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فوتبــال بــا شــادیها و غمهایــش عجیــن شــده؛
شــادیهایی که همیشــه یــادآور پیروزیهاســت
محمد محمدی سدهی
و غمهایــی کــه یــادآور شکســتها ،امــا برخی از
خبر نگار
پیروزیهــا هــم همیشــه پایــان خوشــی نــدارد،
شــادیهای این ورزش مهیج ناخــودآگاه ما را یاد
اتفاقاتــی چون گل خداداد عزیزی به اســترالیا و صعــود ایران به جام جهانــی میاندازد ،اتفاق خوبی کــه در فوتبال ما
ماندگار و در تاریخ این رشــته ورزشی در کشور ما جاودان گشت اما آن روی فوتبال و جدا از شکستهایش حوادث تلخ
زیادی حتی در پیروزیهایش وجود دارد .تلخترین آن  3اردیبهشت  ۱۳۸۰اتفاق افتاد و در این روز تیمهای پرسپولیس
وشموشــک در ورزشگاه متقی ساری به مصافهمرفتند که به دلیل ازدحام بیش از حد تماشاگران ،شماری از آنها برای
تماشای بازی به باالی سقف ســکوها رفتند و با افزایش تعدادشــان دقیقاًدر آغاز نیمه دوم سقف ورزشگاه فرو ریخت و
تعداد زیادی از هواداران مجروح و برخی جان خود را از دست دادند؛ هواداران مرحومی که هیچ گاه تعدادشان اعالم
نشــد .فوت هواداران فوتبال ایران به همین جا ختم نشــد و  5فروردین ماه ســال  1384نیز ورزشــگاه آزادی خاســتگاه
حادثه مرگ بــود ،مصاف با ژاپن ،دیداری از ســری رقابتهای مقدماتــی جام جهانی  2006آلمان کــه بالفاصله پس از
اتمام آن اخبار تلخ و ناگوارش در بزرگترین رســانههای دنیا منعکس شــد 7 .کشــته و  39زخمی تلفات این دیدار بود،
دیداری که با پیروزی تیم ملی به پایان رســید اما حواشی و اتفاقات آن موجب شد تا شادی این پیروزی به غمی ماندگار
در دل هواداران تبدیل شــود .با گذشت از چنین حوادث دسته جمعی ،در ســالهای اخیر نیز شاهد اتفاقات تلخی روی
سکوهای ورزشــگاههای کشورمان بودیم که دلیل آن غلیان هیجانات و ســکته قلبی است .حوادث تلخی که کنترل آن
ناشدنی و دور از دسترس است .عشــق به فوتبال و غلبه هیجانات لحظهای به فرد موضوعی است که موجب میشود
چنیــن اتفاقی برای یک هوادار هنگام تماشــای دیدار تیم محبــوب خود رخ دهد؛ فوتبالی که موجب شــده تا یک پدر،
فرزندان و همســر خــود را تنها بگذارد یا پــدر و مادری را داغدار فرزندش کند .البته معموالًشــرایط به گونهای اســت که
شــکایتی از این ورزش محبوب ندارند .شــاید فوتبال و ســکوهایش تنها قاتلی است که هیچ شــاکی ای ندارد و کماکان
محبوبیت خود را حفظ کرده و خواهد کرد.البته شاید بازماندگان این افراد گالیهای از فوتبال این ورزش مهیج نداشته
باشــند اما وقتی خبرنگار «ایران» پای صحبت فرزند ،همسر یا یکی از بستگان درجه یک آنها نشست ،مشخص شد که
چه دل پُری دارند .چه گالیههایی از امکانات و مســئوالن که اولی مانع وقوع حادثه نمیشــود و دومی مرهمی نمیشود
بر زخم عمیق آنها.

از جملــه اتفاقــات تلــخ در  9آذرمــاه ســال  1394رخ داد .در ایــن
روز یکــی از هــواداران پرســپولیس بــه دلیــل ســکته قلبــی جــان
خــود را در ورزشــگاه تختــی تهــران از دســت داد .ایــن اتفــاق در
جریــان بــازی تیمهــای نفــت تهــران و پرســپولیس رخ داد .بــه
گفتــه یکی از حاضرین ،در ســکوهای میانی اســتادیوم بــه یکباره
مرد میانســالی به نــام «نجیاهلل حســینی» نقش بر زمین شــد و
تماشــاگران بــا شــعار «اورژانس بیا اینجــا ،آمبوالنس بیــا اینجا»
خواســتار رســیدگی شــدند ،در همــان لحظــه گل پرســپولیس
بــه ثمر رســید و بخش عمــده اســتادیوم بیخبــر از اتفــاق در آن
ســمت از ســکوها ،به شــادی و پایکوبی پرداختند .تقابل شادی و
مــرگ ،تقابل تلخی بود ،یک ســمت از ورزشــگاه غرق در شــادی
و هیجــان و در ســمتی دیگــر تعــدادی از هــواداران ،مضطــرب
و نگــران حــال ایــن هــوادار و شــاهد تالشهــای وی بــرای گریز از
مــرگ و بازگشــت به زندگــی بودند؛ تالشــی که فایدهای نداشــت
و ایــن هــوادار فوتبــال جان خــود را در ســکوهای ورزشــگاه تختی
از دست داد.
مهــدی حســینی ،پســر آن مرحــوم در گفتوگو بــا «ایــران» ،روز
واقعه را این گونه شــرح میدهد« :پدرم مشــکل قلبی نداشــت و
ســالم بود او با دوستانش به اســتادیوم رفت و در دقیقه  33بازی
دچــار حمله قلبی شــد و پس از آن مســئوالن ورزشــگاه از حضور
برانکارد روی ســکو ممانعت کردند و پدرم روی دست حاضرین
به آمبوالنس منتقل شــد و متأسفانه در همان  10دقیقه انتقال به
آمبوالنس جان خود را از دســت داد .باالخره اتفاق بود و قسمت
پدرم این گونه شــد که روی سکوی ورزشــگاه جان خود را از دست
بدهد و ما را تنها بگذارد».
پــس از فوت این هوادار ،مســئوالن فدراســیون و برخی از مدیران
ســابق باشــگاه (مهــدی تــاج ،علــی کفاشــیان ،حبیب کاشــانی،
محمد رویانیان) به منزل این هــوادار مرحوم رفتند و وعدههایی
به بازماندگان این حادثه تلخ دادند؛ وعدههایی که عملی نشــد.
مهــدی از مســئوالن فوتبال و باشــگاه پرســپولیس گلــه میکند و
میگویــد« :به منزل مــا آمدند و قولهایی دادند .خواســتند برای
مــادرم یک واحــد آپارتمان تهیه کننــد اما رفتند و ســراغی از آنها
نشد که نشــد .رویانیان فامیل دورمان محســوب میشود و در آن
زمــان تاحدودی پیگیــر ماجرا بود اما اتفاق خاصــی نیفتاد .پدرم
بازنشســته بود و این ســالها هم در کنار دوســتانش در نمایشگاه
خودرو مشغول به کار شد .از همه بیشتر وعدههای پوچ مسئوالن
فوتبــال دلمــان را بــه درد آورد .پیش از این فکــر میکردم اینها
انســانهای خیری هســتند اما
نظــرم نســبت بــه ایــن افــراد
کامــاً تغییــر کــرد ».همســر
مرحــوم نجیاهلل حســینی نیز
در خصــوص ایــن اتفــاق تلخ
میگویــد« :همســرم فوتبال و
کشتی را میپرســتید .همیشه
مــن مخالــف حضــورش در
اســتادیوم بــودم امــا او بــدون
اطــاع مــن بــه اســتادیوم
میرفــت .باالخــره قســمت
همســرم ایــن گونــه شــد امــا
مهمتریــن موضوعــی کــه دل
مــا را بــه درد آورد ،بدقولــی
مســئوالن بــود .همســرم
همیشــه محو تماشای فوتبال
بــود به حدی که یک بار هنگام
خــوردن هندوانــه زبانــش را
بریــد .بعــد از آن اتفــاق تلــخ
دیگــر فوتبــال نمیبینــم و
بــا دیــدن فوتبــال یــاد همســر
مرحومــم میافتم .دو دختر و
یک پســر یادگار همسرم است
و در این شــرایط چرخ زندگیمان به ســختی میچرخد .شــوهرم
بازنشسته بود .با حقوق ماهانهای که دریافت میکنم باید هزینه
کرایه خانه و ســایر اقســاط را پرداخت کنم که چیزی از آن برای ما
نمیماند».

