صبح روز دوش��نبه باران باریده ب��ود و هوا گرمای
دیروز را نداشت ،قس��متهایی از زمین گل شده بود
با جمع ش��دن بازیکنان باز هم هیجان و سرو صدای
بیش��تری به وجود آمد .׳׳فق��ط بخندید׳׳ تنها جمله
ای اس��ت که مربی روی تخته وایت بورد نوش��ت
و بازیکن��ان را ترغیب به خندیدنکرد .ش��اید این
خندیدنها به خاطر تولد س��ارامربی بدنسازی تیم
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دهنده بود اما دختران انزلیچی به س��ختی تمرین
و تنه��ا دقایق��ی را با اجازه س��رمربی اس��تراحت
میکردن��د .البته این زمان آنقدر کوتاه بود که فقط
میتوانس��تند آب بخورند .گاهی مربی ش��روع به
ش��مردن میکرد و بازیکنان باید به س��رعت آب
میخوردند تا تمرین را ش��روع کنند به همین دلیل
با شروع ش��مارش ایراندوست ،بازیکنان به سمت
بطریهای آب میدویدند ،در همین زمان کم تنها
توانستم از هاجر بپرسم که تمرین چطور بود و اوهم
جواب داد ׳׳خوب بود ،جات خالی خیلی گرمه!׳׳
مربی بازیکنان را به دو تیم تقس��یم کرد و خود نیز
پا به توپ ش��د ،تمرینش��ان چهار بر پنج تمام شد و
حتی چهار دقیقه وقت اضافه ای که در نظر گرفتند
بازیش��ان را به تساوی نکشاند...׳׳فکر کنید از نظر
قدرت ،سرعت ،انگیزه ،تکنیک ،و شجاعت بهترین
بازیکنهای ایران هستید ،با همین انگیزه میروید و
قهرمان میش��وید .کسی فکر نمیکرد لستر سیتی
در لیگی که منچس��تر یونایت��د و تیمهای قدرتمند
دیگری حضور دارند قهرمان شود شما هم نباید به
تیمه��ای دیگر فکر کنید ،به ای��ن فکر کنید که روز
آخر لیگ است ،بازی را بردیم و قهرمان شدیم ،باید
ببریم باید تالش کنیم׳׳ ...اینها جمالت امیدبخش
مربی در حین تمری��ن تمرکزی تیم بود که باید به
باور بازیکنان تبدیل میش��د تا روزی مثل گذشته
جام قهرمانی را برای مردم فوتبالدوس��ت انزلی به
ارمغان آورند .و این یعنی تمرین یکش��نبه گرم این
هفته به پایان رسیده بود.

بود که بعد با صدای دس��ت زدن و خواندن ش��عر
تولدت مبارک همراه شد ،هاجر مجلسشان را گرم
میکرد و بقیه هم همراهش دس��ت می زدند.مربی
تا حدودی به مراس��م قرعه کشی لیگ برتر فوتبال
بان��وان هم فکر میکرد و ب��ه بازیکنان گفت :׳׳دعا
کنید اولین بازیمان با بم کرمان باشد׳׳.
حریفی سرسخت که جزء مدعیان قهرمانی به نظر
میرس��د ،هرچند در دوشنبه قرعه شان به نام تیم
شهرداری سیرجان درآمد. 
بازیکنان تیم مش��غول انجام تمرینهای بدنس��ازی
بودند و مرب��ی دروازه بانها جلوی یکی از دروازهها
تمرین خود را با س��ه دروازه بان تیم زودتر ش��روع
ک��رد .آنها بای��د در محدوده خاک��ی و گلی جلوی
دروازه شیرجه میزدند تا شوتهای مربی را بگیرند
به همین دلیل لباسهایش��ان گلی ش��ده بود .رها که
لباس روش��نتری داش��ت هربار ک��ه روی زمین
میافتاد بیشتر گلی میشد اما این بازیکن بی تفاوت
به این موضوع باز هم شیرجه میزد و باز هم توپهای
مرب��ی را یکی پس از دیگ��ری مهار می کرد .ملوان
میتوان��د با وجود این دروازه بان با خیالی راحت تر
به مصاف حریفان خود برود .ش��وت در چارچوب
مربی پس از برخورد به تیرک دروازه کمانه کرد و
به گیجگاه سمیرا خورد و او را به زمین زد.
فوتبال پر اس��ت از مصدومیتها ،توپهایی که به سر و
صورت میخوردند و کسی اعتراضی نمیکند که این
قاعده بازی اس��ت .وقتی پا به زمین بازی میگذاری
باید همه اینها را قبول کنی .س��میرا به خاطر سردرد
و س��رگیجهای که داشت دیگر نتوانست بازی کند و
مورد معالجه قرار گرفت.تنبیه هم جزء همان قواعد
بازیبود،اینکهمربیبهخاطراشتباهبازیکنمجبورش
کند س��ینه خیز برود یا به خاطر اش��تباهی دیگر کل
تی��م و حتی خودش را تنبیه به دراز و نشس��ت کند.
تمام این اتفاقات تیم را نسبت به بازی و عملکردشان
دقیقتر میکند .حتی مربی داخل حلقهای از بازیکنان
نشس��ت و همراه با بازیکنان دراز و نشس��ت میزد و
یک بازیکن بدون هیچ اعتراضی س��ینه خیز رفت تا

ی��اد بگیرد هر خطای او در ب��ازی میتواند موقعیتی
خطرناک برای تیم به وجود آورد.
ساعت  ۱۲تیم ملوان باید میدوید ،سرود قهرمانی
میخواند و دست میزد .׳׳ایران ایران ملوان ،ملوان
ملوان قهرمان׳׳ سرودی بود که دختران انزلیچی با
صدای بلند سر دادند .هاجر لیدر شد با صدای بلند
میگفت ׳׳توی هر مس��ابقه یک پای فینالیم׳׳ و بقیه
تیم اسم ׳׳ملوان׳׳ را فریاد میزدند .فینال و قهرمانی
که این روزها برای رس��یدن به آن س��خت تالش
د.تمرین که تمام ش��د مراس��م تولدشان
میکردن 
را ش��روع کردند .س��ارا کیک ،چ��ای و پاپ کورن
آورده بود ،دورهم جمع شدند و باز هم شعر تولدت
مبارکخواندند .حاال باید زمین را ترک میکردند
تا فردا با انرژی و انگیزه بیشتر گامی دیگر در مسیر
دشوار قهرمانی بردارند. 
در این سه روز فوتبال بانوان را بیشتر درک کردیم،
فوتبالی که گاهی با اتهامات ناروا روبرو بوده اس��ت
اما در این مدت دختران فوتبالیستی را دیدیم که با
محبتی دخترانه و حسی مادرانه تمرین میکردند،
مثل سپیده (همسر هادی تامینی  -بازیکن فوتبال)
ک��ه دخترش آوی��ن را به آغوش گرفت��ه بود و به
مح��ل تمرین آمد و در مدت تمرین همس��رش از
دخترش��ان مراقبت میکرد یا مربی تیم که به غیر
از وظیفه مربیگری و توجه به بازیکنان ،از پس��رش
ه��م مراقبت میکرد و کارن که تازه راه رفتن را یاد
گرفته بود زیر نگاههای مادر در گوشه و کنار زمین
راه میرف��ت .دختران و مادرانی که به ما یاد دادند
میتوان با وجود عالقه و عشق مادری و ظرافتهای
دخترانه ،عاشق فوتبال هم بود.
هرچن��د در س��الهای اخیر توجه ب��ه فوتبال بانوان
بیش��تر شده اما همچنان کاس��تیهایی چون زمین
باکیفیت ،اردوه��ای تدارکاتی مناس��ب ،اعزام به
رویدادهای بین الملل��ی ،پخش تلویزیونی و جذب
اسپانسرهای قوی برای همه تیمها وجود دارد و اگر
این توجهات بیشتر شود بدون شک روزی میرسد
که آسیا به دختران فوتبالیستمان افتخار كند.

