پيشكسوتان

 وصال روحاني

از ابراهيم آشتياني تا اكبر افتخاري
پاييز امسال كه فقط  10روز تا پايان آن مانده است ،از تلخترين
پاييزهاي كشورمان طي س�الهاي معاصر بود .زلزله در برخي
اس�تانهاي غرب كش�ور و به ويژه كرمانش�اه دلها را به درد
آورد و جان ش�مار قاب�ل توجه�ي از هموطنان م�ا را گرفت و
عده زيادي را نيز بيخانمان س�اخت و از س�وي ديگر حوادث
ديگري هم مثل تصادفات جادهاي در س�لب جان مسافران ـ
البته كم دقت ـ اصال امس�اك نک�رد و از اين باب�ت هم تلفات
قابل توجه�ي بر جاي ماند .در عرص�ه ورزش و به ويژه فوتبال
هم فصل تلخ�ي را تجربه كرديم .ابتدا ابراهيم آش�تياني را از
دست داديم و اخيرا مراس�م چهلم وي نيز برگزار شد و سپس
اكب�ر افتخاري از جمع ما پركش�يد تا به فاصل�ه چند هفته دو
بازيكني را از دس�ت بدهيم كه در پس�تهاي تخصصي خود
نامزد جدي عنوان برترين فوتباليس�ت تاريخ ايران بودهاند.
آشتياني در دفاع راست اين وضعيت را داشت و اكبر افتخاري
هم نخستين گزينهاي است كه در صورت تالش براي گزينش
بهترينهاي پست گوش چپ به ذهن آدم ميآيد.

در زمانهاي متفاوت

اين تعريف و توضيح اضافي بايد بيايد كه از پس��تها و عناوين فوق در
سيس��تمهاي جديدتر ورزش فوتبال و روشهاي جاري در  30س��ال
اخي��ر خبري نب��وده و امروزيها از واژگاني چون پيس��تون چپ و بال
چپ و پيس��تون راست و بال راست براي پوشش دادن دو سمت ميدان
استفاده ميكنند و مش��ابه اين وضعيت براي پستهاي وسط ميدان
هم به گونهاي صدق ميكند.

مردان طراز اول

اگر ابراهيم آشتياني در سمت راس��ت ميدان جوالن ميداد و در پست
مدافع راس��ت در حين انجام وظايفش به س��مت جل��و ميرفت و در
حمالت نيز مش��اركت ميكرد ،اكبر افتخاري هم در س��مت چپ يك
حمل��هور طراز اول بود و البت��ه با اين تفاوت كه وي صرف��اً مهاجم بود
و چون هنوز وظايف پيس��تونها تعريف و اجرا نش��ده ب��ود وي به امور
دفاعي كاري نداش��ت و فقط در سمت چپ ميخوابيد و فرصت سازي
و گلزني ميكرد.

جواهر گرانبها

افتخاري مهاج��م تكنيكي و فوقالعاده نيم��ه دوم دهه  1340و نيمه
اول ده��ه  1350فوتبال ايران كه در پي يك بيماري طوالني و عوارض
س��كته مغزي در بيمارس��تاني در تهران در  74س��الگي بدرود حيات
گفت چنان در عرصه خود استاد بود كه ميتوان گفت بارفتنش جواهر
گرانبهاي ديگري از فوتبال ايران رخت بربسته است.
افتخاري در هر زمانهاي كه فوتبال باش��گاه ديگري تعريف و در زمين
اجرا ميش��د ،لقب بهتري��ن گوش چپ تاريخ فوتبال اي��ران را به خود
اختصاص داد و اينك كه پستها در هم آميختهاند و از مجموعه عناصر
حاضر در سمت چپ فقط يك پيستون و بال چپ باقي ماندهاند كسي
را طبعاً ياراي هجوم به س��مت عنوان افتخاري نيس��ت ولي او در دوره
خ��ود رقباي گرانقدري مث��ل بيوك جديكار و داري��وش مصطفوي و
همچنين اصغر ش��رفي را براي احراز لقب بهترين مرد در پست گوش
چپ داشت.

عضو ارشد تيم فاتح جام ملتهاي 1368

افتخ��اري از اعضاي اصلي و ارش��د تيم ملي ايران در زم��ان قهرماني
اي��ن تيم در جام ملتهاي آس��ياي  1968بود كه در تهران برگزار ش��د
و ح��رکات فنی او چه��ار حريف اي��ران در آن مس��ابقات را آزار داد و
گلزنيهاي سرنوشتس��از او ،بهزادي و كالني را در راه قهرماني ميسر
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