   استاديـوم نميروم چون...

خان اول ما ترافيک ورود به مجموعه بود.
مجموعهاي به آن عظمت که تنها در يک
پارکينگش باز بود و پس از چهل دقيقه توانستيم
ماشين را پارک کرده و سمت گيت ورودي
برويم.گيت ورودي خودش هفت خاني ديگر
داشت .از بازرسي بدني معمولي تا بازرسي بدني
ويژه و خالي کردن کيف پول و جوراب و ....فکر
کردم وقتي ما را که مهمان ويژه هستيم اينگونه
ميگردند ،تماشاگران عادي چگونه بازرسي
بدني ميشوند؟(البته تا حدی این سختگیری
قابل درک بود) باالخره از همه اين خانها که
گذشتيم رسيديم به جايگاه  .VIPبليط در دست
و خوشحال که االن روي صندلي از پيش تعيين
شده مستقر ميشويم اما زهي خيال باطل! تمام
صندليهاي جايگاه پر شده بود! و براي حضور در
جايگاه با اينکه بليط در دستمان بود! با مانعي
جديد به نام مسئوالن حراست روبرو شديم! تا
اينكه مجبور شديم به زور خودمان را به جايگاه
برسانيم .جايگاهي که ميتوانم بگويم نيمي از
آن را تماشاگران عادي با بليطهاي معمولي پر
کرده بودند! اما اينكه چگونه در اين محل مستقر
شدهاند؟ تنها خدا ميداند و حراست جايگاه!
پسازآنجاكهجابراينشستننبودسرپاايستاديم
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ز سستي كژي زايد و كاستي

نمايي كه فقط وقتي در جايگاه ويژه باشي مي بيني

		
زنيرو بود مرد را راستي

ساليان سال است براي تماشاي رقابتهاي ورزشي
به ورزشگاه آزادي نرفته بودم .به عنوان يک
خبرنگار ورزشي براي من راحتتر است از محل
کار يا خانه مسابقات را تماشا کنم تا در ورزشگاه
حاضر شوم چرا که حضور در استاديوم براي خود
داستاني جدا دارد پر از ماجرا و اعصاب خردي.
اما يکي از دوستان بليط جايگاه ويژه بازي
واليبال ايران و آرژانتين را داشت و دعوت کرد
همراهياش کنم .من هم پس از سالها دل به دريا
زده و راهي استاديوم شدم.

و مسابقه حساس ايران را تماشا کرديم .ست اول
لیگ های برتر انگلیس ،اللیگای اسپانیا ،سری آ
بسيار هيجانانگيز دنبال شد و در اواخر آن ،وزير
ایتالیا ،بوندسلیگا و لوشامپیونه فرانسه پنج لیگ
ورزش نيز به جايگاه وارد شد .همه چيز به صورت
معتبر اروپایی هستند .بازیکنان فوتبال در این
طبيعي پيش ميرفت و ما نيز زير پاي وزير ايستاده
پنج لیگ پول پارو می کنند .اما برخی از ستاره ها
بوديم که ست اول به پايان رسيد .يک تماشاگر
واقعا حسابشان جداست .نگاهی به پنج بازیکن از
استقاللي که به جايگاه نزديک بود به سمت وزير رو
هر یک از این پنج لیگ که بیشترین دستمزد را
کرد و با اندکی تندی از او خواست به وضعيت آشفته
دریافت می کنند می اندازیم:
اين روزهاي استقالل رسيدگي کند .وزیر هم يک
وین رونی ،همچنان در صدر پردرآمدهای جزیره:
دقيقهاي حرف زد و بعد خيلي ناراحت رفت .ست
رونی خیلی وقت است که
دوم آغاز شد و بجز من و دوستانم ،چند نفر ديگر
دیگر طراوت و شادابی
نيز ايستاده بازي را دنبال ميکردند که به صورت
گذشته را ندارد .کاپیتان
گازانبري محاصره شده و نزديک بود لوله شويم!
منچستریونایتد اما با این
البته اين بار حراست ورزشگاه بود که از چپ وراست
وجود هنوز هم پردرآمدترین
به ما تذکر میداد حق ايستادن زير جايگاه نداريد و
بازیکن لیگ برتر انگلیس
ميخواستند ما را از آنجا بيرون کنند! بليطم را نشان
است .شگفت آور است که در میان تمام ستاره
يکي از آنها دادم و گفتم اين بليط براي من صادر شده،
های لیگ جزیره  ،رونی هفته ای  355هزار پوند
صندلي مخصوصي که براي من کنار گذاشته شده
درآمد دارد.
را به من بدهيد که بنشينم وگرنه حق نداريد ما را از
مسی از رونالدو جلو زد:
اين جا بيرون بيندازيد .حراست هم قبول کرد که ما
در اللیگای اسپانیا همچنان
در جايگاه بمانيم اما دورتر از جناب وزير!
لیونل مسی است که عنوان
گويا حرفهاي آن طرفدار استقالل چندان به مذاق
پردرآمدترین بازیکن فصل
جناب وزير خوش نيامده بود كه دستور دادند
را در اختیار دارد یعنی
نيروهاي حراست زير جايگاه مستقر شوند تا صداي
همانند فصل گذشته .مسی
اعتراض ديگري خاطرشان را مکدر نکند.آن لحظه
که این فصل با تیمش فقط موفق به کسب عنوان
از خودم پرسيدم مگر عالقمندان ورزش جز در
قهرمانی جام حذفی شد هفته ای  370هزار پوند
اين شرايط ميتوانند چهرههاي مهم ورزشي را از
می گیرد یعنی  80هزار پوند بیشتر از رونالدو.
نزديک ببينند؟ پس چرا نميخواهند همين چند
گونزالو هیگواین ستاره چاق یوونتوس در صدر:
دقيقه را هم براي آنها کنار بگذارند؟به هرحال
گونزالو هیگواین هر چقدر در
اين مسابقه هم به پايان رسيد و وزير با اسکورت
کشورش آرژانتین محبوب
مخصوص از در اصلي ورزشگاه ׳׳آزادي׳׳ خارج شد
نیست اما در یوونتوس و شهر
و ما حاال ما مانديم و يک در خروجي که تنها يک
تورین محبوب است .مهاجم
ماشين از آن ميتوانست خارج شود و چهل و پنج
آرژانتینی یوونتوس اکنون
دقيقه ماندن در ترافيک يک مسير صدمتري!...پس
پردرآمدترین بازیکن سری
حاال بايد دوباره به شما بگويم كه به اين داليل است
آ ایتالیاست .او هفته ای 170
که دوست ندارم هيچ گاه براي تماشاي مسابقهاي
هزار پوند دریافتی دارد.
به ورزشگاه بروم .بينظمي ،هرج و مرج ،وزير کم
کاوانی  ،در صدر ليگ فرانسه
حوصله ،ترافيک سنگين ،توهين به عالقمندان به
:ادینسون کاوانی مهاجم
ورزش و...
گلزن تیم پاری سن ژرمن
که این فصل برترین گلزن
شد عنوان پردرآمدترین
بازیکن کنونی فرانسه را
یدک می کشد .این بازیکن اروگوئه ای میزان
درآمد هفتگی اش  170هزار پوند است.
مارکو رویس ستاره همیشه مصدوم در صدر:
اشتباه نکنید ،پردرآمدترین بازیکن بوندسلیگا از
بایرن مونیخ نیست ،از بوروسیا دورتموند است و
کسی نیست جز مارکو رویس ستاره همیشه مصدوم
من و دوست خبرنگارم وقتي که پايين صندلي وزير ایستاده بوديم فوتبال آلمان که هفته ای  120هزار پوند می گیرد.
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