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دختر پرسپولیسی که با گریم مردانه در بازی پرسپولیس و تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی حاضر شد

دختر پرسپولیسی دبل کرد!
صحبتهــای دختر آبــی تمام شــد و حــال نوبت یک
دختر دو آتیشه پرسپولیســی است .زهرا خوشنواز دختری
اســت کــه جمعــه هشــتم دی مــاه در ورزشــگاه آزادی
بــازی پرســپولیس و تراکتورســازی را از نزدیــک تماشــا
کــرد .بالفاصلــه عکسهــای ایــن دختــر بــا لبــاس قرمــز
در شــبکههای مجــازی پخــش شــد کــه البتــه در نــگاه اول
تشــخیص جنســیت او کار راحتی نبــود .خوشــنواز در ابتدا
در خصــوص مهــارت در گریــم میگویــد« :گریمم خیلی
طبیعــی و مردانــه بود .حتی در ورزشــگاه که گاهــی از خود
بیخود میشــدم و میایســتادم ،کســی که پشت سرم بود
داد میزد« :داداش بشین دیگه!» اما فکر کنم فقط یک یا
دو نفر که پشت سرم نشسته بودند ،متوجه شدند».
او صحبتهــای خــود را ایــن گونــه ادامــه میدهــد:
«حضــور در ورزشــگاه آرزویــی بــود کــه از زمــان بچگــی
داشــتم کــه البته بــرای تحقــق آن اقــدام نکرده بــودم اما
زمانــی کــه عکــس «شــبنم» (دختــر حاضــر در ورزشــگاه
غدیــر اهواز) را دیــدم تصمیم گرفتــم که ایــن کار را انجام
دهــم و در ورزشــگاه حاضــر شــوم .بــه نوعــی «شــبنم»
باعث شــد تا من به خــودم بیایم و بگویم کــه من هم باید
به ورزشگاه بروم».
زهرا در مورد عکسهای منتشر شده در فضای مجازی
میافزاید«:منعکسمرادراینستاگرامنگذاشتموعکسم
پخش شد ،حقیقتاًخودم قصد نداشتم عکسم را بگذارم.
میخواســتم که چهرهام شناخته نشود تا بازهم بتوانم در
ورزشــگاه حضور یابم .از لحظهای که راه افتادم به ســمت
اســتادیوم از خــودم عکــس میگرفتــم و بــرای دوســتان
نزدیکم میفرستادم ،مثال میگفتم اینجا گیت اول است
یا اینجــا تونل اســت .گزارش لحظــه به لحظه مــیدادم و
آنها بودند که عکس مرا منتشر کردند».
او هم همانند سمیرا معتقد است که فضای استادیوم
آلوده نیســت و فضای استادیوم را اینگونه تشریح میکند:
«حقیقتاً بی نظیر بود .جو بســیار قشنگی بود ،لحظه ورود
منبهورزشگاهیکیاززیباترینلحظههایزندگیمنبود.
کالًجو عالی بود و من این جو را دوست داشتم به خصوص
دقیقــه 24بازی که مرحومهادی نوروزی را تشــویق کردند
خیلی خوب بود البته دوســت داشــتم دقیقه  33مرحوم
مهــرداد اوالدی را هم تشــویق کنند چرا کــه اوالدی یکی از
بازیکنانموردعالقهمندرپرسپولیسبود».
البته این دختر دو آتیشــه پرسپولیســی اهداف دیگری
هــم در ســر دارد و در مــورد ایــن اهــداف خــود میافزایــد:
«مــی خواهم مجــدداًبه ورزشــگاه بروم و انشــااهلل این کار
را انجــام خواهم داد .حضــور در چنین جوی بــا وجود این

ممنوعیتهــا بــه خاطر عشــق اســت .عشــق بــه فوتبال و
پرســپولیس موضوعی اســت که موجب میشــود تا من یا
امثال من با ریســک وارد ورزشــگاه شویم .عشق من به تیم
است نه به بازیکن چرا که بازیکنان میآیند و میروند و این
تنهاپرسپولیساستکهمیماند».
عالقه یک دختر به فوتبال موضوع عجیبی نیســت اما
اینکــه یک دختر در کشــور ما که محدودیت حضــور بانوان
وجود دارد ،جســارت کند و وارد چنین جو مردانهای شــود،
کار بزرگــی اســت .او اینگونــه برنامههــای بعــدی خــود را
بیان میکند« :هدف من و ســایر دختران این اســت که این
موضــوع بــه جریان تبدیــل شــود ،تبدیل به یــک اعتراض
و نمــاد شــود .حضــور خانمهــا در اســتادیومها خواســته
 60درصــد از جامعــه اســت و ایــن موضــوع خصوصــی
نیســت .به نظر من نباید و نمی شود با این موضوع مقابله
کــرد و عالقه دختــران به ایــن ورزش را نادیــده گرفت .اکثر
واکنشها نســبت به حضــور مــن در اســتادیوم مثبت بود

فوتبــال عالقه مندند که اکثر دوســتانش هم پرسپولیســی
هستند.زهرابرایتیمرقیبکریهممیخواندومیگوید:
«ما یک ســتاره واقعی روی پیراهنمان داریم .دو قهرمانی
پشت هم ،کلی آقای گل و کلی افتخار .آرزوی من قهرمانی
پرســپولیس در آسیا است که امیدوارم این موضوع محقق
شود .عاشــق کل کل با استقاللیها هســتم .یک تنه جواب
همهشــان را میدهم .خیلیهایشــان واقعاً دیگر حرفی
برایگفتنندارند».
البتــه او در پایــان صحبتهایــش بــه موضوعی اشــاره
میکند که در ابتدای مصاحبه آن را بیان نکرده بود .زهرا نه
یک بار بلکه 2بار در اســتادیوم آزادی حضور یافت .یک بار
بازی با تراکتورســازی و یک بار دیگر بازی با گسترش فوالد.
او میگویــد« :قطعــاًباز هم به اســتادیوم خواهم رفت و در
آینــده نزدیک ایــن اتفاق خواهد افتــاد اما نه بــا این گریم.
مدتی اســت دارم روی یک گریم جدید کار میکنم .اما فکر
دیگری هم دارم».

گریمم خیلی طبیعی و مردانه بود .حتی در ورزشگاه که
گاهی از خود بیخود میشدم و میایستادم ،کسی که
پشت سرم بود داد میزد« :داداش بشین دیگه!» اما فکر
کنم فقط یک یا دو نفر که پشت سرم نشسته بودند ،متوجه
شدند
زهرا برای دیدن بازی پرسپولیس و السد قطر خود را به دوحه رساندو اینبار بدون گریم وارد ورزشگاه شد

بــه جز تعــداد محــدودی از مردم کــه کالً به هــر موضوعی
معترضهستند».
امــا زهرا پیام هــم دارد و پیام او این اســت« :میخواهم
کــه بانــوان بــا ظاهر زنانــه بــه اســتادیوم بیاینــد و اعتراض
خــود را اینگونــه نشــان دهند .دســت روی دســت نگذارند
تــا کار خــودش انجام شــود .دخترهــا میتواننــد اعتراض
خــود را اینگونــه نشــان دهند .من یکســال بــرای حضور در
تمرینات پرســپولیس با ظاهر زنانه تالش کــردم اما اجازه
ورود پیدا نکردم .جالب اینجاســت کــه ورود را برای عموم
آزاد اعــام کرده بودنــد اما گفتند که عمــوم منظور آقایون
اســت! نمیدانم چرا در کشــور ما عموم آقایان محســوب
میشــوند ».او یــک دختــر ورزشــکار اســت و چندین ســال
فوتســال بازی کرده و گلر بوده و دوســتان زیــادی دارد که به

عالقه این دختر به فوتبال بیشــمار اســت و میخواهد
کارهــای بزرگتری انجام دهــد .او در خصوص این موضوع
میافزایــد« :در وهله اول هدف مان این اســت که از طریق
قانونی خواســته بحقمان را برآورده کنیــم و امیدواریم که
در آینده نزدیک هم شــاهد این باشــیم که بانوان ما در کنار
آقایــون در ورزشــگاهها حضور یابند .البته به نظر میرســد
کــه اراده ای جــدی در خصــوص این موضوع وجــود ندارد
امــا ایــن اراده را ما ایجــاد خواهیم کرد .من تنها نیســتم .ما
که رفتیــم اســتادیوم خیلیها حمایتمــان کردند .خیلی
از ورزشــکاران و هنرمندان .خود فوتبالیســتها ان شــااهلل
کمــک میکنند .خانم تهمینــه میالنی از ایــن کار حمایت
کرده .مجتبی محرمی از من حمایت کرد .همســر حســین
ماهینیهمهمینطور»
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