اینآمبوالنسلعنتی
یکشنبه5دیماه1395بهتقویمتلخیهایفوتبالاضافهشد.اینبار
سکوهایورزشگاهتازهافتتاحشدهنقشجهانشاهدفوتیکیدیگر
ازهــوادارانفوتبالبود.یکــیازهوادارانتیمفوتبالاســتقاللتهران
پسازبهثمررســیدنگلتســاویبخشتیممحبوبشتوسطبهنام
برزایدردقیقه 90+2ازفرطخوشحالیسکتهکردودرراهبیمارستان
جانخودراازدســتداد.قاسمعلیقاسمی 51ساله،بازنشستهمرکز
بهداشت،هواداریبودکهنتوانستهیجانشرارویسکوکنترلکند
ومتأسفانهچشمازجهانفروبست.بهگفتهخانوادهآنمرحومدلیل
اصلیفوتاینهوادارعدمتجهیزآمبوالنسورزشــگاهنقشجهان
بهامکاناتاولیهبود؛وسیلهایکههیچشباهتیبهآمبوالنسنداشت
واینموضوعباعثشــدتامرحومقاسمیدرمسیربیمارستانجان
خودراازدســتبدهدودیگرنتواندازرویسکوهابازیتیممحبوبش
راببیند.بهروزقاسمی،پسرآنمرحومحادثهرااینگونهبازگومیکند:
«پدرممشــکلقلبیداشتاما 3سالپیشمشکلاشبرطرفشد.
فــوتپدرمخبریشــوکآوربودوباایناتفاقازباشــگاهســپاهانکه
مســئولبرگزاریایندیــداربودمتنفرشــدم،آمبوالنستجهیزنبود
وواردزمیننشــد،اینموضوعباعثشــدتازمانراازدستبدهیمو
پدرمرادیگرنبینم.پزشکیقانونیمعتقدبوددرصورتسالمبودن
آمبوالنــسورســیدنبموقعپدرمبهبیمارســتانایناتفــاقتلخبهوقوعنمیپیوســت».مهدیهمانندپدر
مرحومشیکاستقاللیدوآتشهاستوباوجودایناتفاقتلخکماکانباحضوردراستادیوم،تیممحبوبشرا
تشویقمیکند.اومیگوید«:بازهمبهاستادیوممیروموباوجودایناتفاقنظرمنسبتبهفوتبالتغییرنکرده.
فکرشرانمیکردمکهپدرمرااینگونهازدســتبدهم،پدرمهیچمشکلینداشتواگراحتمالمیدادمکه
پدرمدراستادیومماراترکمیکندبهاواجازهنمیدادمتابهورزشگاهبرود».
پســر این هوادار جانباخته اســتقالل نیز از مسئوالن فوتبال گلهمند اســت .او گلههای خود را این گونه مطرح
میکند« :باشــگاه ســپاهان تنها کاری که بــرای ما انجام داد این بــود که یک جوان 18ســاله را که عضو کانون
هواداران این تیم بود به مراســم فرســتاد و ما اجازه ندادیم که این عضو کانون هواداران وارد مراســم شــود.
البته برخی از اعضای باشگاه استقالل مثل بهتاش فریبا هم برای تسلیت به منزل ما آمدند اما کار خاصی

انجــام نشــد .پیرامون فــوت پــدرم صحبتهای زیادی مطرح شــد
حتیاعالمکردهبودندکهپدرم 3روزقبلرویقلبشآنژیوکردهبود
و یــک فرد که خــود را دکتر پدرم معرفی کرده بــود ،اعالم کرد که من
به او گفته بودم که به استادیوم نرود! در صورتی که چنین موضوعی
صحــت نداشــت و ما به هیــچ وجه آن دکتــر را نمیشــناختیم ،آنها
دنبال توجیه بودند که این گونه هم شــد ».در ادامه با همسر مرحوم
قاســمعلی قاســمی صحبت کردیم .او با اندوهی از غصــه و با زبان
شــیرین اصفهانی از عالقه همســرش بــه فوتبال برای مــا میگوید:
«ورزشــگاه نقش جهان تازه افتتاح شــد و همسرم دوست داشت به
این ورزشــگاه برود و تیم اســتقالل را تشــویق کند ،البته جاهای دیگر
هــم میرفت امــا این اتفاق برای او در ورزشــگاه تازه تأســیس نقش
جهان افتاد .متأسفانه آمبوالنسی که همسرم را با آن به بیمارستان
بردند ،مجهز نبود و در مســیر بیمارســتان جان خود را از دســت داد.
همســرم بازنشســته اداره بهداشــت بــود و ماهــی  800هــزار تومان
حقــوق بازنشســتگی آن مرحــوم اســت ،در حــال حاضر هــم اجاره
نشین هستیم و برای باال بردن پیش پرداخت خانه مجبور شدیم که
از بانک وام بگیریم و با وضعیت موجود چیزی از حقوق آن مرحوم
بــرای مخارج زندگی ما باقی نمیماند .باز او تالشــی برای رفاه حال
ما میکرد اما با فوت همســرم اصالً وضعیت مناســبی برای گذران زندگی نداریم 4 .فرزند دارم و مشکالت
زندگی بر ســرم ویران شــده است ».حجم غم و سختی او از پشــت تلفن هم قابل درک است ،جایی که گریه
امانش نمیدهد و میگوید« :فوت همســرم ناباورانه بود ،همســرم اخالق خوشی داشت و بسیار کاری بود.
دوری همسرم و مشکالت زندگی با یکدیگر گره خورده و غم از دست دادن او برای من و خانوادهمان چندین
برابر شــده اســت .عالقهای به فوتبال نداشــتم و این اتفاق موجب شــد تا خاطره خوشــی هــم از این ورزش
نداشــته باشم البته مقصر فوت همسرم را فوتبال نمیدانم بلکه باید ورزشگاه به آمبوالنس مجهز باشد تا
بتواند در صورت اتفاقات اینچنینی فرد حادثه دیده را به بیمارستان منتقل کند ،حاال شوهر من نه ،دیگری.
درد ما این اســت که هیچ کدام از مســئوالن بعد از آن هم پیگیر اتفاق نبودند .همسرم همیشه در فوالدشهر
بازیها را تماشا میکرد و عالقه زیادی به فوتبال داشت».
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روح پســرم با برد تیم محبوبش شــاد شــد و با خنــده از دنیا رفت».
البتــه اتفاق قابــل اعتنایی در منــزل مرحوم ســعید فرهنگی افتاد
و کارلــوس کــی روش ،ســرمربی تیم ملــی از جمله نفراتــی بود که
بــه خانه آن مرحــوم رفــت ،کاری که مســئوالن این باشــگاه انجام
ندادند و مادر آن مرحوم نســبت به مسئوالن باشگاه تراکتورسازی
گلهمنــد اســت .صحبتهــای پایانــی ایــن مــادر داغدیــده چنین
اســت« :مسئوالن باشــگاه ما را تنها گذاشــتند و ما انتظار داشتیم تا
حداقــل در همــان روزهــای اول ما را تنها نمیگذاشــتند امــا باید از
کی روش و افشــین پیروانی تشــکر کنم .کی روش به منزل ما آمد و
به من تسلیت گفت که این برای من افتخار بزرگی است .کی روش
ســفارش مــن را به دختــرم میکرد و بــه دخترم میگفــت «اتفاق
دردناکیبرایشماپیشآمده،مراقبمادرتباش».عالوهبراین
برای تسلی ما گفت که برادرش با خودروی او تصادف و فوت کرد و
این اتفاق دردناکی است .کی روش به ما گفت که حال شما را کامالً
درکمیکنم».
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اتفــاق تلخ دیگــر این بار در ورزشــگاه بنیــان دیزل تبریــز و در جریان
برگــزاری دیــدار تیمهــای تراکتورســازی و گســترش فوالد روی
داد 6 .آبــان مــاه ســال  1395و در جریــان یکــی از دربیهــای تبریــز
مرحومســعیدفرهنگیهوادار 41ساله تیم تراکتورسازی که پیمانکار
ســاختمان بــود و  2بچه کوچک داشــت ،به علت هیجان و اســترس
دچــار ایســت قلبی شــد و جانش را از دســت داد .هــواداری که پس از
به ثمر رســیدن گل نخست تراکتورسازی تصمیم گرفت به ورزشگاه
بــرود کــه بالفاصلــه بــا حضــور در
ورزشگاه ،گل دوم نیز به ثمر رسید
و اجــل اجــازه نــداد ادامــه بــازی را
ببیند.
آرمــان رســولی ،دوســت نزدیک و
همراه این هوادار مرحوم این گونه
شــرح واقعه میکند و اتفاق تلخ را
این گونه با گریــه بازگو میکند« :ما
دیر به بازی رسیدیم و در دقیقه 46
بــازی و همزمان بــا گل ادینیو وارد
ورزشگاه شدیم که در همان لحظه
بلندگوی ورزشــگاه اعــام کرد و به
یــک باره دوســتم با صورت به زمیــن خورد و دچار حمله قلبی شــد،
ســعید در همان لحظه فوت کرد و اورژانس هر کاری کرد ،موفق نشد
تا او را به دنیا بازگرداند .ما ســالها طرفدار تراکتورسازی تبریز بودیم
اما پس از فوت ســعید دیگر نتوانســتم به ورزشــگاه بروم ،نمیدانم
چــرا اما حــس بدی به مــن دســت داد و نمیتوانــم جو اســتادیوم را
تحمل کنم .مادر آن مرحوم با من تماس میگیرد و از من میپرســد
که تو چرا به اســتادیوم نمــیروی؟ نمیتوانم ،همه جای اســتادیوم
بــرای من خاطــرات با آن مرحوم اســت .مــن به همراه ســعید از 15
سالگیبهاستادیوممیرفتیمودرباغشمالبازیهایماشینسازی
رامیدیدیم».
این دوســت نزدیک و قدیمی هوادار فوت شــده تراکتورســازی ادامه
میدهد« :ســعید تعصب بســیاری به تیمش داشــت و واقعاً از حد
گذشــته بود .ســعید پســر بســیار خــوب و پاکــی بــود .در روزی که این
اتفــاق تلــخ افتاد ،ســعید از 8صبح با مــن تماس گرفــت و گفت بیا
برویــم اســتادیوم اما من بــه او گفتــم نمیتوانم ،مجدداًســاعت 12

تماس گرفت و من تســلیم شــدم .نمیدانم چرا دوســت داشت که
به اســتادیوم برود و این برای من جای سؤال داشت .ساعت 2جلوی
در خانه دیدمش و باالخره رفتیم سمت استادیوم .بدترین موضوع
بــرای من این بود که ســعید با صورت به زمین خــورد ،آمبوالنس در
فاصله  50متری ما ایســتاده بود و بالفاصله به ما رســید و روی زمین
احیا شــد اما داخل آمبوالنس فوت کرد و کار از کار گذشــت .مسئوالن
تراکتورســازی پــس از این اتفاق تلخ تنها به مســجد آمدنــد اما دیگر
پیگیر نشدند .در مورد بیمه آن مرحوم خیلی دوندگی کردم اما بیمه
بهاوتعلقنگرفت».
همســر مرحوم ســعید فرهنگی که مــادر دو فرزند کوچک اســت و
بنــا به دالیلی حاضر به مصاحبه با «ایران» نشــد اما خانم زنجانی،
مادر آن مرحوم که از فوت پســر خود بسیار ناراحت است ،میگوید:
«پســرم عاشــق فوتبال بود و فوتبال را میپرســتید .پســرم گل بود و
اینکه میگوینــد خداوند گلها را زودتر میچینــد ،حقیقت دارد .تا
به حــال این موضوع را باور نداشــتم تا اینکه این اتفاق برای پســرم
افتــاد .پســرم هــوادار واقعــی تراکتورســازی بــود و تمــام بازیهای
تراکتور را از نزدیک نگاه میکرد .ســال گذشته برای دیدن بازیهای
تراکتورسازیدرلیگقهرمانانآسیاحتیبهدبیرفتوبههواداری
از تیمــش حتــی در کشــورهای دیگــر نیــز ادامــه مــیداد .روزی کــه
تراکتورسازی مقابل گســترش فوالد پیروز شد من خیلی خوشحال
شــدم آن مرحــوم حتی مــن را هــم طرفدار فوتبــال و طرفــدار تیم
تراکتورسازی کرده بود .پیش از حضور سعید در ورزشگاه ،او با من
تمــاس گرفت و گفت «مــادر میخوام ببینمت ،مــن از تو انرژی
میگیرم ».من گفتم «بیا پســرم ،منتظرتم ».ســعید آمد به من
گفــت دعا کن که تراکتــور بازی را ببرد و من به او گفتم تراکتور  2تا
میزند و این گونه هم شــد .این دیدار آخرین دیدار با پســرم بود،
به او گفتم «قول میدم که تراکتور  2تا بزنه ».ســعید برای دیدن
بچههایش به خانه خودش رفت و گل اول را در خانه دید و برای
دیــدن گل دوم منتظر نماند و با دوســتش به ورزشــگاه رفت .در
هنگام ورود به ورزشگاه ،تراکتور گل دوم را میزند و همان موقع
از هیجان زیاد دچار مشــکل میشــود و متأســفانه از دنیا میرود.
بدبختــی من همــان گل بود و بعد از آن گل من همه پســرم را که
تمام زندگی من بود ،از دست دادم».
جالــب اینجاســت مــادر آن مرحــوم هم بــا وجــود ایــن ضایعه از

فوتبال متنفر نشده است .او که بازنشسته آموزش و پرورش است،
میگویــد« :در زمان تدریس تمام بچههایی که مشــغول تحصیل
بودند ،فوتبال را دوســت داشــتند عالوه بر این همه خانواده ما هم
تراکتــوری هســتند .یک دختر دانشــجو دارم که در دانشــگاه تهران
مشــغول تحصیل اســت و او نیز یک هــوادار واقعی تراکتورســازی
اســت .درســت اســت که در آن بازی پســرم را از دســت دادم اما به
دلیــل بــرد تراکتــور در آن بــازی خوشــحالم ،از این خوشــحالم که
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