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سوخت چون اَشکی که بَر جانی فتاد
آرش حسنپور
پژوهشگر مطالعات تصویری

یــک قــاب مهیــب .قابــی که یــادآور خطــا و فراموشــی و
فاجعه اســت .یک قاب آکنده از حســرت ،تأثر و تأســف .یک
پدر داغدیده .یک
عکــس یادگاری .بدون
یادگار خانواده .یک ِ
ِ
صاعقــه که بر ســر یک خانواده شــریف آوار شــد و فــرود آمد.
عکــس داخلی اســت .تصویری که قرار اســت تســکین باشــد
امــا داغ را دوچنــدان میکند .در جریان مســابقه پرســپولیس
و صنعــت نفــت آبــادان در چارچــوب لیــگ برتــر نوزدهــم
فوتبال باشــگاههای کشــور و رقابتهای هفته ســوم در بیرون
از فضای اســتادیوم و محوطه ورزشگاه فاجعهای بیسروصدا
بــه وقوع پیوســت .اتصــال جریان برق بــه داربســتها منجر
بــه برقگرفتگی و کشــته شــدن یــک کودک ششســاله به نام
عمــاد صفییــاری در دقیقه هشــتاد مســابقه و در حین بازی
و جســتوخیزهای کودکانــه عمــاد شــد .وی فرزنــد یکــی از
دکهدارهای ورزشگاه آزادی بود که بر اثر برقکشی غیر اصولی
و غیر فنی ،در داخل دکه فروش ســاندویچ دچار برقگرفتگی
شده اســت .پدر عماد ،محمد صفییاری در استادیوم آزادی
غرفه لباس ورزشــی داشــت و بیشتر مواقع تنها فرزندش را با
خود به محل کارش میبرد .او در محلی فرزندش را از دست
داد که حدود ســی ســال آنجا کار میکرد .فرزند او در َدم جان
سپرد و پدرش نیز شاهد این بالی خانمانسوز بود.
حادثه خبر نمیکند اما این واقعه یک حادث ه نبود؛ بلکه
یک خطای انســانی آشــکار و غیر قابل اغمــاض بود که بهای
ســنگینی بهجا گذاشــت .بعــداً تقصیرکار و مقصر جفاپیشــه،
پیمانــکار ورزشــگاه و تأسیســات آزادی معرفــی شــد امــا نــه
شــاهد پیگیــری ماجرا و نه پاســخگویی صریح و مســئوالنه به
افــکار عمومی بودیــم و نه برخــورد دلجویانه با ایــن خانواده
از حیــث تأمیــن مالی ،شــفقت و همــدردی خالصانه صورت
گرفت .مســئولیت در ســاحت مدیریتی و ورزشــی همین بود
و هســت .یک عکس یادگاری ســه نفره .نفــر اصلی اما غایب

اســت .روح او در عالم باالســت .او خیره خیــره به ندانمکاری
مســئوالن امر مینگــرد و لبخنــد تلخی به ما میزنــد .چونان
ِ
لبخنــد او در عکســی که به احتــرام و یادبــودش روی میز قرار
گرفتــه .اینجــا فضــای هال و نشــیمن خانه اســت .یــک خانه
طبقه متوســطی بدون تجمالت و نشانههای ثروت .در عکس
سه نفر حاضرند (حسین خبیری نیز بهعنوان معاون اجرایی
باشــگاه در ایــن مجلــس حضور داشــته کــه در عکــس غایب
اســت) .پــدر داغدیــده و کالــدرون ســرمربی تیم پرســپولیس
وقــت باشــگاه .خطــا
و محمدحســن انصاریفــر مدیرعامــل ِ
توســط عوامل باشــگاه رخ نداده بود و مســئوالن فنی تیم نیز
مقصــر نبودهاند اما اینجا آنها از ســر نوعی مســئولیتپذیری
در خانه فرد متوفی حاضر شــده تا تســلیتی بگویند و مرهمی
بــه این زخم ناســور بگذارند .طبق تصمیم بازپــرس پرونده،
پنجــا ه درصد مدیریت ورزشــگاه آزادی و پنجــاه درصد اداره
بــرق مقصــر شــناخته شــدند .در عکــس خبــری از عوامــل
ورزشگاه آزادی ،پیمانکار ،مسئوالن فنی استادیوم و مسئوالن
ســازمان لیگ ،فدراســیون فوتبال و وزارت ورزش نیســت .در
حقیقــت مقصران اصلی در عکــس غایبند و از مظان اتهام و
پرســشآفرینی افکار عمومی خود را دور و پنهان ســاختهاند.
حضــار در عکس همگــی ایســتادهاند .به احترام کــودک َپرَپر
شــده یا باشــگاه پرســپولیس .معلوم نیســت .حضــار در برابر
دوربینهای رســانه و احتماالً تیم روابط عمومی باشــگاه قرار
دارنــد ،پــس تــاش کردهانــد ظواهر را حفــظ کننــد .از همین
رو دو میهمان ســیاهپوشــیدهاند .سیاهی نشــانه سوگ و ادبار
روزگار برای خانواده متوفی و نمادی از اندوه است اما ترکیب
ســیاه و قرمــز کنتراســت عجیبــی بــه تصویــر بخشــیده و هــم
عکس را تفســیرپذیر ســاخته اســت .قرمز میتوانــد نمادی از
خون در فرهنگ شــرقی و اســاطیری و مذهبی ما باشد .خون
نمــاد ظلم و جفایی اســت که بــر خانواده متوفی رفته اســت.
ل شده و این فاجعه
ســیاهی مرهمی اســت بر این خون پایما 
حــادث .در عکــس پدر ســر تا پــا ســیاهپوش اســت .کالدرون
تیشــرت ســیاه پوشــیده و مدیرعامل باشــگاه پوشش رسمی
کتوشــلوار دارد تا شــأن حقوقی و رســمی خود را به ما نشان
دهــد .قامــت کالــدرون و اندامش ورزیــده اســت .مدیرعامل
تــاش کرده تا ســرحد ممکن عادی باشــد و نشــانی از تظاهر

و ظاهرســازی در او هویدا نیست .قامت پدر اما خمیده است.
او یارای ایســتادن ندارد .کمر او شکســته اســت امــا به احترام
رســانه و هواداری تیم پرســپولیس تالش کرده ســرپا بایستد.
شــانههای او افتاده و بدنش به شــدت منقبض است .صورت
او نیز چونان جامهاش ماتمزده و زرد روی اســت .او پریشــان
و ناتوان به نظر میرســد .نگهداشــتن پیراهن باشــگاه برایش
ســخت اســت؛ از همیــن رو کالدرون نیــز گویــی او را همراهی
کرده اســت .کالدرون و پدر ب ه واسطه عنصر پیراهن باشگاهی

مسئوالن امر و سرسری گرفتن
بیتدبیری
ِ
مقوله ایمنی در فرهنگ و مدیریت ایرانی
فاجعه آفرید تا ستاره این خانواده در یک
میدان غیر مبارزه طلبانه گرفته شود .یک بازی
زشت و نامعلوم .یک وضعیتی که خانواده
را ناغافل فراخواند و بی ساز و برگ و آمادگی،
آنان را مغلوب خود ساخت .پدر نشانی از
یک مبارز ندارد .سیمای او سیمای شخصیتی
م شکسته است.
گرفتار و دره 

و با مدیوم دست و یک میانجی مادی به هم متصل شدهاند
و گویــی با هــم همدردند اما چــرا مدیرعامل تــاش نکرده با
ت خمیده پدر یا شانه نحیف و شریف
زبان بدن ،دستی بر ُپش 
ِ
او بگذارد؟ روی میز ،دو عکس از کودک اســت .کنار عکسها،
ســینیای است که با خوشسلیقگی در آن شمعهایی کوچک
و زیبــا قــرار گرفتــه اســت .آتــش شــمعها کوچــک و نــور آنها
ش به جان
کمســو است اما همین شــمعهای کمفروغ هم آت 
آدم میزند .شــمعها در حال خاموشی هســتند و گویی ندای
نیســتی و نبودن کودک را بلند کرده و فریادرس هســتند .کنار
عکس کودک روبانی مشــکی ســنجاق شــده اســت تــا چونان
شــرنگی تلــخ در کام بیننده ریخته شــود .خانــواده آبرومند و
اصیل به نظر میرســند .این را میتوان از مبل و فضای ســاده

(کاغذ دیواری ،فرش) خانه دریافت .در عکس نشانی از مادر
نیســت .عکس سراســر مردانه اســت و داغدیــدگان جایی در
تصویــر ندارنــد .خبری از پذیرایی و ســور و ســات و تشــریفات
ایرانــی نیســت .روی میز صرفاً یــک لیوان خالــی چایی دیده
میشــود .در گوشه سمت چپ عکس یک کیسه بوکس و یک
میلــه بارفیکس وجــود دارد .میلــه بارفیکس تمهیــدی برای
بخت خانواده
افزایش قد و تقویت قوای جســمانی اســت اما ِ
بلند نبود .کیســ ه بوکس نیز عنصری است که مجدداً بر تأویل
عکس و قابلیت تفســیری آن میافزاید .کیســ ه بوکس نشــان
مبارزهطلبــی و جنگجویی و تالش و ممارســت و سختکوشــی
اســت اما خانواده در اینجا در موقعیتی بازنده قرار گرفتهاند.
برخــاف تکســتاره روی پیراهــن ســرخها ،این خانــواده یک
ستاره هم در سراسر گیتی ندارد.
مســئوالن امر و سرسری گرفتن مقوله ایمنی
بیتدبیری
ِ
در فرهنــگ و مدیریــت ایرانــی فاجعــه آفریــد تــا ســتاره این
خانــواده در یک میــدان غیر مبــارزه طلبانه گرفته شــود .یک
بازی زشــت و نامعلوم .یــک وضعیتی که خانــواده را ناغافل
فراخوانــد و بــی ســاز و برگ و آمادگــی ،آنــان را مغلوب خود
ســاخت .پدر نشــانی از یــک مبارز ندارد .ســیمای او ســیمای
شــخصیتی گرفتــار و درهــم شکســته اســت .او دیگر به کیســه
بوکــس ب ه مثابه یک شــیء اضافی در خانه خواهد نگریســت.
ناب عماد ،خالی اســت .حادثه
خانهای که از شــور و شــادابی ِ
تأملبرانگیــز در روزی افتاد کــه گیتهای مدرن ،نقل محافل
شده بود و قرار بود تغییر در ترتیبات ورود به ورزشگاه فراهم
و ایجــاد شــود غافــل از آنکه این نوســازیهای کــج و معوج و
آن داربســت کذایی دار و داس مرگ کودک شــد .شوربختانه
جان پاک را از جهان
این ورودیهــا و بهانه راهاندازی آن یک ِ
خاکــی مــا خــارج کــرد .از یــاد نبریــم ورزشــگاه و محیطهــای
ورزشــی ،عرصــه پویایــی ،تجدید قوا و حیاتبخشــی انســانی
اســت امــا همین محــل ،مــرگ آفریــد .پرداخت دیــه ،بیمه،
َســر زدنها و تماسهای نمایشــی مســئوالن باشگاه سرخابی
هم چیــزی از دهشــتناکی فاجعه نمیکاهد .به نظر میرســد
ن ســوءتدبیر و اشــتباه فاحش باید
عوامــل دخیــل در برابــر ای 
برای همیشــه شرمسار و ب ه جای دو دقیقه سکوت نمادین در
وجدان خود اِلیاالبد ساکت باشند.
پیشگا ِه
ِ

