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پيشكسوتان

از كلوب اهواز تا دارايي و استقالل

اكبر افتخاري در سطح باش��گاهي با تيم موسوم به كلوب اهواز كارش
را از س��الهاي  1343و  44آغاز كرده و چه چي��زي جالبتر از اين كه او
با دو جنوبي بزرگ ديگر فوتبال كش��ورمان كه همانا مهراب شاهرخي
و ناظ��م گنچاپور بودند در يك مقطع در اين تيم همبازي ش��د و وقتي
اسم و رس��مي دركردند و به تهران آمدند ،هر سه نفر پيراهن دارايي را
ب��ه تن كردند .بعد از گذش��ت مدتي كه مهراب و گنچاپور به ش��اهين
ك��وچ كردند ،افتخاري حاضر ب��ه اين همپايي نش��د و در دارايي كه از
«قدرتهاي» برتر و س��الها رقيب شاهين بود باقي ماند .بعد از انحالل
شاهين و كوچ ش��اهينيها به پرسپوليس نيز افتخاري آنها را همراهي
نكرد و بعد از راكد ش��دن دارايي نيز افتخاري به استقالل (تاج) رفت و
پيوندش با اين تيم فقط زماني قطع شد كه رايكوف سرمربي يوگسالو
وقت اين تيم به وي بياعتنايي كرد و مش��خص ب��ود كه بازي انفرادي
عالي اكبر با انديشههاي گروهي رايكوف همخواني ندارد.

حضوري كوتاه مدت در پرسپوليس

اين چنين بود كه افتخاري س��ر از عقاب درآورد و با حسين فكري يك
خط ضد تاجي آشكار داشت و بازي او كنار وفاخواه ،اسماعيلي و اميني
خواه خاطرات تازه زيادي را آفريد .وقتي او سرانجام به پرسپوليس رفت
ديگر نه توان قبل را داش��ت و نه ياران سابق و جديدش براي او بيتابي
ميكردند .به اين ترتيب مرد كوتاه قد با تكنيكي كه مدافعان بس��ياري
را فلج و چش��مها را مسحور كرده و طي شكست 2ـ 4تيم منتخب آسيا
مقابل آرس��نال انگليس يك��ي از دو گل آس��ياييها را زده بود .پس از
حضوري كوتاه مدت از جمع قرمزها جدا شد و پي زندگياش رفت.

سالها رانندگي تاكسي

دش��واريهاي معيش��تي افتخاري را كه از پولهاي خ��وب امروز در
زمان وي خبري نبود ،به كار روي تاكس��ي كش��اند و او س��الهاي سال
مسافركشي كرد تا پولي بدست آورد و زندگياش را بگذراند تا سرانجام
بيماري روزهاي او را به شماره رساند.
به تازگي وزير ورزش از او عيادت كرد و قول تأمين مخارج درمان وي را
داده بود اما زمان خداحافظي مرد ناآرام رس��يد و كسي از جمع ما رفت
كه از ش��روعكنندگان نوار پيروزيهاي آسيايي فوتبال ايران بود و در
گوش چپ حتي عادالني و عليدوس��ت هم در رس��يدن به مدارج وي
مشكل داشتند.

اين بچههاي ماندگار جنوب

بچههاي مليپ��وش جنوب در فوتب��ال ملي ما به تدري��ج كم و كمتر
ش��دهاند .زندهياد دهداري در جمع ما نيست .مهراب در بهمن 1371
رفت .گنچاپور در بهمن  91وداع كرد و افتخاري در پاييز امسال از ميان
ما رفت و در سالهاي فيمابين صفر ايرانپاك نيز چشم از جهان فرو بسته
بود .با اين حال خط رزخيز خوزس��تان حتي با خاط��رات آن بازيهاي
سحرانگيز اكبر افتخاري تا ابد افتخارشان خواهد ماند.

آنهايي كه بودند و نبودند

اگر در انتظار مراس��م چهلم اكبر افتخاري هس��تيم ،در مورد آشتياني
اين زمان سپري شده است .مراسم تشييع پيكر و سپس به خاكسپاري
آشتياني چندي پيش در حضور بزرگاني مثل باقري ،كريمي ،فريدون
معيني ،كاش��اني ،خوردبي��ن ،صانعي ،پنجعلي ،كالني ،جاس��ميان،
مايليكهن و البته سلطان علي پروين برگزار شد.
آيين تش��ييع وي از ورزشگاه شهيد ش��يرودي آغاز و در نهايت وي در
قطعه نامآوران بهش��تزهرا به خاك سپرده ش��د .خاطرات خوبش به
جاي مانده از مدافع راس��ت اسبق و سرپرست پيشين تيم پرسپوليس
كه در پي يك بيماري چندماهه درگذش��ت ،موجب حضور ش��ماري
از آبيها نيز در مراس��م تشييع وي ش��د كه جباري ،قراب ،كارگرجم و
زماني از آن دست بودند .از ساير حاضران در مراسم ميتوان افشارزاده،
س��اكت و مناجاتي را هم نام ب��رد ،اما جاي برخي ني��ز خالي بود ،مثل
شماري از بازيكنان فعلي پرسپوليس .آنها انگار با ابعاد كارهاي عظيم
آش��تياني در زمان بازيگري وي آشنا نيس��تند و اين يك تأسف بزرگ
را بر جاي ميگذارد و اين تأس��ف زماني بزرگتر ميش��ود كه متذكر
ش��ويم آبيهاي امروز هم در مراسم تشييع پيكر اكبر افتخاري حضور
بايستهاي را كه بايد ميداشتند ،نداشتند.
زمانه بدي است...
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