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رئیسهیئتفوتبالخراسانرضویباوجودنصبچمنمصنوعیخبرداد:

زمین شماره یک هنوز آماده بهرهبرداری نیست

وقتی به این فکر میکنی که  60س��ال عمر دارد ،ناخودآگاه
احساس��ت با نوعی احترام آمیخته میشود 60 .سال زندگی
در یکی از ش��لوغترین خیابانهای شهری بزرگ .چه بسیار
آدمهایی که در گ��ذر این س��الها از خیابانهای پردرخت
کنارش گذش��تهاند و برخی در ش��تاب این آمد و شدها ،نیم
نگاهی به ق��د و باالیش کرده و زیر لب تحس��ینش کردهاند.
در آن سالهای جوانی رش��ید و چشمنواز بوده قامتش البد!
حاال هم که گرد پیری رخش را پوش��انده ،زیر چین و چروک
گذر اینهمه س��ال میشود گوش��های از آن ابهت را دید ،اما
اینهمه که گفتم فقط چیزی است که از بیرون میتوان دید.
داستانی اس��ت از ظاهر این رفیق  60ساله مردم شهر که در
دل حکایتهای دیگری دارد .تلخ و شیرینهایی که باید دل
به دلش داده باشی تا در دانستنشان شریکت کند .از رفقایی
بگوید که روزگاری در دلش ماوا داش��تهاند و ببینی که وقتی
از آنها برایت خاطره میگوید ،احساس��اتی میشود .از اکبر
میثاقیان ،مس��یح مس��یحنیا ،محمد اعظم ،خداداد عزیزی،
رضا عنایتی ،علیرضا نیکبخت ،حسین بادامکی و صدها اسم
دیگر که شک ندارم او دلش برای همه آنها تنگ شده است و
بیشتر برای محمد اعظم که سالهاست دیگر سری به او نزده
اس��ت .او دلش گرفته ،چون سالهاس��ت به خاطر پیریاش
دوس��تان جدید به سراغش نمیآیند .س��بزیاش به زردی
گراییده و قامتش خمیده و همین کافی است تا کمتر سراغی
از او بگیرند .این پیرمرد س��الها رفاقت کرده بیکمفروشی
و حاال نوبت ماس��ت که حق رفاقت به گردنم��ان دارد .مثل
آن س��الها رخش را که س��بز کنیم و رختش را نو ،قد راست
میکند و باز دلش میتپد برای جوانها ،چرا که او عاشق است
و رس��م عاشقی جز این نیست .کالهمان را به احترامت از سر
بر میداریم و باز میس��ازیمت پیرمرد .م��ا که رفیق نیمهراه
نیستیم کهنه رفیق...

رئیس هیئت فوتبال استان
سارا ناجی
گفت:زمینچمنمصنوعی
شماره یک استادیوم تختی هنوز آماده بهرهبرداری
نش��ده اس��ت و برای برگزاری لیگهای کش��وری
مناسب و در شان خراسان رضوی نیست.
تنها ش��اید رقابتهای ردههای سنی استان در این
زمین برگزار ش��ود .عباس چمنی��ان در خصوص
هزینههاییکهبرایانجاماینپروژهشدهاست،گفت:
طبققراردادیکهباپیمانکاربستهایم 390،میلیون
تومان برای تکمیل و به اتمام رس��اندن پروژه زمین

چمن مصنوعی شماره یک مجموعه ورزشی تختی
هزینهکردهایم.عباسچمنیانادامهداد:پهنکردن
چمنمصنوعیبررویزمینبهاتمامرسیدهاست،اما
هنوز زمین قابل استفاده برای برگزاری رقابتهای
استانی و مسابقات کشوری نیس��ت ،زیرا بعضی از
قسمتهایمجموعهمانندرختکنهاوسرویسهای
بهداشتی نیاز به بازسازی و ترمیم دارند.
چمنیان با اش��اره به اینکه بازس��ازیها مشارکتی
خواهدبود،گفت:درهمینهفتهباباشگاههایفعال
در لیگهای کشوری مانند ابومسلم ،سیاهجامگان

و آرمان رضا جلسهای خواهیم داشت و در خصوص
مشارکت برای بازس��ازی اتاق داوران ،رختکنها و
سرویسهای بهداشتی صحبت خواهیم کرد.
وی در خص��وص هزینهها و مدت زمان بازس��ازی
برخی از قس��متهای مجموعه ورزشی تختی نیز
خاطرنش��ان کرد :برآوردهای ما نشان میدهد که
70میلیون تومان برای به اتمام رساندن بازسازیها
الزم داری��م .ب��ا تامین اعتب��ار الزم ب��رای این کار،
پیمانکار حدود دو هفته پس از آغاز بازسازی ،پروژه
را به پایان میرس��اند .چمنیان همچنین با اش��اره

المیرا منشادی

ستارههای استادیوم پیر

جواد طاری بخش

با یک شوت عاشق فوتبال شدم

قبل از بازی زمین را
آبپاشی میکردیم

نگاهیبهخاطرهانگیزترینبازیهاییکهدراستادیومتختیبرگزارشد

ازجنجالناصرخانتاآتشبازیرضایآقایگل
بی��ش ا ز  6دهه از تاس��یس زمین
ش��ماره ی��ک ورزش��گاه تخت��ی
گزارش
میگذرد .در اواخر دهه  20جایی
حمیدرضامعصومیان که ما امروز مجموعه ورزشی تختی
میخوانیمش یک مجموعه ش��امل دو زمین خاکی و یک
اس��تخر روباز وجود داش��ت .این زمین خاک��ی آن روزها
مشتری زیادی نداشت ،اما به تدریج که پای توپ چرمیبه
این زمین رس��ید ،رونق گرفت .اواخر دهه  30اس��تادیوم
س��عدآباد اندکاندک زیبنده نامش میشد .زمین شماره
یک از زمین کنارش که بعدها شماره دو نامگذاری شد ،جدا
گردید و برای اولین بار چمن شد .سکوهای سیمانی کنار
زمین هم برداشته شد و سکوهای اصلی که تا امروز ماندهاند
به جای آنها پیریزی شدند .مدتی بعد جایگاه ورزشگاه
هم از چوب و با س��قفی شیروانی س��اخته شد .اواخر دهه
 40که فوتبال رونق بیشتری گرفت و مسابقات باشگاهی
ی ورزشگاه که نامرغوب بود و
هم برگزارش��د ،چمن قدیم 
در اصل برای گلکاری فضای س��بز ش��هری مناسب بود،
برداشته شد و یک چمن با کیفیت آفریقایی کاشته شد .در
همین سالها ردیفهای سکوهای ورزشگاه بیشتر شدند
و پیست دور زمین هم فعال شد .با شکل گرفتن ابومسلم و
حضورش در جام تخت جمشید ،مجموعه ورزشی سعدآباد
به روزهای اوجش رس��ید و جمعهها عصر از تماشاچی پر
میشد .نیم قرن بعد ،زمانی که دیگر هیچ اثری از آن چمن
نبود و وصله پینههای پیدرپی هم کاری از پیش نمیبرد
فکر مصنوعی کردن ورزشگاه پیر به ذهن مسئوالن رسید و
بعد از چند ماه کالهگیس جدید استادیوم پیر رونمایی شد.
به بهانه نو ش��دن زمین شماره یک تختی گشتی در تاریخ
آن زدهایم و مهمترین و خاطرهانگیزترین بازیهایی که در
این زمین برگزار شده است را مرور کردهایم.
ابومسلم – نفتیاک باکو
اوایل دهه  50ابومسلم در س��ودای رسیدن به لیگ تخت
جمشید بود .آن روزها ابومسلم یکی از تیمهای خوب ایران
بود که همیشه در دقیقه  90و با بدشانسی از صعود به سطح
اول فوتبال ایران محروم میشد .سال  52تیم نفتیاک باکو
شوروی س��ابق برای برگزاری چند بازی دوستانه به ایران

آمد .این تیم در راه برگش��ت یک بازی دوستانه با ابومسلم
برگزار کرد که برای مشهدیها حساسیت ویژهای داشت.
در این بازی نمایندگان فدراسیون فوتبال از تهران به مشهد
آمده بودند که قرار بود بازی ابومسلم را ببینند و در صورت
تایید تیم به لحاظ فنی ،جواز حضوردر لیگ تخت جمشید
را به آن بدهند .سرمربی ابومسلم در این بازی حاج مهدی
قیاسی بود .مشکیپوشان از  4بازیکن کمکی که همگی از
خوبهای آن زمان ایران بودند استفاده کردند .این بازی در
نهایت صفر بر صفر شد .بعد از آن نمایندگان فدراسیون در
گزارش خود نوشتند «تا همین حاال هم به مشهد ظلم شده
که در لیگ تیمینداشته است!»
تاج -ابومسلم
در دوره سوم لیگ تخت جمشید ،استقالل که آن روزها تاج
نام داشت در مش��هد به مصاف ابومسلم رفت .این بازی در
نیمه اول صفر بر صفر ش��د ،اما در اوایل نیمه دوم ابومسلم
روی پرتاب یک اوت دستی از اکبر میثاقیان به گل رسید.
مرحوم ناصر حجازی دروازهبان آن زمان آبیپوش��ان روی
این گل به شدت معترض بود و معتقد بود بازیکنان ابومسلم
روی او خط��ا کردهاند .اعتراضات دروازهب��ان آن روزهای
تیم ملی بازی را به تعطیلی کش��اند و نیم��هکاره رها کرد.
بعدها فدراس��یون نتیجه این بازی را که اولین شکس��ت
تاج در مشهد محسوب میش��د  3بر صفر به سود ابومسلم
اعالم کرد.
منتخب خراسان -تیم ملی ایران
تیم ملی در راه رفتن به مسابقات آسیایی پکن در سال90
برای زیارت و حضور در یک تورنمنت دوستانه به مشهد آمد.
این تورنمنت با حضور تیم ملی ،منتخب خراسان و تیم ملی
کره ش��مالی برگزار شد .تیم ملی بعد از بازی با کره شمالی
قرار بود به تهران برگردد و برنامهای برای بازی با خراس��ان
نداش��ت .با این همه رایزنیهای مسئوالن هیئت فوتبال و
حاج مهدی قیاس��ی ،مربی خراس��ان با علی پروین و ناصر
ابراهیمینتیجه داد و این دو تیم در هوای سرد مشهد و در
حضور  15هزار تماشاگر صفر بر صفر مساوی کردند .جالب
اینکه کادر تیم ملی برای بازی با خراسان شرط گذاشته بود
که مرحوم محمد اعظم نباید برای میزبان بازی کند!

عکـس نوشت

یکی از برترین بازیکنان و مربیان برجسته سالهای پیشین
فوتبال ایران بیشک حش��مت مهاجرانی است ،او که متولد
شهر مشهد است خاطرات بسیار زیادی از روزهای حضورش
در مشهد و بازی در زمین مجموعه ورزشی سعدآباد (تختی)
دارد.
مهاجرانی که در حال حاضر مدیریت آکادمی فوتبال باشگاه
ابومس��لم را برعه��ده دارد در خصوص خاط��رات خود از آن
دوران میگوی��د :در دهه  30وقتی ب��رای انجام بازی فوتبال
قصد داش��تیم به زمین مجموعه تختی برویم حتما باید  2یا
 3س��اعت زودتر به آنجا میرفتیم تا زمین را آماده کنیم ،چرا
که در آن زمان این مجموعه تنها یک زمین داشت که آن هم
خاکی بود و ما مجبور بودیم برای اینکه در هنگام بازی خاك
به چشمانمان نرود ،زمین را به وسیله شلنگ آبپاشی كنيم.
هیچوق��ت از یاد نمیبرم روزهایی را ک��ه در آن زمین خاکی
بازی میکردیم ،به هنگام بازي تلی از
خاک به هوا بر میخواست و بازیکنان
داخل زمین حتی نمیتوانستند توپ
را پیدا کنند.
بهتری��ن خاط��ره م��ن از آن
دوران ب��ه همی��ن روزها و
چمن ش��دن زمین خاکی
مجموعه برميگردد ،چرا
که ما همیشه آرزو داشتیم
تا در زمی��ن چمن فوتبال
پا بگذاری��م و در آن فوتبال
بازی کنی��م ،روزی که این
اتفاق افتاد و قرار بر آن شد كه
زمین خاکی سعدآباد به چمن
تبدیل ش��ود ،همه ما از خوشحالی
اشک شوق در چشمانمان حلقه زد،
چرا که آرزویمان برآورده شده بود.

به خرید دروازههای زمین چمن مصنوعی ش��ماره
یک مجموعه تختی از تهران گف��ت :دروازهها باید
اس��تاندارد الزم برای رقابتهای کشوری را داشته
باشند .اینگونه دروازهها در مشهد وجود ندارد و ما
آن را از تهران خریداری خواهیم کرد .
رئیس هيئت فوتبال استان افزود :الیاژ تیرکهای
دروازه باید از جنسی سبک مانند آلومینیوم باشد
ت��ا در طول رقابته��ا ،بازیکنان در برخ��ورد با آن
دچار مشکالتی همچون شکستگی و ضربه مغزی
نشوند.

نگاه آماری

خاطره نگاری

س��ید مه��دی غیاث��ی از جمل��ه
پیشکس��وتان فوتبال خراس��ان
است که در گذشته نقش بسزایی
در رشد و توسعه فوتبال این
خطه داشته است10 .ساله
بود که اولین حضورش در
ورزش��گاه تختی را که
آن زمانها به سعدآباد
مش��هور ب��ود ،تجربه
کرد و فینال مس��ابقات
باشگاههای مشهد بین تیمهای
سعدآباد و آپادانا را از روی نیمچه
سکوهای این ورزشگاه به نظاره
نشست.
غیاثی در خصوص خاطرات آن زمان و تصاویری که از ورزشگاه
تختی به خاطرش مانده است ،میگوید :در آن زمان مجموعه
تختی به این صورت نبود و این تعداد س��الن و زمین نداشت،
تنها همین زمین فوتبال و یک پیس��ت خاک��ی دوومیدانی
وجود داشت.
من پیش از این که به فوتبال بپردازم در ش��نا فعالیت داشتم،
س��ال 1337بود که قرار بود اس��تخر روباز مجموعه ورزشی
افتتاح شود و در کنار آن نیز قرار بود زمین فوتبال این مجموعه
ک��ه در آن زمان خاکی بود به زمین چمن تبدیل ش��ود.یادم
هست در آن موقع فینال مسابقات قهرمانی کشور در مشهد
در حال برگزاری بود و من نیز برای تماش��ا به استادیوم رفته
بودم.
در آن بازی یکی از بازیکنان یک شوت از راه دور خیلی زیبا زد
که نوز در یادم مانده است .همان شوت من را عاشق فوتبال کرد
و به این رش��ته عالقمند شدم .زمین فوتبال مجموعه ،خاکی
بود و بازیکنان در زمین خاکی بازی میكردند .در آن مسابقات
یادم هست که تیم اصفهان به قهرمانی رسید ،مشهد دوم شد
و تهران هم عنوان سوم رابه دست آورد.
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پرسپولیس – ابومسلم
اولین باری که قرمزپوش��ان پایتخت در مش��هد شکست
خوردن��د به اوایل ده��ه 70و رقابتهای ج��ام آزادگان بر
میگردد .دیداری که پرسپولیس با مربیگری علی پروین
و با بازیکنانی چون حمید استیلی ،محمد خاکپور ،حمید
درخشان ،فرشاد پیوس و  ...در مشهد یک بر صفر به ابومسلم
باخت .تنها گل این ب��ازی را علی حنطه روی پاس خداداد
عزیزی به ثمر رساند.
استقالل–پیام
اواسطدهه 70پیامیکیازبهترینتیمهایلیگایرانبودکه
بااستفادهازقانونحضوربازیکنانسربازدرتیمهاینظامیبه
یک مدعی در کش��ور تبدیل شده بود .این تیم در ادامه نتایج
خوبشدرمشهدوبرایاولینباراستقاللراشکستداد.بعد
از آن بازی نیمه تمام در دهه ،50آبیپوشان هرگز در مشهد
نباختهبودندتااینکهدراینروزبا 2گلحریفقدرتمندخود
مغلوبشدنددرآنسالهابردناستقاللوپرسپولیس مثل
امروزکار سادهای نبود و این دو تیم به ندرت در طول لیگ به
تیمدیگریامتیازمیدادند.
ابومسلم-پیام
دربی فوتبال مش��هد در دهه 70لیگ استان را جذاب کرده
بود .درست سال 1370در یکی از خاطرهانگیزترین بازیها،
دوتیمپیاموابومسلمدرورزشگاهمملوازتماشاچیبهمصاف
هم رفتند .بازی تا دقیقه 88بدون گل پیش میرفت که رضا
صاحبی ،مهاجم آماده آن س��الهای پیام پاس بلند محمد
چاهجویی را که از میانه میدان ارس��ال شده بود با یک ضربه
چکشیوسرضربتبدیلبهتنهاگلاینبازیکرد.گلزیبایی
که بعد از آن لقب رضای  88را به بازیکنی داد که تا چند سال
رکوردار گل زنی در لیگ آزادگان بود.
ابومسلم–استقاللرشت
آخرین بازی اولین دوره لیگ برت��ر فوتبال با پیروزی پرگل
ابومس��لم همراه شد .مش��کیها در این بازی  9گل زدند که
سهم رضا عنایتی  7گل بود .گلهایی که عنایتی را آقای گل
لیگهمکرد.سرمربیآنزمانرشتیها،مرحومحجازیبود
که بار دیگر نقشی تاریخساز در یکی از بازیهای خاطرهانگیز
استادیومتختیداشت!

زمین شماره دو قبل از نصب چمن مصنوعی

دیدار تیم های منتخب مدارس و باشگاه های مشهد
در زمین شماره یک 1346 /

سال  52تیم نفتیاک
باکو شوروی سابق

برای برگزاری چند

بازی دوستانه به ایران

آمد .این تیم در راه

برگشت یک بازی

دوستانه با ابومسلم

برگزار کرد که برای

مشهدیها حساسیت
ویژهای داشت

زمینچمنتختیدرطولفعالیت 60سالهخودبازیکنانبزرگی
را به فوتبال کش��ور معرفی کرده اس��ت 6 .چهره زیر بازیکنانی
هستند که نقش بس��زایی در افتخارات گذشته تیم ملی داشته
و احتماال خواهند داشت .در این میان نام بازیکنان بزرگی چون
رضا صاحبی ،محمد اعظم ،مجید حسینی پور ،سعید جوشش،
سعید صیامی ،مهدی واظی و ...نیز گفتنی بود که باوجود دعوت
چندین باره به اردوهای مختلف تیم ملی فرصت چندانی برای
حضورطوالنیمدت دراینپیراهنمقدسرانداشتند.
خدادادعزیزی
مشهورترین بازیکن مشهدی در عرصه
ملی که فوتبالش در همین زمین تختی
بهاوجرسید.خدادادعزیزی ۴۷بازیملی
انجام داده و ۱۱گل به ثمر رسانده است .او
در سال  ۹۶به عنوان بازیکن برتر فوتبال
آسیا و ارزشمندترین بازیکن جام ملتهای آسیا انتخاب شد و
نقش مهمی در صعود ایران به جام جهانی  ۹۸داش��ت .عزیزی
همچنیناولینلژیونرفوتبالخراسانرضوینیزهست.
رضاعنایتی
رض��ا عنایت��ی در تیمهای ابومس��لم و
اس��تقالل ۳ ،بار آقای گل لیگ برتر شده
اس��ت و همچنان عنوان بهترین گلزن
تاریخ لیگ برتر ایران را یدک میکشد .با
این همه او در عرصه ملی درخشان ظاهر
نشد و در زیر س��ایه مهاجمان بزرگ ایران گم شد .او از سال 82
پیراهنتیمملیراپوشیدکهنتیجهآن 30بازیملیو 8گلبود.
علیرضانیکبختواحدی
درخش��ش نیکبخ��ت در مس��ابقات
آموزش��گاهی موجب شد خیلی زود سر
از تیم باش��گاهی راون��د درآورد .بعد از ۲
ماه تمرین ،در اولین مس��ابقه باشگاهی
در سطح جوانان مقابل ابومسلم در زمین
شماره یک تختی به میدان رفت .پیروزی در آن مسابقه ،دعوت
بپیراهنابومسلمرابرایشبهارمغانآورد.درابومسلم،درهمان
اولینمسابقهدرلیگدرخشیدوبهتیمملیجواناندعوتشد.او
 81بازی ملی داشته و 19بار برای تیم ملی گلزنی کرده است.
حسینبادامکی
فوتبالش را از تیم دهداری مش��هد آغاز
کرد و سپس به تیم ابومسلم پیوست .بعد
از درخشش در این تیم توسط آریهان،
سرمربی وقت تیم پرسپولیس به این تیم
پیوست.او 7بازیملیداردوتاکنون ۲گل
ملیدربازیهایکرهجنوبیوعراقبهثمررساندهاست.
رضاحقیقی
رضاحقیقیجوانترینملیپوشفوتبال
استان اس��ت که اس��تعدادش در زمین
تختی ظهور کرد .او در حال حاضر یکی از
بازیکنانآیندهدارتیمکیروشمحسوب
میش��ود و اندکاندک جای خ��ود را در
تیم ملی باز کرده است .حقیقی به تازگی با قراردادی سنگین به
پرسپولیسپیوستهاست.
قاسمدهنوی
هافبک ملیپوش ای��ن روزهای تراکتور
س��ازی تبری��ز فوتبال��ش را مدیون تیم
ش��هرداری مش��هد و بازی در استادیوم
تختی است ،او که هم اکنون با تیم ملی به
مسابقاتغربآسیارفته 3،بازیملیدارد
و 3بار هم برای این تیم گلزنی کرده است.
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مهدی غیاثی در دیدار پاس و عقاب مشهد
در زمین شماره دو1346/

