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مهاجم سابق استقالل

ساختار فوتبال من در آوردي است

چهرهاش مانند دبيرهاي سختگير رياضي بود .سر طاس ،موهاي کم پشت کنار گوش و ريش پرفسوري.
نامش ،خاص بودنش را دوچندان ميکرد :عبدالعلي چنگيز .شما که غريبه نيستيد؛ مصاحبه با چنگيز
راحتتر از آنچه فکرش را ميکردم جور شد .البته تصميم براي گفتوگو با او ،داستان امروز و ديروز
نبود و سابقهاي بلندمدت داشت اما درست زماني که فکرش را هم نميکردم ،مصاحبه جور شد تا
گفتوگويي را با بازيکن سالهاي دور استقالل و ذوب آهن که سالهاست در کشورهاي عربي حوزه
خليجفارس به مربيگري اشتغال دارد ،ترتيب بدهيم .پيشنهاد بايرن مونيخ و آث ميالن براي لژيونر
شدن ،ماجراي استعفاي  14بازيکن تيم ملي پس از مسابقات جام ملتهاي  1984سئول ،عضويت در
هيات مديره باشگاه ذوب آهن و دوري از فوتبال ايران ...سواالتي بودند که براي گرفتن جواب آنها
هشت سال حوصله به خرج دادم؛ پس به من حق بدهيد که حسابي ذوق زده باشم

 س��الها دوري از فوتبال ايران موجب ش��ده تا
ش��ناخت کمي از عبدالعلي چنگيز داشته باشيم.
از ورود جدي به فوتبال شروع کنيم.
حضور جدي م��ن در فوتبال به زماني باز ميگردد
که در تيم مدرس��ه ادب اصفه��ان بازي ميکردم.
م��دارس هم��واره بهتري��ن محل ب��راي انتخاب
ورزشکاران مس��تعد اس��ت و در آن زمان دانش
آم��وزان ج��ذب رش��تههاي مختلف ميش��دند.
بازيکن��ان ذوب آهني زي��ادي همانند کربکندي و
شجاعي در مدرس��ه ادب درس ميخواندند و در
همان دوران دبيرس��تان بود ک��ه ليادين مرا براي
بازي در تيم ذوب آهن انتخاب کرد.
موقعيتي براي لژيونر شدن شما پيش نيامد؟
اتفاقًا م��ن در زمان اوجم ،از تيمهاي هانوفر و بايرن
مونيخ و حتي آث ميالن ايتاليا پيشنهاد داشتم .بعد
از بازيهاي آسيايي  1982دنبالم آمدند اما آن زمان
فدراس��يون فوتبال نبود که بخواهم کارهاي اداري
مرب��وط به رفتن را انجام بدهم و س��فارت هم ويزا
صادر نميکرد و اين موقعيت را از دست دادم.
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فک��ر ميکنيد اگر موقعيت فراهم ش��ده بود و
به تيم آث ميالن رفته بوديد ،با عبدالعلي چنگيز
فعلي چه تفاوتهايي داشتيد؟
گذشتهها ديگر گذشته و افسوس خوردن فايدهاي
ن��دارد .موقعيت و بازيکنان امروزي را که ميبينم،
حس��رت ميخورم ،البته بحث غرور نيس��ت؛ بلکه
اس��تعداد خدادادي بود و ميتوانستم در سطح اول
فوتبال دنيا بازي کنم زيرا سرعت و مهارت را با هم
داشتم .مهارت من در ضربات قيچي زبانزد بود .ما
عملًا مجاني فوتبال بازي ميکرديم .من ليس��انس
تربيت بدني دارم اما در مدرس��ه و دانشگاه دروس
زي��ادي از جمله زبان انگليس��ي و ق��رآن تدريس
ميکردم و معلم حق التدريس بودم.
از شما به عنوان متخصص حرکات آکروباتيک
ياد ميشود؛ به قول خودتان استعداد ذاتي بود يا
اينکه تمرين داشتيد؟
م��ن در زمان کودکي به قيچ��ي زدن عالقه زيادي
داشتم و هميشه در منزل تشک ميانداختم و ضربه
قيچي تمري��ن ميکردم که شيش��ههاي زيادي را
هم شکس��تم .البته آن موقع مطبوعات و رس��انهها
گس��تردگي حال را نداش��ت و ما ديده نميشديم و
حت��ي هيچ فيلمي از دوران بازيام ندارم .ما مجاني
فوتبال بازي ميکرديم و وقتي وارد بازي ميشديم،
به عش��ق مردم بازي ميکرديم .ام��ا بيرون زمين
از باال و پايين ش��هر گرفته ،همه مرا ميشناختند و
مورد توجه بودم .بعدها که به استقالل رفتم ،در کل
ايران ش��ناخته شدم و بعدها با حضور در مسابقات
برون مرزي و بينالمللي ،در آسيا ديده شدم و اسمم
سر زبانها افتاد.
از پرسپوليس پيشنهادي نداشتيد؟
قبل از انقالب ،دالل پرس��پوليس سراغم آمده بود
و ميخواس��ت مرا به اين تيم ببرد اما مديران وقت
ذوب آه��ن گفته بودن��د خودمان به اي��ن بازيکن
نياز داريم .من زمينه جام جهاني داش��تم و ترس��م
از تيمه��اي بزرگ ريخته بود زي��را در رده جوانان
ب��ا تيمهاي برزيل و ايتاليا و در رده اميد با فرانس��ه
بازي کرده بودم.
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چطور ش��د که حاضر شديد در ليگ قطر بازي
کنيد؟ اينطور به نظر ميرسد که به خاطر قرارداد
مالي خوب اين پيشنهاد را قبول کرديد؟
فصل اولي که باش��گاههاي قطري بازيکن خارجي
ميگرفتند ،به بازيکنان ايراني زيادي پيشنهاد بازي
دادند و من به همراه محمدخاني ،شاهين و شاهرخ
بيان��ي ،قاس��مپور و قلعه نويي به لي��گ قطر رفتيم.
بحث مالي قابل توجهي در ميان نبود اما به نس��بت
هم پول خوب ميدادند .قطريها تماشاگر فوتبالي
نداش��تند و براي جذب تماش��اگر سرمايه گذاري
ميکردند که به خدمت گرفتن بازيکنان ايراني هم
براي جذب بيشتر تماشاگر بود.
س��ر کم مو و ريش پرفس��وري ظاهر متمايزي
از عبدالعل��ي چنگيز در بين فوتباليس��تهاي دهه
شصتي ايجاد کرده بود .با قصد و منظور اين ظاهر
را انتخاب کرده بوديد؟
من از روز اولي که فوتبال را ش��روع کردم ،توجهي
به اين مس��ائل نداشتم .من عاش��ق فوتبال بودم و
تم��ام تمرکزم را روي بازي گذاش��ته بودم و دنبال
اين نبودم که چهره متمايزي داش��ته باشم .هميشه
ري��ش پروفس��وري نميگذاش��تم و تغييراتي در
چهرهام داشتم.
ماجراهاي مربوط به استعفاي  14بازيکن تيم
ملي که بعد از بازيهاي آس��يايي رخ داد ،يکي از
ابهامات بزرگ تاريخ فوتبال ايران است.
مسائلي در اردوي تيم ملي رخ داد که اتفاقات درون
خانوادگ��ي بود و نبايد به بي��رون درز پيدا ميکرد.
بلکه بايد در درون خانواده مس��ائل و مشکالت را
حل و فصل ميکردند .متاس��فانه يک خبرنگار در
جريان مس��ائل داخلي تيم ق��رار گرفت و ماجرا را
رس��انهاي کرد ،شايد اشکال از ما بود که پيش بيني
اين اتفاق را نکرده بوديم.
اما بعدها از آن جمع  14نفره ،بازيکناني به تيم
ملي برگشتند اما براي شما اين اتفاق رخ نداد؟
حساسيتم باال بود و کار دستم داد .اگر شخصيت
من
ّ
فعلي را داشتم .به سادگي عين دريبل زدن بازيکن
روبرويي از آن رد ميشدم .بعدها که بزرگتر شديم،

