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ویژهنامه آخر هفته

پرونده هفته
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بــه فدراســیون فوتبال رســید کــه نامبــرده به دلیــل اینکه در
یکــی از نهادهای نظامی شــاغل اســت حق حضــور در هیچ
تیــم غیرنظامــی را نــدارد و حضــور او در کلوپ پرســپولیس
غیرقانونــی اســت .بدینوســیله رضایتنامــه او فقــط بــرای
حضور در باشــگاه پاس صادر میشود .دنیای ورزش بهمن
 1353نوشــته کــه داناییفرد ،مصطفی عــرب و باباخانلو به
دلیل شــاغل بــودن در نیرویهوایی اجازه بــازی در تیمهای
شــخصی را ندارنــد و ســر از تیــم نظامــی پــاس درآوردنــد.
حــاال حال پرسپولیســیها دیدن داشــت که میخواســتند در
تیمشــان جوانگرایــی کنند و بــه این شــاهماهی فصل نقل و
انتقــاالت بیشــتر از آب و دون نیازمند بودنــد .علی عبده هر
دری را کوبید نتوانســت علیه آن حکم قضایی اقدام کند .در

ایرج نیموجبی متولد  26اسفند  1329فرزند
خلف علیآقا بود .چپپایی با دریبلهای ریز
و عجیب جنگنده و سمج .با  168سانت قد
و  63کیلو وزن روی سر نردبامها کله میزد.
در  8سالگی تابلو بود که ژن فوتبالی از پدر به
ارث برده است .هشت سالهای که اولین بار در
بازی تیم خردساالن تاج در امجدیه در میان
بچههای گندهباقالی هتتریک کرد و اهالی
امجدیه فهمیدند که چه فلفلی ست.

پایــان ایــن موشــدوانیها و در آخرین لحظــات فصل نقل و
انتقاالت ،ایرج در حالی که با پرســپولیس قرارداد داشت سر
از پاس درآورد و قرمزها مغبون شدند.
البتــه این تنها دون پاشــیدن قرمزها برای این ســتاره نبود.
او دو ســال بعد یک بار دیگر در پایان جام چهارم ()1355
بــا پرســپولیس بــه توافــق رســید و در ازای  80هــزار تومان
پیشپرداخــت کــه مبلــغ حلقومگیــری به حســاب میآمد
قــراردادش را ثبــت کرد .ایــن بار میگفتند همــه چیز دیگر
تمام اســت و مو الی درزش نمیرود چرا که تاریخمصرف
قانــون عجیب و غریب عدم اشــتغال نظامیان در تیمهای
خصوصی لیگ از ســوی مقامات فوتبال لغو شــده و خیال
دوطــرف راحت بــود .کیهان ورزشــی به تاریــخ دوم بهمن
 1355دربــاره او نوشــت :داناییفرد در پایــان دومین دوره
جــام تختجمشــید و هنگامــی کــه بیــرون رفتن عقــاب از
جــام حتمی شــد با پرســپولیس یک قرارداد دوســاله امضا
کــرد و حتــی چندماهی هــم از باشــگاه پرســپولیس حقوق
گرفــت (بــه شــهادت بانکی که کارهــای بانکی پرســپولیس
را در اختیــار دارد) ولــی وقتــی اطالعیــه دادنــد کــه یــک
فوتبالبــاز نظامی حق بازی در تیــم غیرنظامی را ندارد تیم
پرســپولیس به نفع پاس کنار رفت و داناییفرد سر از جمع
سبزپوشــان درآورد .حاال باز پس از دوســال ،این بازیکن سر
از پرســپولیس درآورده و با پیشقــرارداد  80هزارتومنی به
تیم سرخها پیوسته است .اما این بار نیز در آخرین ساعات
فصــل نقــل و انتقاالت ،مســئوالن پاس توپــی در کردند که
صدایــش تــا دوردورهــا هــم رســید .آنهــا اعــام کردند که
رضایتنامــه ایــرج را در صورتی صــادر میکنند کــه بخواهد
در تــاج تــوپ بزند .کیهان ورزشــی شــماره  1180درباره این
شــرط عجیــب و غریــب مســئوالن باشــگاه پــاس فقط یک
جمله نوشــت :خــدا فقط بــه داد ایــن فوتبال برســد! ایرج
در جــام چهارم ســتاره پاس بــود و با این تیم بــه قهرمانی
لیــگ رســید اما در حالــی که همــه در جشــن قهرمانی این
تیم آتش میســوزاندند او حتی در این ضیافت هم غیبت
کرد و نشــان داد که رفتنش از این تیم در فصل بعد حتمی

ســت .باالخــره تاجیها او را از چنگ پرســپولیس درآوردند
و اتفاقاً در دربی اردیبهشــت  1356چنان آتشــی در میدان
ســوزاند که حد نداشــت .احمد عبداللهینیا رفیق فابریک
و بچهمحــل قدیمــی او کــه حــاال کاریکاتوریســت معروفی
شــده بود در کاریکاتوری که در تاریخ  14خرداد همان ســال
در کیهــان ورزشــی بــرای ایرج کشــید او را در حــال دریافت
تلویزیــون و اتومبیــل و پولهــای اهدایــی هواداران کشــید و
زیرش نوشــت :طرفــداران تاج بعد از بــازی ایرج در دربی،
هدایای زیادی به او دادند .داناییفرد در این سالها به اوج
بلوغ تکنیکی رســیده بود و دفاعهای حریف برای مبارزه با
او علناً ســاخیاش میکردند .چنین شــد که نشریات وقت
اســمش را آقــای آســیب گذاشــتند چــون همــهاش یکی از
دســت و پاهایش وبال گردنش بود .اوج درخشش تاریخی
ایــرج در روز چهارشــنبه  17خرداد  1357بــود که با پیراهن
تیم ملی در مقابل اســکاتلند ،اولین گل تاریخ جامجهانی
را برای ایران زد و نامش در لیست رکوردداران فوتبالفارسی
جاودانه شــد .چند ماه بعد که ســلطان پله تصمیم گرفت
در  37ســالگی با عالم فوتبال وداع کند باشــگاه کاسموس
آمریــکا تصمیــم گرفت برای تجلیل از او بازی دوســتانهای
بــا تیــم منتخب جهان برگــزار کنــد و هنگامی که نــام ایرج
و آندرانیــک در لیســت منتخــب دنیا منتشــر شــد بمبی در
رســانههای ایران ترکید .بمبی که علناً این دعوت را نشــانه
توســعهیافتگی و جهانی شــدن فوتبال ایران برمیشــمرد.
ایــرج پیراهن الجورد منتخب جهان را در نیویورک پوشــید
امــا نشــریه تاج ورزشــی کــه ارگان داخلی باشــگاه آبیهای
پایتخــت بــود در شــماره  5شــنبه  11آبــان ماهاش به ســفر
بدون مجوز او چنین تیکه انداخت که :روشــن ،اســکندریان
و داناییفرد اینجا در عین تنگدســتی تاج با دیدن پولهای
بیشتر چنان هوایی شدند که هیچچیز حتی عِرق باشگاهی
نیــز جلودارشــان نبود .تــاج خلوصنیت به خــرج داد و دو
بازیکــن ملیپوش خود را به نیویورک فرســتاد تا یک بازی
در تیم کاســموس انجام دهنــد و بازگردند اما داناییفرد با
وجــود قــرارداد و تعهدی که در قبال وســایل رفاهی که تاج
در اختیــارش قرار داده بود حتــی زحمت مراجعه به ایران
و گرفتن رضایتنامه را به خودش نداد و آمریکانشین شد.
باشــگاه تــاج کــه همــه چیــزش را مدیــون پــدر ایــرج بــود

هیچوقــت با این پدر و پســر خوب تا نکرد .مــردی که ابتدا
در بنیانافکنی کلوپ دوچرخهســواران (کــه بعدها به تاج
تغییر نام یافت) دســت داشــت و ســپس تا سالهای سال
مربــی تیمهــای بزرگســال و پایه این باشــگاه بــود .آنها در
اصــل بایــد نورچشــم خوشتکنیــک ایــن پــدر زحمتکش
را از همــان خردســالی جــذب میکردنــد و دیگــر رهایــش
نمیکردنــد .آن روزها که پســرک نیموجبی برای اولین بار
در تیم خردســاالن ســتارههای آبــی ،در هیبت یک ســتاره
نوظهور ظاهر شد.
نیموجبی در منتخب جهان
دعوت کاسموس از ستارههای سرساسر
جهان ،نخســتین حضــور بچههای ما در
ســطح اول فوتبال نمایشــی دنیا بود که
دوربینهای سراسر جهان را با آسهای
ما آشــنا میکــرد .داناییفرد و اســکندریان چند ماهی بود
کــه از جامجهانــی  1978آرژانتین بازگشــته بودنــد و حاال
دیگر رزومهای برای خود نگاشــته بودنــد .مخصوصاً ایرج
که با به ثمر رســاندن نخســتین گل تاریخ فوتبال ایران در
جامجهانی نام خود را در میان گلزنان این جام جای داده
بود .البته آندرانیک نیز با وجود داشــتن استایلی دلپذیر و
خصیصــه جنگندگــی و بیمه کردن بک چــپ تیم ملی در
نیمه اول دهه پنجاه ،نتوانسته بود در جامجهانی نمایشی
در خــور ارائــه دهــد و در اهــدای پنالتیهای پرشــمار خط
دفاعــی ایران به حریفان ،بیتقصیر نبود اما به هرحال در
میان ستارههای تیم ملی ایران قرعه به نام او افتاده بود و
آندرانیــک هم بدش نمیآمد که با این بهانه ،برای ادامه
تحصیل و فوتبال به آمریکا برود و شــانس خود را امتحان
کنــد .آن روزهــا کاســموس نخســتین باشــگاه آمریکایــی
بــود کــه با جذب دو ابرســتاره فوتبال جهان ســلطان پله و
قیصــر بکن بائر به فکــر افتاده بود که فوتبــال عقبمانده
از قافلــه جهانی ایاالت متحده را با نمایشهای تبلیغاتی
خــود تــکان داده و بــا توجــه به جذابیــت فوتبــال در میان
جوانــان غــرب ،خود را به صــف توســعهیافتههای فوتبال
جهــان برســاند کــه این پروژه طــی چهل ســال بعدی هم
چنــدان موفقیتی نیافــت .برگزاری مســابقه خیریه با تیم
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منتخــب جهــان از دل همیــن تفکر و همین پــروژه بیرون
آمده بود .روزی که دعوتنامه باشــگاه کاسموس آمریکا به
دســت آندرانیک و ایرج رسید آنها دنیای دیگری داشتند.
کاســموس در دعوتنامه تلگرافیاش به فدراسیون فوتبال
ایــران از داناییفــرد و اســکندریان خواســته بــود کــه خــود
را به مســابقه موســوم بــه بزرگداشــت پله برســانند .عین
دعوتنامه از این قرار بود:
بــه یادبــود اولین ســال کنارهگیری پلــه ،فدراســیون فوتبالایاالتمتحــده و لیــگ شــمال کشــور بــه باشــگاه کاســموس
اجازه دادهاند که در روز ســی اوت مراسمی برگزار سازد .اوج
این مراســم مسابقهای ست که بین کاســموس و منتخبی از
ستارگان جامجهانی  1978برگزار میشود .قسمتی از درآمد
این مراســم به یونیسف اهدا میشــود تا برای سال  1979که
به عنوان ســال کودک اعالم شــده به طریق الزم هزینه شود.
بدینوســیله تحت مقررات فیفا از شــما تقاضا میشود که به
دو بازیگر مورد تقاضای ما -اســکندریان و داناییفرد -اجازه
دهید تا در این مراســم تاریخی ســهمی داشــته باشند .ما در
حــال حاضر به بازیگــران برگزیده و باشگاههایشــان تلگراف
زدهایــم و منتظر جــواب آنان هســتیم .روز  28اوت روز ورود
بازیگران اســت و ســه روز بعد روز خاتمه کار میباشد .لطفاً
در اسرع وقت ما را از تصمیم خود مطلع سازید .متشکریم.
ایــرج و آندرانیــک بــه محــض دریافــت تلگــرام ،خــود را بــا
شــادی و شــعف تمــام به باشــگاه تاج (اســتقالل) رســاندند
تــا مقدمات ســفر خود را فراهم ســازند .ایرج بــه خبرنگاران
ذوقزدهای که از احساس او در قبال این دعوت میپرسیدند
گفــت :بایــد با بهترین فــر م بدنی به آمریکا رفــت .امیدوارم
نماینــده شایســتهای بــرای فوتبالیســتهای ایــران باشــیم.
آندرانیــک نیز در پاســخ خبرنگاران گفــت :از فردا میگذارم
پشــت تمریــن و خــودم را طــوری میســازم که حتــی اگر در
نیویــورک چنــد دقیقــه هــم بــازی بــه من رســید میکوشــم
تــا قــدر آن را بدانــم .ایــن افتخــار در حقیقــت بــرای تمــام
فوتبالیســتهای ایرانی است .اینکه ما را به حساب آوردهاند
و در جمــع بهترینهــای دنیــا انتخــاب کردهانــد نمایانگــر
توجــه بــه بازیکنــان ایرانــی اســت .اگــر بــه جــای مــن کــس
دیگری هم انتخاب میشــد باور کنید همین قدر خوشــحال
میشدم.
آندرانیــک و ایرج بعــد از حضور در این دیدار تشــریفاتی ،با
کلوپهــای آمریکایــی قــراداد بســتند و در آن کشــور اقامت
گزیدنــد .آندرانیــک بعــد از خداحافظی از چمنها مدرســه
فوتبــال بــاز کــرد و بــه تربیــت جســمانی و تکنیکــی نســلی
نورســیده از یانکیهــا پرداخت .بعدها حتی پســرش آلکو را
نیز برای فوتبال تربیت کرد و دیگر یکجوری سرش شلوغ شد
کــه هرگــز او را در ایران ندیدیم اما ایــرج بعد از چندین دهه
اقامــت در آمریکا ناگهان دلش هوای ایران را کرد و در حالی
کــه دخترانــش از آب و گل درآمده بودند به ایران برگشــت.
در آن ســالها خیلیهــا از پایبنــدی ایرج به فرهنگ شــرقی
ســخن میگفتنــد که آمــده تا دختــران نازگلش را در ســنین
نوجوانی با فرهنگ اصیل ســرزمین مــادری بزرگ کند .و در
چنین شــرایطی بــود که خیلیها او را مجــاب کردند که برای
گرفتــن حق پدرش کــه از بنیانگذاران تیم دوچرخهســواران
(نام اولیه باشــگاه اســتقالل) بود و تمــام زندگیاش را وقف
تیــم آبیها کرده بــود اقدامات حقوقی انجــام دهد اما ایرج
شــرمروتر از این حرفها بود .او مدتی مغازه طالفروشی باز
کــرد و وقتی دید که شــرم حضــورش قابل رســوخ در فوتبال
پیچیــده و اخالقگریز این مملکت نیســت عطای مربیگری
را هم به لقایش بخشــید و دوبــاره به جلد انزوایش پناه برد.
انزوایی که گاه با رفت و آمد به ینگه دنیا عطر و بوی دیگری
میگرفت و گاه منجر به تنهایی وســیع این پسر محجوب در
تهران درندشت میشد.

