام عمران منطقهای در
پاکستان رفتند و در بازگشت ،همایون گاه به گاهی تیم عاطل
و باطــل و بالتکلیف و دلمرده شــاهین را در زمینهای خاکی
تمریــنداد امــا مرده دیگــر محال بود زنده شــود .درخت پیر
شــاهین البتــه کمی بعد جوانه زد .ســفیدها دســتهجمعی به
پرسپولیس کوچیدند و در آنجا دهداری شد مربیشان و دکتر
برومنــد سرپرستشــان ...آن روز علی عبــده ،بچهنهنگهای
فوتبــال ایران را روی هوا صید کرد ،بیآنکه بداند بنیانگذاران
این تیم چقدر در این سالها خون دل خوردهاند .کوه را عشق
کند و شهرتش فرهاد برد.
تراژیکتریــن صحنــه فروپاشــی شــاهین همانجاســت که در
اوج دودســتگیهای اواخر عمر شاهین 9 ،نفرشان قول شرف
دادهانــد کــه در معیــت هم بروند بــه دکتر اکرامــی بگویند که
باالخــره ماهــا هم به عنــوان یک فوتبالیســت حــق و حقوقی
داریــم 9 .نفــره رفتــه بودنــد هاللاحمــر کــه دکتــر اکرامــی
قائممقامش بود تا نامه 9امضاییشــان را بدهند دست دکتر.
نامــهای که تویش جمیعاً ذکر کرده بودند ما شــرایطی داریم
کــه اگر متحقــق نشــود بــازی نمیکنیم .دکتــر طفلــی نامه را
گرفته بود و به محض خواندن ســطر اولــش ،مچالهش کرده
و انداخته بودش دور .رنگ از رخ همه ستارههای اهلطغیان
پریــده بــود .دکتر با اخم و تخم رفته بود از اتاق بیرون و این 9
نفر هم زنجیروار قالب تهی کرده بودند .با اینکه پیمان بســته
بودنــد کــه تا حد مــرگ همدیگــر را ول نکنند .همگی دســت
روی دســت گذاشــته و قســم خــورده و پیمان بســته بودند که
روی حرفشــان بایســتند .حاال دکتر در نهایت حیرانی رویش
را کــرده بود ســمت همایون که از نونهالــی بزرگش کرده بود،
گفته بود همایون تو هم؟ همایون با تضرع تمام گفته بود که
نه آقا من غلط بکنم قربونتون برم .دکتر برگشته بود سمت
حمید شیرزادگان که او را هم از بچگی بزرگش کرده بود .گفته
بــود :تو هم حمیــد امضا کردی؟ حمید هــم قالب تهی کرده
بود که نه آقا من غلط بکنم ،قربونتون برم .بچهها یکییکی
وا داده بودنــد امــا فقــط دو نفر مانده بودند روی حرفشــان.
فقط دو مرد .دو مرد اهلوفا که بعد از بازگشت آن هفت نفر

به تیم ،در شــرایط انزوا ماندند و فوتبالشان رسماً نابود شد.
باالخــره آقای خواجهنوری -مدیر شــاهین -آمده بود اینها را
هم توی اتولش گذاشــته و برگردانده بود .آنگاه توی رختکن،
آقــای دکتر برومنــدارنج تیم را از قوطــی درآورده و یکی یکی
اســمها را خوانــده بــود .حمید را گذاشــته بود تــوی فیکسها
امــا اســم کاظمآقــا را نخوانده بود .ایــن یکــی از عجیبترین
م رحیمی بود که در نهایت شــیردلی،
لحظههــای زندگی کاظ 
رفتــه بود توی میــدان و هرکی قربون صدقــهاش رفته بود که
بیــا بنشــین روی نیمکت ،گفتــه بود که نه .حتــی همایون هم
کلی بوسش کرده و برایش قسم و آیه آمده بود اما او با اختیار
خودش رفته بود توی میدان و هرگز به نیمکت برنگشته بود.
گفتــه بود دلم در ایــن چند ماه هجران شــاهین ،برای فوتبال
بازی لک زده اســت .این غمگینتریــن مدل فوتبالبازی یک
ســتاره آرمانخواه بود .ســتارههای متمردی که خودشــان هم
هرگز نفهمیدند که آن درخت تناور از کجا کرم خورد.
ط آتــش تیمی که مرکــب از حســین و همایون
آن ســالها خــ 
و حمیــد بود رودســت نداشــت .شــاید تاپترین خــط حمله
شــاهین و پرســپولیس و تیم ملی در طول تاریخ همان مثلث
ویرانگر کالنی -بهزادی -شــیرزادگان باشد که دنیا را به ستوه
میآوردند .کالنی اولین بار که در تیم شــاهین به میدان رفت
استرس غریبی داشت .آیا تماشاگران شاهینی مرا در کنار این
همــه غول میپذیرنــد؟ فقط یک دقیقه از آغاز بازی گذشــته
بــود کــه همایون توپی را پخته کرده بود برای شــیری و شــیری
بــا یک جمله تند حســین برو تــوپ را با نوکپا بــرای او لقمه
کرده بود و حســین روس اولین گل عمرش در شــاهین بزرگ
اوایــل دهه چهل را وارد دروازه حریف کرده بود .تمام بدنش
انــگار یخ زده بود .تمام امجدیه یــخ زده بود .دنیای یخزدگی
به سادگی گذشت.
کاشف استعدادهای بکر
همایــون بهــزادی زمانــی که هنــوز بازیکن
بــود و مربیگــری تیــم گارد از زیرمجموعــه
شاهین را به عهده داشت ستارههایی چون
اسماعیل حاجیرحیمیپور و ممد زادمهر
را کشــف کــرد و به پرســپولیس بــرد .زادمهر را در  17ســالگی
برای تیم جوانان پرسپولیس و حاجی را وقتی که در تیم گارد
در هیبــت جرجبســت  -ســتاره هیپی انگلیــس -درآمده بود.
یــک روز همایــون بــه حاجــی گفته بــود از فردا بیا ســر تمرین
پرســپولیس .حاجــی گفته بود چشــم همایونخــان ،کجا باید
بیام؟ گفته بود زمین شماره  ۳شهباز .حاجی فرداش ساکش
را برداشــته بــود و یــک ســاعت هــم زودتــر رفته بــود تمرین.
دیــده بــود کــه هنــوز هیچکــس نیامــده اســت .بعد ســتارهها
یکییکی وارد شده بودند؛ حسین کالنی ،صفر ایرانپاک ،ایرج
سلیمانی ،مهراب شاهرخی و الباقی .حاجی لخت شده و کنار
زمین وایســتاده بود .نمیدانســت چه باید بکنــد .یکهو ناظی
(گنجاپور) گفته بود شــما اینجــا چه میکنی؟ حاجی گفته بود
آقای بهزادی گفته بیام .ناظی گفته بود آقا بهزادی به تو گفته
چــه کار کنی؟ حاجی گفته بود به من گفتــه بیام اینجا تمرین
کنم .ناظی گفته بود پس چرا نمیآیی تمرین کنی؟ اصالً بیا با
خودم تمرین کن! ناظی و حاجی با هم پاسکاری تمرین کرده
بودند و شــوت یکضرب .با همین ندار بودن بود که ســتارهای
چــون ناظی اعتمــاد به نفس بازیکــن جــوان گارد را برده بود
روی هزار .ســر این کشــفیات بود که حاجی همیشه همایون را
به یک تکه الماس شــبیه میکرد .الماسی بدون بخل و حسد
که همیشــه چیزهای خوب را برای همه میخواســت نه فقط
بــرای خــودش .هر وقت هم که وســط بازی عصبانی میشــد
به تیمســار خســروانی فحش میداد! مثل بازی با راهآهن که
داور وقتی غش کرده بود ســمت حریف ،همایونخان هرچی
فحش بلد بود نثار خســروانی بدبخت کرده بود! آنقدر ناســزا
گفتــه بود که آخرش کالنــی گفته بود همایونجان ما داریم با
این تیم بازی میکنیم ،چه ربطی به خسروانی دارد؟! حاجی
در آن بازی معروف ششتایی با تاج  5پاسگل داده بود .سه
تایــش را بــه همایون که هتتریــک کرده بــود .مخصوصاً آن
گل هولناکــش از 25متــری بــه ناصر حجازی کــه چیز دیگری
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بود .همایون قبل از پروین ســلطانقرمزها بود و کســی جرأت
نداشــت پیشــش جیــک بزند امــا بعــد از خداحافظــی او این
خرقــه نصیب علی چشــمتیلهای شــد .شــاید در تمــام طول
تاریخ فوتبال ،علــی پروین فقط یک بار با پیراهن آبی عکس
انداخته است .آن هم زمانی که دنیای ورزش ستارههای ملی
را در آتلیهای جمع کرد تا کنار هم عکســی به یادگار بیندازند.
معلوم نیســت چرا در آن تصویر پروین پیراهن آبی مدل تاج
البته بدون هیچ آرم و نوشتهای به تن دارد .آن روزها همایون
بهــزادی در نقش کاپیتان قرمزها به شــدت بــه پروین توپیده
بــود .جوری که پروین دیگر هرگز پیراهن ورزشــی ســرمهای یا
آبی به تن نکرد.
کشــف زادمهر هم البته قصهای مثل یافتن اســتعداد حاجی
داشــت .پرســپولیس در یک بازی دوســتانه در زمین باشــگاه
راهآهــن بــه مصاف ایــن تیم رفتــه بــود .در آن دیــدار محمد
دانشــجوی پزشــکی توی پســت هافبک وســط راهآهــن بازی
میکــرد .دانشــجویی کــه به تازگــی قهرمــان مهارتهای فنی
کشــور هم شــده بــود .آن روز ممدآقا چندبار روی ســر پروین
و بقیه ســتارههای ســرخپوش ســر زده یــا توپشــان را قاپیده
و چشــم همایــون را گرفتــه بــود .بعــد از بــازی همایــون گفته
بــود واســه تمریــن بیا بولینــگ عبــده .فردایش دکتــر زادمهر
دو ســاعت زودتــر از همــه رســیده بــود بولینــگ و ســتارههای
ســرخپوش را از نزدیــک دیــده بــود کــه عمــراً در خوابش هم
نمیدیــد .آن روز بــه خاطــر هــوای بارانــی رفته بودند ســالن
بســکتبال .تمریــن ایــن بود کــه بپرنــد دستشــان را بزنند به
تخته بســکتبال اما زادمهــر آنقدر خوشپرش بــود که هنگام
پــرش کلهاش را ســابانده بود به حلقه .زادمهــری که تا دیروز
عکس ستارهها را جمع میکرد حاال باالدست آنها ضربه زده
بود .همایون در اولین بازی دوســتانه در زمین تهرانسر ،ممد
زادمهر را جای صفر به پســت فوروارد فرستاده بود و ممد هر
ســه گل تیمــش را زده بــود .ممدی که هنوز دانشــجوی ســال
اول دانشــگاه ملــی بود امــا بچهها همه در تیــم دکتر صداش
میزدند.
وقتی راجرز رفت و همایون مربی شد تیم در هفته اول به راه
آهن باخت و نشــریات فریاد برآوردنــد ببینید این تیم به چه
روزی افتاده اســت اما در همــان روز ناامیدی هم علی پروین
در مصاحبــهای بــا قاطعیــت اعــام کرد کــه تیم مــا قهرمان
میشــود .روزنامه تاج برای کم کردن روی پروین گفته بود به
هــر تیمی که پایــان فصل  ۵۰تا گل بزند  ۵۰هزار تومان جایزه
میدهیــم .بازی دوم با آرارات بود .زادمهر در حالی که صبح
همــان روز در بازی تیم جوانان پرســپولیس بــه میدان رفته و
گل زده بــود بــه محض اتمــام بازی در زمین کــوی نهم آبان،
خــود را بــه امجدیه رســانده بود .بــازی پرســپولیس  -آرارات
تــا دقیقــه  ۷۰مســاوی بود کــه همایون بهــش گفته بود پاشــو
لخت شــو بــرو تــوی زمیــن .و او روی کرنر محمد دســتجردی
توپ را با ســر چپانده بود توی دروازه حریف و اولین گلش در
پرسپولیس ثبت شده بود.
در بــازی بعــد در مصــاف با تیــم دارایی کــه کاپیتــان قلیچ را
باالســرش داشــت باز در حالی که زادمهر صبح همان روز در
تیــم جوانان بازی کــرده بود بعد از ظهــرش مقابل دارایی به
میدان رفته و گل زده بود.
بعــد از دبــل کــردن در هفته ســوم مقابــل بانک ملــی بود که
تماشــاگران شــناختندش :دکتــر بیــا اینجــا ،دکتــر بیــا اینجــا!
زادمهر کشف همایون در همان فصل اول یازده گل از  ۴۵گل
پرسپولیس تا هفته پایانی را به ثمر رسانده بود .هفته آخر در
مقابــل راهآهن اگــر  ۵گل میزدند روی نشــریه تاج را هم کم
میکردند .نیمه اول  -۲صفر به نفع پرسپولیس خاتمه یافته
بود و در نیمه دوم همایون به زادمهر ندا داده بود که یاهلل برو
توی زمین .با  ۲گل او و بقیه گلهای بچهها ،مجموع گلهای
پرســپولیس در پایــان فصــل بــه  ۵۰رســیده بود .توی جشــن
قهرمانی پرسپولیســیها (به مربیگری بیوک وطنخواه) که در
بولینگ عبده برگزار شــده بود عباس پهلوان ســردبیر نشــریه
تــاج بــه زادمهر گفتــه بود تــو منو بدبخــت کردی! حــاال کیف
داشــت وقتی که جایزه  ۵۰هزارتومانی پرســپولیس جیرینگی
بین بچهها تقسیم میشد.

