گزارش «ایران» از چند  90دقیقه استرس و اضطراب ،یک  90دقیقه هیجان

دخترانی با ریشهای تضمینی
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خطــرکــردنبــرایدیــدنیــکبــازیفوتبــال،کلی
اســترسواضطراببرایورودبهاســتادیوموبازهم
اســترسبرایلونرفتنودســتگیرنشدن.صرفکلی
وقت برای تغییر ظاهر .همه اینها داســتان دخترانی
اســتکهبرای90دقیقهلذتتــوأمبااضطراب،چند
 90دقیقــهرابارؤیــاســپریکردهانــد.ورودمیهمانان
ناخواندهبهاستادیومها،اتفاقجالبیبودکهدرسال
96بیشترازسالهایگذشتهشاهدوقوعآندرفوتبال
باشــگاهی ایــران بودیــم .دختــران فوتبالدوســت
کشــورمانباآرایشمردانهواردورزشگاهشدندواین
موضوع در حواشــی اخبار پــس از برگــزاری دیدارها
بخصوصبازیهایدوتیممحبوبپایتختمنتشر
میشــد .این موضــوع را میتوان عشــق بــه فوتبال
نامید؛عشقیکه در جانکالمایندختران بهوضوح
شــنیده میشــود .شــاید در البــهالی صحبتهــای
اینبانوهایدوآتیشــ هاعتراضهمشــنیدهشــوداما
اعتقاد دختران بر این اســت که این عمل را بیشتر به
خاطر عشــق به فوتبال انجام دادهانــد .دخترانی که
تشنه حضور در اســتادیوم هســتند و اینها تنها تعداد
انگشتشماری هســتند که توانســتند با ترفندهایی
واردورزشــگاهشــوندوهســتنددختــرانعالقهمنــد
دیگریکهمیخواهندباحالتعادیواردورزشــگاه
شــوند و تیمهای محبوب خــود را تشــویق کنند .این
موضــوعباعثشــدتــاخبرنــگار«ایران»بهســراغ
دونفــر از دختــران فوتبالدوســت ســرخابی بــرود و
درخصوصحضورشاندرورزشگاهصحبتکند.
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پنجشــنبه پنجــم بهمــن مــاه ســال  96اســتادیوم آزادی
یــکمیهمانویــژهداشــت.عکسهاییــکدختردوآتیشــه
اســتقاللیکهباآرایشمردانهواردورزشــگاهشــدهبودوشاهد
پیروزی 4برصفرتیمشمقابلپارسجنوبیبود،بهســرعت
درفضــایمجــازیمنتشــرشــد.اوخــودشرااینگونهمعرفی
میکند« :ســمیرا هســتم ،یک دختر شــدیداًفوتبالی .در ایران
فقط طرفدار استقالل هســتم .در اروپا تیمهای رئال ،یونتوس
وچلســیراخیلیدوستدارم».ایندختردوآتیشهاستقاللی
پــسازمعرفیخودماجرایحضــورشدرورزشــگاهآزادیرا
روایتمیکند«:چندماهیبودکهتصمیمداشتمبهورزشگاه
بــروموبرایهمینموهایــمرادرتماماینچندمــاهکوتاهنگه
داشــتم.البتــهکمیدیــربرایرفتــنتصمیمقطعــیگرفتم.
زمانــیکهتصمیمگرفتــمبهاســتادیومبروم،هیچکــسرادر
جریان نگذاشــتم امــا بعــد از این که دوســتانم متوجه شــدند
کلیخوشــحالشــدندوچندنفرازدوســتانمبهمــنگفتندکه
ایکاشمارادرجریانکارتقرارمیدادیوباهمبهاستادیوم
میرفتیم ».اما چــرا این دختر برای دیــدن بازیهای تیمهای
مــوردعالقهاش،خودرابهآبوآتشزدهوســختیاینمســیر
رابهجانخریده؟اواینگونهپاســخاینسؤالرامیدهد«:من
عاشقهیجانوماجراجوییهستم.وقتیعاشقیکموضوع
هستیونسبتبهآنموضوعهیجانداری،حتماًبرایرسیدن
بهآنتالشخواهیکرد.پسازحضوردرورزشگاهاظهارنظرها
خیلیخوببود،منتقریباًخیلیازنظراتراخواندمکهبیشتر
آنهادربارهجســارتمنبودوآنهامنراجسوردانستند.عالوه
براینهمهدوســتداشتندجایمنباشند.البتهانتقادهمدر
پیامهادیدهمیشدکهاینهمکامالًطبیعیاست».
اودرپاســخبــهاینســؤالکــهآیاورودبــاچهــرهمردانهکار
سختینبود؟میگوید«:بههیچعنوانمشکلیباگریمنداشتم
چونبــازیتیممخیلیبرایمباارزشتــربود،حتیبهقیمت
کوتاهکــردنموهایم.اینکهبازیتیممرادراســتادیومببینمو
بــاهوادارانآبییکصداتیممحبوبمراتشــویقکنم،برایمن
هیجــانزیادیداشــت.بــهخــودممیگفتمکهایــنکمترین
حقممکنمناســتتابرایتشویقتیممبهاستادیومبروم.
اعتقادمنبرایناستکهحقرابایدبگیرم،احساسمیکردم

دختر استقاللی که بازی استقالل تهران و پارس جنوبی را در ورزشگاه آزادی از نزدیک تماشا کرد

بــااینکارمبهخیلیهانشــانمیدهمکهبایدنســبتبهاین
محدودیتاعتراضکرد».
ورودبــهورزشــگاهواحســاسآنجــو،ازنزدیکشــایدکار
آســانینباشــدامااینکارتوسطسمیراانجامشــدوایندختر
فوتبالدوســت احســاس خــود را از روز بــازی ایــن گونــه بیــان
میکند«:منهمیشهدوستداشــتمبازیتیممراازنزدیک
ببینــموهیجــانحضــوردرجــواســتادیومراتجربــهکنــمکه
خوشــبختانهایناتفاقافتادوواقعاًهمدراســتادیومهیجان
عجیبیداشــتم».یکیازموضوعاتیکهباعثمیشودتااین
محدودیتبرطرفنشــود،جومســمومحاکمدرورزشگاهها
اســتامــاایــندختــراســتقاللیایــنموضــوعراردمیکنــد:
«برخــافتصورخیلیها،جواســتادیومنهتنهابدنبودبلکه
عالیبود.خیلیوقتبودبهاینفکرمیکردمکهبهاستادیوم
برومکهباالخرهتوانســتموخداهمکمکمکرد.حقیقتاًدیدن
فوتبالدراستادیوملذتزیادیدارد،وقتیتیمموردعالقهات
گل میزنــد ،وقتی یک موقعیت از دســت میرود و افســوس
میخــوری ،وقتــی با اختــاف تیمت پیــروز میشــود؛ حالت
راخــوبمیکنــد».اوکــهبااحســاسخاصــیدرمــوردآنروز
صحبت میکند ،اینگونه صحبتهای خود را ادامه میدهد:
«برایمنهیجانحضوردرچنینجویبیشترازاسترسبود
وهمیــنموضوعکمکمکردکهاســترسراازخــودمدورکنم.
حسخوبیداشــتم وخالیازاســترسبودمبهجزگیتهای
ورودیکهازآنهامیترسیدمالبتهدرزمانورودبهگیتخودم
رانباختموتاآخرینلحظهقویجلورفتم.فقطاینکهبعداز
شــادیهرگلمجبوربودمســکوتکنمکارسختیبود.کنترل
کردنهیجانکارسختیاستامامنبرایاینکهشناختهنشوم
ایــنکارراانجــامدادموشــادیامرادرقلبــمنگهداشــتم.روز
فوقالعادهایبودوتیممحبوبمتوانســتبااقتدارپیروزشود
واینبرایمنارزشزیادیداشت».
البتهدراستادیومآزادیبرخیازهوادارانمتوجهشدندکه
یکمیهمانناخواندهدارنداماآنهاچهواکنشینسبتبهاین
موضوعداشتند.سمیرادرخصوصاینموضوعبیانمیکند:
«درنیمــهدومبازیچندنفرازهوادارهامتوجهشــدندکهمن
خانمهستماماخوشبختانههمکاریکردندواتفاقینیفتاد».
اماآیاواقعاًحضوردراســتادیومآنهماینگونهارزشــش
را دارد؟ ســمیرا اینگونه پاســخ این ســؤال را میدهــد« :واقعاً
میارزیــد.فرصــتزندگیمحدوداســتوورودبهاســتادیوم
میتواندکمترینحقیکخانمباشدوخداراشکرمیکنمکه
من توانستم به اســتادیوم بروم .گرچه من به آینده امیدوارم.
امیدوارمکهراهورودخانمهابهاســتادیومبازشودویکروزی
باپوشــشخودمانوبهعنوانیکزنوارداســتادیومشویمو
بازیهایتیممحبوبمانرانگاهکنیم».
اودرخصــوصاینموضوعکهآیــاازپیامدهایحضورش
درورزشگاهاطالعداشت؟میافزاید«:شنیدهبودمکهدو،سه

دخترراگرفتهوازآنهاتعهدگرفتندامابهاینموضوعبههیچ
وجــهفکرنمیکردموباورداشــتمکهخیلــیراحتمیتوانم
وارداستادیومشوموپسازدیدنبازیازاستادیومخارجشوم
ومشکلیبرایمنپیشنیاید».
گالیههایایندختراستقاللیازاینجاشروعمیشودواوبه
بازیتیمملیایرانباســوریهدرمقدماتیجامجهانیاشــاره
میکنــد.درآنبازیخانمهایســوریبراحتیواردورزشــگاه
شدندوبازیتیمملیکشورشانرابدوندردسرتماشاکردند.
اومیافزایــد«:درآنبازیخانمهایســوریدرمقابلچشــم
بانــوان ایرانی وارد اســتادیوم آزادی میشــدند در حالی که ما
نمیتوانستیم.اینصحنهجایتأسفداشت».
ایندختراستقاللیپسازپایانبازیعکسهایخودرادر
اینستاگراممنتشرکردتاپیامیرابهدیگرانمنتقلکند.سمیرا
در مــورد پیامش میگویــد« :این عکــس را خــودم در صفحه
اینستاگرامگذاشــتمتابهنوعیهماعتراضباشدوهماینکه
اعالمکنمکهجوورزشــگاهبههیچوجهبدنیســت.منخیلی
راحت وارد اســتادیوم شــدم و راحت برگشتم و هیچ مشکلی
نداشــتم ».او ادامــه میدهــد« :پیامم بــه دختران این اســت
کهاگرواقعافوتبالرادوســتدارندبااینشــرایطهمکهشده
واردورزشــگاهشوندونسبتبهمحرومیتحضوردختراندر
استادیومهااینگونهباگریماعتراضکنند،درکشورهایعربی
این موضوع وجود ندارد و خانمها بدون دردسر وارد ورزشگاه
میشوند.آیاماازکشورهایعربیچیزیکمداریم؟»
ســمیرا دالیــل جالبــی در خصــوص عالقــهاش بــه تیــم
اســتقاللداردومیگویــد«:اگــرکمیمنطقیباشــیممتوجه
میشــویمکهپرافتخارتریــنتیمدرایرانرانمیشــودنادیده
گرفت.فردهمیشهدنبالانتخاببهترینهاستکهاستقالل
چنینشــرایطیدارد.فوتبالراخیلیدوستدارم واستقالل
برایمنعشــقاستوهرگزنمیتوانماینعشقرافراموش
کنــم».جالباینجاســتکهســمیراورزشــکاراســتودریک
باشــگاهبــهصــورتحرفــهایتکوانــدوراپیگیریمیکنــد.او
میافزاید«:منازبچگیتکواندوکارکردم ١٦.ســالبهصورت
حرفهایکارمیکنمودنبالاینموضوعهمهستمکهدرلیگ
خانمهابایکتیمبهاسمتیممحبوبمحضوریابم.منکلی
دوســتوهمباشــگاهیعالقهمندبهفوتبالدارمکهعاشــق
استقاللهستند».اوآرزوهاییداردوبابیاناینآرزوهااینگونه
صحبتهایخــودراپایانمیدهد«:بزرگتریــنآرزویمن
قانونیشــدنحضوربانواندرورزشگاههااستوعالوهبراین
سربلندیتیمعزیزماستقاللدرمیادینومسابقاتآسیایی
وداخلی،همانندگذشــته.خیلیدوســتدارمشــهرآوردرااز
نزدیکببینم.دوســتدارماینبارقانونیبهورزشــگاهبروم.
مخصوصاًبازیهایآسیاییاستقاللراازنزدیکببینم.ایران
کلی دخترهای فوتبال دوســت دارد و امیدوارم مسئولین این
مجوزرابهمابدهندتابدوندردسرواردورزشگاهشویم».

