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حمید علیدوستی:

فوتبال برای من یک هنر است
ش��دم و توانستیم به دس��ته یک صعود کنیم .سه،
چهار سال در سایپا بودم و تعدادی از بازیکنان دهه
هفتاد و هش��تاد شاگردان من بودند .بعد از سایپا به
ترتیب در تراکتورس��ازی ،تیم ملی جوانان ،پیکان،
سرخپوشان دلوارافزار ،داماش گهر درود و تیم ملی
نوجوانان حضور داشتم .در این سالها در کالسهای
مربیگری هم حاضر شد م.

 نس�ل جدید جامعه و فوتبالدوس�تان آش�نایی
کمی با ش�ما دارند .از دوران آش�نایی با فوتبال و
کودکی صحبت کنید.

من ،حمید علیدوس��تی ،متولد  ۲۱اس��فند ۱۳۳۴
هستم و در محله هفده شهریور جنوبی بزرگ شدم.
همیشه در کوچه ،مدرسه و دبیرستان فوتبال بازی
میکردم و خیلی به فوتبال عالقهمند بودم به طوری
که جوراب را به شکل توپ در میآوردیم و در اتاق
خانه با خواهرها و برادرم بازی میکردیم .استعدادم
در فوتبال به قدری بود که بزرگترها برای یارکشی
م��را هم انتخاب میکردند و ب��ه این ترتیب فوتبال
بازی کردن من ،ش��کل گرفت .برادرم ش��ش سال
بزرگتر اس��ت و مرا همراه خودش به زمین فوتبال
ورزش��گاه شماره هشت در میدان خراسان میبرد.
قدم گذاش��تن به زمین فوتبال روی��ای من بود .به
هم��راه برادرم اولین کفش فوتبالم را خریدم و وارد
زمین ش��دم .این جریان تا جایی ادامه داش��ت که
توسط قاسم پناهگر و حسین فکری به تیم جوانان
تهران جوان رفتم و همان س��ال قهرمان مسابقات
جوانان تهران شدیم .حشمت مهاجرانی ،سرمربی
تی��م ملی جوانان مرا به اردوی این تیم دعوت
کرد و همین تیم قهرمان جوانان آس��یا ش��د.
با این قهرمانی ،مهاجرانی س��رمربی تیم ملی
بزرگساالن شد .او تیمش را برای مقدماتی جام
جهانی آرژانتین آماده میکرد و من
و چند بازیکن دیگر تیم ملی جوانان
را به تیم ملی بزرگساالن دعوت
ک��رد .در مقدماتی ج��ام جهانی
آرژانتین ،یک بازی با عربس��تان
در ش��یراز انجام دادم و در بازی
برگش��ت مقابل کویت به میدان
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شما ازجمله بازيكناني بوديد كه هرگز به تيمهاي
سرخابي نرفتيد .پیشنهادی از این دو تیم نداشتید؟

پیش��نهاد داش��تم ولی نرفت��م .تیم مل��ی تقریبا از
بازیکنان اس��تقالل و پرس��پولیس تشکیل شده بود
و من هم در میان آنها از هما حضور داش��تم .در آن
سالها فوتبال ایران دو قطبی بود ولی من به پیشنهاد
ای��ن دو تیم جواب منفی دادم.دالیل عمدهای وجود
داش��ت که به این دو تیم نرفتم .هر دو تیم بزرگ و
محترم هستند .فکر کردم میتوان بدون حضور در
این دو تیم نيز مس��یر ترقی و رش��د را طی کرد .این
مس��یر را رفتم ولی با رنج .همی��ن االن هم به خاطر
حضور نداش��تن در این دو تیم رنج میکش��م ،ولی
پشیمان نیس��تم .خيلي از مردم طرفدار این دو تیم
هس��تند و حتی مدیران باشگاهها و تیمها مربیانی را
انتخاب میکنند که در این دو تیم حضور داش��تند
و محبوب آنها هس��تند .این کار ،باور و تصمیمی بود
که خودم گرفتم و از آن پشیمان نیستم و انتخابم را
دوست داشتم.

رفت��م که این ب��ازی را بردیم و آن زمان پش��توانه
تیم ملی بزرگس��االن ش��گفتی آفرید.بازیهایم به
چش��م جالل طالبی ،س��رمربی تی��م دارایی آمد و
به عنوان یکی از پنج س��همیه جوان��ان وارد دارایی
ش��دم .در نخستین بازی جام تخت جمشید ،مقابل
اس��تقالل (تاج سابق) قرار گرفتیم ۱۸ .ساله بودم و
جو ورزش��گاه مرا گرفته ب��ود .در آن بازی ،مدافع
راس��ت اس��تقالل ،مرحوم پورحیدری بود و من به
عنوان مهاجم گوش چپ ،روبروی او قرار داش��تم.
دیگر تا پایان جام تخت جش��مید ب��رای دارایی به
می��دان رفتم.بعد از انقالب تی��م دارایی به دالیلی
منحل شد و به هما پیوستم و همراه تیم هما عناوین
زیادی را کسب کردیم و چند سال آقای گل شدم.
حضور در این تیم با دوران ش��کوفایی من توأم شد.
در آن س��الها در مقدماتی المپیک مسکو همراه تیم
مل��ی همه تیمها را بردیم و در دو دوره جام ملتهای
در ده�ه  ۵۰و  ۶۰حضور در اروپا ش�ایع نبود اما
آس��یا حضور داشتم .بعد از هما به آلمان رفتم و در
بوندس��لیگا بازی کردم .فکر کنم از سال  ۱۹۸۶تا شما به اروپا رفتید .چطور شد به بوندسلیگا رفتید؟
 ۱۹۸۹در آلم��ان بودم و مجددًا به هما بازگش��تم بهمن فروتن سرمربی تیم هما بود و همسری آلمانی
که این تیم در دس��ته س��ه (لیگ دو فعلی) حاضر داشت که آنجا زندگی میکرد .به وسیله فروتن به
بود .نتایج خوبی را به دس��ت آوردیم و مجددًا فوتبال آلمان رفتم .فوتبال آنقدر جهان شمول نبود
به دس��ته اول فوتبال ایران (لیگ برتر) صعود که همه از حضور من در آلمان اطالع داشته باشند.
کردیم.بعد از آن ،یک س��ال در کشاورز بازی برای تس��ت به تیم آلمانی رفتم و در روز نخس��ت،
کردم و در ش��رف  ۴۰سالگی به سایپا رفتم .آن کالوس تاپ مولر ،بازی مرا پسندید و به بوندسلیگا
موقع ذوالفقارنسب سرمربی تیم بود رفتم .نکت��های که درباره تاپ مولر وجود دارد این
و دو سال متوالی ( ۷۳و  )۷۴قهرمان است که او بعدًا سرمربی بارسلونا شد.
در فوتب�ال آلم�ان ،چن�د مصدومیت س�نگین
لیگ شدیم و جام حذفی را کسب
کردیم .زمانی که کاپیتان س��ایپا وخطرناك داشتید که خدا خيلي رحم كرد.
ب��ودم ،آرام آرام ب��ه مربیگری در یک بازی ،دروازهبان حریف به من برخورد کرد
پرداختم .زمانی که سایپا به دسته و من با پش��ت سر و از ناحیه نخاع به زمین خوردم.
دو سقوط کرد ،سرمربی این تیم با این ضربه به کما رفتم و دچار فراموش��ی ش��دم.

