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سیاحـت تماشاگری
دروغیـن

 آریا یونسی

من ک�ه تماش�اگری دروغین ب�ودم ،وارد این ش�ور و هیجان ش�ده ب�ودم ،دیگرانی که
تماشاگرانی با سابقه و واقعی بودند شوری بسیار بیشتر داشتند .وقتی واکنشها و رفتار
دیگر تماشاگران را میدیدم نمیدانستم چطور آن را درک کنم .وقتی پرسپولیس اولین
گل را زد ،طرفداران استقالل را حزنی عمیق فراگرفت

من تا به حال در ورزش��گاه فوتبال را ندیده ب��ودم و اصوالً به ندرت
از تلویزیون آن را نگاه میکردم .اما برای ش��هرآورد اخیر ش��رایطی
فراهم ش��د و نهایتاً از س��ر کنج��کاوی رفتم .باید اعت��راف کنم که
تجربهای بس��یار مؤث��ر بود .تجرب��های از مواجهه ب��ا جنبههایی از
فرهنگ مدرن و انس��ان عصر جدید که تا به حال ندیده بودم .وقتی
در حال ورود به محوطه ورزشگاه بودیم ،مردمی را میدیدم که اگر
نمیدانس��تم چرا و به کجا میروند میتوانس��تم به یقین بگویم که
ش��دتی هم پشت آن
به جنگ میروند .آن همه ش��ور و هیجان ،که ّ
نهفته بود ،جز برای جنگ نمیتوانس��ت باش��د .دیدن بازی فوتبال
از نزدیک این تفکر را تأیید کرد.
م��ن دیدم که دو ارتش در مقابل هم بودند :هر ارتش متش��کل از یازده
نف��ر .هر ارتش آرایش��ی جنگی به خ��ود گرفته بود .ه��م خط دفاعی
داش��ت هم خط حمله .فرماندهان از گوشه زمین لشکر خود را هدایت
میکردند .و همانن��د جنگهای مدرن ،فقط حمله اهمیت نداش��ت
بلکه در عین اینکه حمله اهمیت داش��ت میبایس��ت به پش��ت جبهه
هم توجه داش��ت .و همان گونه که در جنگه��ای مدرن وقتی یکی از
طرفین جایی را اش��غال میکند حالت تدافعی به نیروهایش میدهد،
وقتی استقالل س��ه بر یک جلو بود ،همین کار را کرد؛ راهبردی دقیق
و درست .سان تزو فرمانده نظامی چینی قرنها قبل از میالد در کتاب
هنر جنگ نوشت که اساس��ی ترین فن جنگ حمله به راهبرد دشمن
اس��ت .وقتی استقالل پیشتاز بود به درستی فهمیده بودند که از این به
بعد راهبرد پرسپولیس حملههای پی در پی خواهد بود ،پس استقالل
حالت دفاعی به خود گرفت .هرچه بود ،ش��اهد جنگی بدون خونریزی
و مهار ش��ده بودم .جنگ��ی که در عین جنگ ب��ودن چارچوبهایی را

رعایت میکرد و به همین خاطر این جنگ اسمش فوتبال است.
همیشه برایم سوال بود که چرا مسابقات ورزشی و در صدر آنها فوتبال
چنان تماشاگر را به خود میخواند و این قدرت را دارد که تعداد زیادی
بینن��ده را در مقابل صفحه تلویزیون میخک��وب کند .اکنون نه فقط از
نزدیک دلیل آن را میدیدم ،بلکه خود من هم در این بازی تماش��ایی
محو شده بودم .تا دقایق اولیه همچون بینندهای بی طرف نشسته بودم
بدون هیچ واکنشی ،اما پس از مدتی من هم جذب بازی شدم .دیگر در
صحنههای مهم ناخودآگاه بلند میشدم .وقتی توپ به دروازه نزدیک
میش��د گویی اتفاقی مهم در حال رخ دادن است و انتظار میکشیدم
تا سرنوش��ت را ببینم .رقابت جویی بخش مهمی از سرشت بشر است.
وقتی انسان به تماشای بازی مینش��یند کافی است تا خود را طرفدار
یکی از طرفین بداند ،به محض این همذات پنداری خود او هم داخل در
این رقابت میش��ود و آن حس رقابت جویی که همیشه در پی پیروزی
اس��ت برانگیخته میشود .اکنون راهی نداریم جز امید به برد تیمی که
انتخاب کرده ایم.
من ک��ه تماش��اگری دروغین ب��ودم ،وارد این ش��ور و هیجان ش��ده
بودم ،دیگرانی که تماش��اگرانی با س��ابقه و واقعی بودند شوری بسیار
بیشتر داش��تند .وقتی واکنشها و رفتار دیگر تماشاگران را میدیدم
نمیدانستم چطور آن را درک کنم .وقتی پرسپولیس اولین گل را زد،
طرفداران اس��تقالل را حزنی عمیق فراگرفت .دیگر از تشویق و شعار
آنها اثری نماند .از طرف دیگر وقتی اس��تقالل پ��ی در پی گلهایی به
ثمر رس��اند طرفداران پرس��پولیس همین طور واکنش نشان دادند.
البته این حالتهای حزن و اندوه منطق خاصی داش��ت و چند مرحله
داش��ت .وقتی گلی زده میشد بهت و اندوه بود که چند دقیقهای طول

میکشید؛ پس از آن کم کم با حالتی متفاوت و با شدت کمتر شعارها و
تشویقها شروع میشد تا بازیکنان تحریک شوند و شکست را جبران
کنند .مدت بیشتری که میگذشت تش��ویقها تقریباً به حالت اول بر
میگش��ت و همین رویه ادامه مییافت تا گلی زده میش��د .زدن گل
سرنوش��ت سازی که شکس��ت را جبران میکرد ماجرا را به کل عوض
میکرد و تشویقها دیگر فریادهای شکست خوردگان باقی نمیماند؛
اکنون فریادهای پیروزمندانهای بود که خواس��تار پیروزی بزرگتری
میشد.
همه چیزهایی که توصیف کردم نس��بت مس��تقیمی با زمین بازی
و آوردگاه اصل��ی داش��ت .اما همه واکنشها در نس��بت مس��تقیم
ب��ا زمین بازی نب��ود بلکه جن��گ در میان تماش��اگران هم جریان
داش��ت .تماش��اگران بر ضد هم ش��عار میدادند و طرف مقابل هم
پاس��خگوی دقیق آن بود .هرچند ،با این توصیف ماهیت دقیق این
اظهار لطفها پنهان ش��ده است ،چراکه ش��عارها به ندرت جنبهای
غیرموهن داش��ت .این وسط من که س��یاحی دروغین بودم به این
دلی��ل ک��ه اتفاقی طرف پرس��پولیس نشس��ته بودم م��ورد الطاف
(بخوانید فح��ش) طرفداران اس��تقالل قرار میگرفت��م .اما دقیق
نمیدانس��تم که مورد چه الطاف زیبایی ق��رار گرفته ام .هرچه بود
شعارهای (بخوانید فحاش��یهای) طرفداران پرسپولیس به طرف
مقابل را میشنیدم و میتوانس��تم مطمئن باشم که از آن طرف هم
چیزهایی در همین حد گفته خواهد ش��د .البته به ندرت شعارهایی
ک��ه فحش نباش��ند به گ��وش میخ��ورد ،مث� ً
لا پرسپولیس��یها
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