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آریا رهنورد

کارگردان تلویزیونی مسابقه سپاهان 
و پرســپولیس، هر چند دقیقه جریان 
بازی را به حال خــودش رها می کرد تا 
در رفتاری اعصاب  خردکن که در بیشتر 
شهرستان ها دیده می شود، تصویری 
هوایی از استادیوم نقش جهان را مدام 
البه الی تصاویری از بــازی بگنجاند. 
گزارشگر مسابقه نیز هر بار به قدردانی 
از این »نمای زیبا« مشــغول می شد 
و درســت مثل بار اول، از تماشای این 
منظره به وجد می آمد. پشت این نمای 
زیبا اما ســوال هایی وجــود دارند که 
اصال هم زیبا نیســتند. چرا طبقه دوم 

ورزشــگاه همچنان بالاستفاده است؟ 
چرا بلیت فروشــی و ورود به استادیوم 
بــه بدوی ترین شــکل ممکن صورت 
می گیرد؟ چرا این ورزشــگاه حتی از 
امکانات اولیه برای میزبانی از یک بازی 

فوتبال برخوردار نیست؟
»نقش جهان« برای سال ها داستان 
ترســناک دو کلمــه ای اصفهانی ها 
بود. پروژه بازســازی این ورزشگاه، از 
ســریال های تــرک تلویزیون هــای 
فارسی زبان نیز بیشــتر طول کشید و 
عمال به روندی کشدار و خسته کننده 
تبدیل شد. هواداران سپاهان ناچار بودند 
برای تماشــای دیدارهای تیم شان، تا 
فوالدشهر بروند و از مسیری خطرناک 

برای رســیدن به استادیوم اختصاصی 
ذوب آهن عبــور کنند. تماشــاگران 
پرســپولیس و اســتقالل نیز در زمان 
برخورد با سپاهان در فوالدشهر، به ناچار 
در چمن های پشــت یکی از دروازه ها 
مستقر می شدند. طوالنی  شدن پروژه 
بازســازی نقش جهان، اصفهانی ها را 
عصبانی کرده بود. آنها در هر مصاحبه ای 
روی این موضوع دست می گذاشتند و 
آن را یک »ابهام« بزرگ می دانســتند. 
چندین سال گذشــت و باالخره از این 
ورزشگاه رونمایی شد اما نقش جهانی 
که سپاهانی ها تحویل گرفتند، شباهت 
چندانی به یک استادیوم بازسازی  شده 
نداشت. البته که بخشی از ضعف های 

این استادیوم برطرف شده بودند اما اگر 
همین حاال ورزشگاه بزرگ اصفهان را با 
استادیوم هایی مثل فوالد آره نا در اهواز 
و یا امام رضا در مشــهد مقایسه کنیم، 
نقش جهان در رده هایی کامال پایین تر 
از دو ورزشگاه دیگر قرار خواهد گرفت. 
هجوم تماشاگرها به این استادیوم برای 
تماشای دیدار سپاهان و پرسپولیس، 
نشــان داد که نقش جهان هنوز به یک 
بازسازی دیگر نیاز دارد. اگر این بازسازی 
هم به اندازه نمونه قبلی طول بکشــد، 
ورزشگاه سپاهان حدود یک دهه دیگر 

آماده  بهره برداری خواهد شد!
مســابقه ســپاهان و پرسپولیس، 
درست مثل یک ذره بین برای نشان دادن 
مشکالت بزرگ ورزشگاه نقش جهان 
بود. اولین مشکل کلیدی، مسیر منتهی 
به اســتادیوم بود. یک مسیر خاکی که 
تماشاگرها به ســختی باید از آن عبور 
کنند و در حالی که کامال خسته شده اند، 
روی صندلی های اســتادیوم مستقر 
شوند. بسیاری از تماشاگرها برای دور 
زدن این مســیر، از روی نرده ها عبور 
می کنند و عمال خودشان را به دردسر 
می اندازند. در واقع برای تماشای فوتبال 
در نقش جهان عالوه بــر عالقه به این 
رشته ورزشی، باید با ورزش پارکور نیز 
آشنایی داشته باشید! گروهی از هوادارها 
با راندن ماشــین از طریق مزرعه های 
اطراف به ورزشگاه می رسند و شرم آور 

است که اســتادیوم با این ابعاد و در این 
مقیاس، هنوز نتوانسته این مشکل ساده 
را برطرف کند و حمــل و نقل مطلوبی 
برای تماشاگرها در نظر بگیرد. مدیران، 
مربیان و بازیکنان در فوتبال ایران، انتظار 
دارند که هوادارها هر هفته استادیوم ها 
را به صورت تمام و کمال تسخیر کنند 
اما حاضر نیســتند هیــچ قدمی برای 
بهبود شرایط ورزشگاه های خانگی شان 
بردارنــد. دومیــن مشــکل بــزرگ 
نقش جهان، صف های بلیت فروشی و 
گیت های ورود به اســتادیوم است که 
در حقیقت به قرون وسطی تعلق دارند. 
تماشاگرها برای عبور از این هفت خوان، 
عمال له می شــوند و حتی در مواردی 
آسیب می بینند. در این ورزشگاه هیچ 
امکانات خاصی نیز برای تماشــاگرها 
در نظر گرفته نشــده و همین که روی 
سکوها صندلی نصب شــده، از سوی 
سازندگان نقش جهان کافی بوده است. 
حیرت انگیزترین مسئله اما به »طبقه 
دوم« نقش جهان برمی گردد. اگر این 
طبقه هنوز »مقاوم ســازی« نشــده، 
پس در همــه این ســال های طوالنی 
»بازسازی« چه اتفاقی رخ داده است؟ 
بازی سپاهان و پرسپولیس در شرایطی 
برگزار شد که چندین هزار هوادار پشت 
درهای ورزشگاه باقی ماندند و در نهایت 
نقش جهان را با چشم هایی اشک بار ترک 
کردند. اگر طبقه دوم بــه اندازه کافی 

مقاوم بود، ســپاهان با تماشاگرانی به 
مراتب بیشتر از 40 هزار نفر از پرسپولیس 
میزبانی می کرد. جالب اینکه طبقه اول 
نقش جهان پیش از دوران بازسازی نیز 
قابل استفاده بود و به نظر می رسد با این 
بازسازی، اتفاق »موثر« زیادی برای این 

استادیوم رخ نداده است.
»ورزشــگاه مدرن« عبارتی است 
که در طــول گزارش بازی ســپاهان و 
پرسپولیس از دهان گزارشگر نمی افتاد 
اما ایــن اســتادیوم چه شــباهتی با 
ورزشــگاه های مدرن فوتبال در دنیا 
دارد؟ امروز صحبت از ورزشــگاه های 
مدرن، صحبت از استادیوم هایی است 
که با تغییر در زمین چمن و حتی بخشی 
از سکوها برای »دو وضعیت« میزبانی 
از راگبــی و فوتبال تعبیه می شــوند. 
ورزشگاه هایی با صفحه های نمایشگر 
زیبــا و بزرگ، ســقف های جــذاب و 
متحرک، رستوران ها و کافی شاپ های 
متعدد، پاســاژهای خریــد، اتاق های 
وی.آی.پــی برای تماشــای بــازی و 
پاساژهای بزرگ و شــیک برای وقت 
گذراندن قبل از شــروع مسابقه. نقش 
جهان شــاید صد ســال قبل در نگاه 
اروپایی ها می توانســت یک ورزشگاه 
»مدرن« باشد اما امروز هیچ حرفی برای 
گفتن ندارد. آن هم در حالی که اصفهان 
همیشه یکی از الگوهای ساخت و ساز 

سریع و مفید در ایران بوده است.

آیا نقش جهان واقعا یک ورزشگاه شیک و مدرن است؟

حقایق زشت یک نمای زیبا

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پوگبا فروشي نيست
با وجــود افزایش عالقــه یوونتــوس جهت به 
خدمت گیری دوباره پل پوگبا، منچستریونایتد به 
هر پیشنهادی برای جذب این هافبک فرانسوی در 
ژانویه دست رد خواهد زد. به گزارش ESPN، پوگبا 
که در سال ۲0۱۶ با انتقالی رکوردشکن از یوونتوس 
به منچستر پیوست، طی دو بازی گذشته تیمش به 
نیمکت ذخیره ها تبعید شده است. ژوزه مورینیو گفته 
است که این بازیکن در بازی چهارشنبه شب مقابل 
والنســیا در ترکیب اصلی حضور خواهد داشت و به 
همه نشان خواهد داد که چقدر خوب است. با وجود 
حرف های مثبت مورینیو، کماکان آینده هافبک ۲۵ 
ساله شیاطین سرخ به دنبال سپری کردن روزهایی پر 
افت و خیز در اولدترافورد، در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
با وجود اطالع مقامات منچستریونایتد از اختالفات 
پوگبا و مورینیو، این باشگاه قصد فروش ستاره خود در 
نیم فصل را ندارد. بارسلونا یکی از عالقه مندان قدیمی 
به پوگبا است ولی آنها شــرایط مالی مناسب برای 
چنین انتقالی را ندارند. گفته می شود سران یونایتد 
و یوونتوس رابطه حسنه ای با یکدیگر دارند اما با این 
وجود یوونتوس به طور جدی در پی استخدام پوگبا 
در ژانویه ۲0۱۹ نبوده اســت. یونایتد می داند پوگبا 
مشتریان به خصوصی خواهد داشت ولی این باشگاه 
قصد ندارد بازیکن خود را در ماه آینده به فروش برساند.

    
تمديد ليورپولي

باشگاه لیورپول با انتشــار بیانیه ای رسما اعالم 
کرد جو گومز، مدافع مرکزی انگلیسی و ۲۱ ساله اش، 
قرارداد بلند مدتی با قرمزها به امضا رسانده است. 
گومز بدین ترتیب تا پایان فصل ۲0۲3/۲0۲4 به 
لیورپول متعهد اســت. گومز در تابستان ۲0۱۵ از 
چارلتون اتلتیک به لیورپول پیوست و خیلی زود 
اســتعدادش را ثابت کرد. او تاکنون ۵۹ بازی برای 
لیورپول انجام داده و با نمایش های خوبش، به تیم 

ملی انگلیس دعوت شده است.
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