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آیا گلگهر در خانه غریب است؟

یار محروم دوازدهم
محمد غیوری

جمعــه  4شــهریور،
بــازی گلگهــر و
ســپاهان ،فرصتی
بــرای دیدن ،تماشــا و لــذت از یک بازی
فوتبــال .فرصت و لذتی که بــا بدبیاری و
همهگیری کرونا در ســالهای گذشــته و
درســت در ابتدای راهیابی تیم گلگهر به
لیگ برتر از تماشــاگران سیرجانی گرفته
شــد .در کنفرانس قبل از بازی بود که امیر
قلعهنویی لب به گالیه گشود از عدم حضور
پرشور تماشــاگران سیرجانی و نداشتن یار
دوازدهم .همین گالیــه و یافتن دالیل آن
انگیــزه حضور من در ورزشــگاه و تحقیق
درباره آن شــد .بلیط تهیه کردم و در یک
شب مطبوع و دلپذیر تابستانی وارد ورزشگاه
شــدم .بازیکنان در حال گــرم کردن خود
بودند.در همان ابتدای حضور ،گالیه امیرخان
به چشــم میآمد .آنجا که ســر و صدا و
هیاهوی حدودا ً ســیصد تماشاگر سپاهان،
هم چشمنوازتر بود و هم گوشنوازتر .غریو
شادی و تشــویق همان اندک تماشاگران
در بیشــتر دقایق مخصوصاً در نیمه اول در
فضا چیره بود .لباس متحد داشتند ،پرچم
و شال تیمشــان در دستشان بود و سرود
و شــعارهایی از پیش تمرین شده را فریاد
میزدند.حتی پروژکتورهای جایگاهشان را
با طلقهای زرد پوشــانده بودند که فضای

جایگاه را اندکــی زرد کرده بود .در بین دو
نیمه و مواقع ضروری ،ساکت بودند و در حال
ذخیره انرژی برای تشویقهای بعدی .رفتار
و گفتار و کرداری تماماً حرفهای در راستای
منافع تیم شهرشــان و البته نه در راستای
رعایت اخالق .اگر بیست دقیقه پایانی رفتار
و تشویق تماشاچیان سیرجانی را جدا فرض
کنیم در سایر دقایق تماشاچیان سیرجانی
حرف چندانی برای گفتن نداشتند .با برخی
از افراد که همصحبت شدم ،نه تنها شناختی
از پستهای تخصصی و مسایل فنی وجود
نداشــت بلکه بســیاری بازیکنان را به اسم
هــم نمیشناختند.ســواالت مختلفی در
مورد شــرایط جوی و رابطه آن با حضور در
ورزشگاه پرسیدم.این تماشاگران به ندرت در
باران یا سرما و گرمای شدید تن به حضور
در ورزشگاه میدهند .باید پذیرفت که تنور
فوتبال در سیرجان سرد شده است .بعد از
راهیابی گلگهر به لیگ برتر ،وقتی شــور و
شوق مردم را از این اتفاق دیدم در یادداشتی
در همین نشریه تحت عنوان «تنور فوتبال
را سرد نکنید» به گذرا بودن این شور و لزوم
چاره برای این امر اشاره کردم که متأسفانه
گوش شنوایی نبود .آش به حدی شور شد
که مربی تیم نیز در کنفرانس خبری زبان
به گالیه گشــود.البته قلعهنویی مربی کار
آزمودهای اســت که میداند چــاره کار در
کجاســت و قطعاً قبل از این کــه زبان به
گالیه در کنفرانس خبری بگشــاید در پی

حل مشکل و گوشزد کردن آن به مسئوالن
باشگاه بوده است .در این ارتباط با چند تن
از خبرنگاران و عکاسان ورزشی گفت و گو
کردم و نظریات آنها را جویا شــدم .تقریباً
همه این عزیزان در کوتاهی باشگاه نسبت
به وضع موجود اتفاق نظر داشــتند .رسول
بلوردی رییس هیأت فوتبال شهرستان (از
روزنامهنگاران سابق) تأثیر ضعیف تماشاگران
را در نتیجهگیری تیم گلگهر قبول داشت.
ایــن بازیکن ســابق گلگهر با اشــاره به
تأثیرگذاری شور و هیاهوی ورزشگاه حتی
در عملکــرد فردی بازیکــن و به طور کلی
کســب نتیجه ،بهبود شــرایط را مستلزم
یــک برنامهریزی علمی ،مدون و دراز مدت
دانست .به یاد آوردم که در طول بازی فقط
ســه نفر از بازیکنان مورد تشویق مستقیم
هواداران قرار گرفته بودند.

با امین شــول زیدآبادی هم صحبت کردم.
این خبرنگار ورزشــی با برشــمردن اندک
بازیهای معــروف برگزار شــده در تاریخ
فوتبال سیرجان ،نقش بازیهای بزرگ را در
جلب تماشاگر و ایجاد شور فوتبالی در شهر
گوشزد کرد و بیان داشت :متأسفانه به دلیل
شــیوع کرونا ســیرجان بعد از لیگ برتری
شدن تیم هنوز از تیمهای مطرحی که جلب
تماشاگر دارند میزبانی (با تماشاگر) نکرده
است .ضمن اینکه تهیه بلیط الکترونیک و
عدم ورود آسان و بدون سختی به ورزشگاه
را نیز بیتأثیر ندانست .در ذهنم تازه شد که
خودم نیز در فشــار جمعیت ،قبل از گیت
ورودی برای لحظاتی دچار پشــیمانی شده
بودم از حضور در ورزشــگاه .شــول با ذکر
مصادیق متعددی از عملکرد سایر تیمهای
لیگ برتر ،عملکرد باشگاه گلگهر را در این

تیم گل گهر در سکوها هیچگونه شعار و سرود خاص
و منحصر به فردی ندارد و شعارهایی نظیر«گلگهر با غیرت» و
«گلگهر چکارش می کنه »...نیز سالهاست که در محالت و مدارس
نخ نما شده است .از سویی لیدرها موتور ّ
محرک تماشاگر
در ورزشگاهها هستند ،امری که علیرغم زحمت فراوان لیدرها
در این تیم ،به دلیل عدم توجیه و آموزش کافی و تعداد کم لیدرها
نمیتوان از آن بهره جست

زمینه ضعیف قلمداد کرد.
علیرضا پوررضــا دیگر خبرنگار ورزشــی
ســیرجان بحث یار دوازدهــم را نیز به دو
قســمت تقســیم کرد .بخــش اول را در
گرو حضور پُر تعداد تماشــاگران دانست.
وی اطالعرســانی صحیــح بازیها ،ایجاد
شــرایط مناسب بلیط فروشــی و سهولت
حضــور ،قدرت نفــوذ و چانهزنی باشــگاه
بــرای برگزاری بــازی در بهتریــن روز و
ســاعت و ســایر خدمات هواداری را نیز از
جمله اموری دانســت که تأثیر بسزایی در
کشاندن تماشاگر به ورزشگاه دارد .پوررضا
گام دوم بعد از حضور تماشاگران را کارآمد
بــودن این حضور دانســت که شایســته
اســت با برنامهای دراز مــدت و هدفدار
که توســط متخصصین واقعی تدوین و نه
کپی شــده باشد بدان پرداخته شود .وی با
توصیف تماشاگران شهرهایی چون انزلی،
آبادان ،رشــت و قائمشهر تأکید داشت که
عالقهمندی به ورزش و فوتبال باید در ذات
و سرشــت مردم یک شهر نهادینه شود تا
شــاهد آن حمایت پُرشــور در هر زمان و
شرایطی باشیم .اسماعیل خورتن از عکاسان
ورزشی نیز منتقد کانون هواداران باشگاه و
عملکرد آن اســت .او میگوید باشگاه فاقد
مدیران حرفهای است و معتقد است باشگاه
با این همه هزینه نامتعارف در بحث خرید
اقالم هواداری نظیر شال ،پرچم و تیشرت
و جذب لیدر ،صرفهجویی میکند .خورتن
توزیع تیشرت و انجام قرعهکشی در بین دو
نیمه و اهدای جوایز و اقداماتی از این دست
را نیز مفید دانست که منجر به تبلیغ لفظی
در بین نوجوانــان و نهایتاً حضور آنها در
ورزشگاه میشود .در موضوع مربوط به یار
دوازدهم و اثرگذاری آن ،لیدرها و عملکرد
آنها از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار
است .ورزشگاه اختصاصی گلگهر با حدود
تماشــاچی خودی ،فقط و
بیست جایگاه
ِ
فقــط  ۶لیدر فعــال دارد .در بدو ورودم به
ورزشــگاه لیدرها را میدیدم که سعی در
ساماندهی تماشــاگران داشتند .در حین
بازی نیز لیدرها از سکویی به سکویی دیگر
در حال تردد و جنب و جوش بودند .گاهی
طبل میزدند،گاهی بوق .گاهی هم معدود
پرچمها را به گردش در میآوردند و سعی
در تهییج تماشــاگران داشتند .گلگهر با
این همه کبکبــه و دبدبه تنها  6لیدر دارد
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کــه آن هم به دلیل عــدم آموزش کافی و
حرفهای و نداشــتن الگوی تشویقی خاص
و زمانبنــدی شــده ،زحمــات آنها هدر
میرفت .تیم گلگهر هیچگونه شعار و سرود
خاص و منحصر به فردی ندارد و شعارهایی
نظیر«گلگهر با غیرت»و«گلگهر چکارش
میکنه »...نیز سالهاســت که در محالت
و مدارس نخنما شــده است .لیدرها موتور
محرک تماشاگر در ورزشــگاهها هستند.
ّ
امــری که علیرغم زحمت فراوان لیدرها به
دلیل عدم توجیــه و آموزش کافی و تعداد
کم لیدرهــا نمیتوان از آن بهره جســت.
نکتهای که البته بیانصافی اســت در این
گزارش از آن صحبت نشــود ،نزاکت و جو
سالم سکوهای تماشاگران سیرجانی است
کــه باید به آن بالیــد و آن را بیش از قبل
تقویت کرد .در ابتدای نیمه دوم که برخی
تماشاگران سعی در فحاشی به یک بازیکن
را داشــتند این لیدر گلگهــر بود که آن
حرکت زشت را در نطفه خفه کرد و جلوی
آن را گرفت که شایسته است از او که نامش
اسفندیار است تقدیر شود .این موضوع را به
یاد آورید که سرآغاز بسیاری از هتاکیها و
فحاشی روی سکوها در ورزشگاههای دیگر،
خود لیدرها هستند .احساس تعلق خاطر
و مالکیت معنوی دیگــر موضوع و دلیلی
اســت که نباید از آن به سادگی گذر کرد.
البته این موضوع خود حدیث مفصلی است
که میتوان جداگانه بدان پرداخت .به زعم
بسیاری از کارشناسان چه در حوزه ورزش
و چه در حــوزه جامعه شناســی ،کوچ و
عزیمت تیم به تهران و نبود مستمر تیم و
بازیکنان در شــهر در حال فاصله انداختن
بیــن مردم و تیــم اســت .از منظر حرفه
روزنامهنــگاری مطلوب بــود که صحبت و
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البته توجیه یا نظر مسووالن باشگاه نیز در
این ارتباط در این گزارش درج میشــد اما
رنگ رخســار حکایت از سِ ر درون است و
دال بر عقبماندگی باشــگاه در این حیطه
است و جای توجیه باقی نمیگذارد .باشگاه
یا در این زمینه اقدامی نکرده است یا بسیار
کمرنگ و بیاثر بوده اســت .با مقایسه بین
 300تماشاگر سپاهان و چند هزار تماشاگر
گلگهر نکتههای بســیاری دســتگیرمان
میشــود .ما به اندازه آن سیصد نفر لباس
یک شکل نداشــتیم .به اندازه آنها پرچم
و شــال نداشــتیم .وحدانیت عملکرد نیز
نداشتیم .ســپاهان برای بازی با گلگهر 8
اتوبوس هوادار را از فاصله  ۷۰۰کیلومتری
به سیرجان آورد در حالی که باشگاه گلگهر
برای بازی با مــس کرمان که عنوان دربی
استان را یدک میکشد و از منظر حیثیتی
اهمیت بیشتری هم داشت تنها  3دستگاه
اتوبوس تماشاگر همراه خود به کرمان بیخ
گوشمان برده بود.
نکته پایانی اینکــه نباید متر و معیار ما
از حضور تماشــاگران در ورزشگاه بازی
گلگهر با سپاهان باشد .بازی با یک تیم
مدعی ،متمول ،پُر ســتاره و پُر حاشیهای
چون سپاهان آن هم در یک هوای دلپذیر
تابســتانی و در یک روز تعطیل و پس از
مدتها دوری تماشاگران از ورزشگاه بود
که تیتر«گلگهر با این تماشاگران مدعی
اســت» را به دنبال داشــت و ا ِال این در،
کماکان بر همان پاشــنه میچرخد .چه
بســیار روزهای عادی و تکراری ســرد و
داغی که تیم ،میزبان ُگمنامان لیگ باشد
و در شــهر خود غریــب .روی صحبتم با
مسووالن باشگاه است ،با دست خودمان
یار دوازدهممان را محروم نکنیم.

 نکتهای که بیانصافی است در این گزارش از آن صحبت نشود
جو سالم و خوب سکوهای تماشاگران سیرجانی است که باید به آن
بالید و آن را بیش از پیش تقویت کرد .در ابتدای نیمه دوم بازی با
سپاهان ،وقتی گروهی از تماشاگران سعی در فحاشی به یک بازیکن
را داشتند ،لیدر گلگهر بود که آن حرکت زشت را در نطفه خفه کرد
و جلوی آن را گرفت که شایسته است از او که نامش در متن گزارش
آمده تقدیر شود

