گفت و گو

گفتگوي صميمي با حميد خوشخوان و محسن زماني ،دو داور قديمي ايران
زمانی

در اجراي قوانين قاطع نيستيم و با خاطيان برخورد منطقي نداريم
حميد خوشخوان:

از داوري چيزي عايدمان نشد ،فقط يك قلب عمل كرديم
مقدمه:

اين روزها مباحث فوتبالي و چگونگي حضور ايران در جام
جهاني در صدر اخبار ورزشي ايران قرار گرفته و ستايش
مسئوالن فيفا و  AFCرا نيز به همراه داشته است .بايد از
اين فضا استفاده كرد و جدا از حضور بازيكنان ايران در
تيمهاي مطرح اروپايي كه موجب تقويت و ارتقا سطح
فوتبال ميشود ،جا دارد كه نسبت به مقوله آموزش و
پرورش مربيان جوان اهتمام جدي داشت و همزمان براي
معرفي نسل جوان داوران كشور و حضور آنها در مجامع
جهاني اقدام كرد.
در گذشته محمد فنايي با قضاوت در فينال جام جهاني اين
وظيفه را به نحو احسن انجام داد ،هماكنون علیرضا فغاني
در چند عرصه از جمله بازيهاي المپيك ،بازيهاي آسيايي و
جام كنفدراسيونها سفیر خوبي براي كشورمان بوده است
و...
هفته گذشته و به بهانه چگونگي بهره بردن از قضاوت
داوران تحصيل كرده و باانگيزه كشور در مسابقات داخلي

اوضاع داوري در گذشته چگونه بوده و چه تفاوتي با زمان
كنوني داشته است؟
زماني :از حيث قوانين البه اصالحاتي صورت گرفته ،اما اساس
داوري تغييراتي نداشته است .در گذشته ميزان دوندگي بيشتر بود و
داوران در طول نود دقيقه حدود  13كيلومتر ميدويدند .براي مثال در
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و خارجي نشستي با حضور حميد خوشخوان و محسن
زماني دو داور قديمي و باتجربه ايران در دفتر نشريه
برگزار كرديم .اين دو پيشكسوت داوري با اجابت دعوت ما
و با حضور دقيق و بهموقع در مؤسسه اطالعات پاسخگوي
سؤاالت ما بودند .در اين محفل دوستانه از بايدها و نبايدها
صحبت شد و دو داور قديمي ضمن بيانات خاطراتي،
پيشنهادات خود را براي ارتقاء سطح داوري در ايران
ارائه دادند كه ماحصل اين گفت و شنود از نظر خوانندگان
گرامي ميگذرد:
محسن زماني در يك نگاه
در سال  1320در كرمانشاه متولد شدم .مدرك ليسانس
تربيت دارم .از ابتدا ساكن شميران بودم .به لحاظ
عالقهمندي به ورزش از همان ابتدا شغل معلمي را در
آموزش و پرورش برگزيده و معلم ورزش بودم .متاهل
هستم و با همسرم عاشق كوه و كوهنوردي هستيم .در
جواني در كنار فوتبال به جرگه داوري پيوستم و حاال هم
پس از سالها قضاوت با فدراسيون همكاري دارم و فوتسال
را در سالن پيگيري ميكنم .مسائل ورزش را از نزديك

مواقع نواختن ضربات كرنر ،داور ميبايست بغل تير دروازه ميايستاد
تا كام ً
ال بر اوضاع مسلط و بر عملكرد بازيكنان احاطه داشته باشد .در
حال حاضر ميگويند داور بايد پشت محوطه بايستد.
خوشخوان  :اينكه چه تفاوتي بين قضاوت در گذشته و يا قضاوت
در شرايط حال ديده ميشود ،بايد گفت هيچ اتفاقي رخ نداده است.

تعقيب كرده و با رسانهها و خبرگزاريها تعامل خوبي دارم.
خوشخوان در يك نگاه
در سال  1318در تبريز به دنيا آمد ،پنجساله بود به تهران
نقل مكان داشت .در حقيقت بزرگ شدهي تهران است .در
آموزش و پرورش فعاليت داشت .نقش معلم ورزش را ايفاء
ميكرد .در جواني با پيراهن تيم شاهين ديده شد.
بعد از كنارهگيري از فوتبال به جرگه داوران فوتبال
پيوست .از آنجاكه از جنس فوتبال بود ،كار قضاوت را به
خوبي انجام ميداد .هنر او در جاگيري ،حضور بر سر
صحنهها و درك از شرايط بازي و ايجاد مديريت بود .محل
خدمت او در آموزش و پرورش ناحيه شهرري و منطقه
 19تهران بود .متأهل و داراي دو فرزند پسر است .هر دو
مهندس هستند .بهروز خوشخوان مهندسي عمران و
پيروز مهندس پلي تكنيك (مكانيك) .در حال حاضر هم
از آموزش و پرورش بازنشسته شده است و هم از انجام
قضاوت داوري در فوتبال .در حقيقت يار و نماد همسر در
منزل شده است تا هياهوي ورزش و فوتبال و داوري را از
جعبه تلويزيون و مطالعه مطبوعات ورزشي دنبال كند.
در اصل قضاوت هيچ تغييري ايجاد نشده است .اما در چند مورد
اتفاقاتي صورت گرفته كه ميشود نام آن را تغيير گذاشت .در زمان،
نحوه جاگيري با شرايط كنوني فرق داشت .در گذشته ما در زمان
ارسال ضربات كرنر كنار تيردوازه جاگيري ميكرديم .اما اكنون پشت
قوس محوطه جريمه قرار ميگيرند .دوندگي ما تمام طول زمين بود.
اما اكنون از پشت قوس محوطه جريمه تا پشت قوس زمين حريف
خالصه شده است .به عبارت ديگر در اصل قضاوت هيچ تغيير ايجاد
نشده است و فقط با چند جابهجايي ريز ،قضاوت را به شكل كالسيك
درآوردهاند .در گذشته تعداد داوران مشخص بود .اما امروز به خاطر
انجام تستهاي گوناگون هر داوري در اين آزمون قبول شود ،مجوز
قضاوت را به دست خواهد آورد .با اينحال قوانين همچنان بكر و دست
نخورده باقي مانده است.
بنده خودم هيچگاه از آمادگي جسماني خوبي برخوردار نبودم .اما
بازيخوان خوبي بودم .چون فوتباليست بوديم ياد گرفتم كه چگونه در
فضاهاي زمين مسابقه جاگيري كنم تا بر قضاوت اشراف داشته باشيم.
گذشته از آن بنده معلم ورزش بودم .بسياري از بازيكنان از شاگردان
ما به شمار ميآمدند و ما به آنها قضاوت را هم تدريس ميكرديم .از
اينرو بازيكنان گذشته به قوانين و قضاوت داوري آشنا بودند.
زماني :در گذشته اغلب داوران ،فوتباليست هم بودند ،بنده و آقاي
خوشخوان قبل از كار داوري فوتبال بازي ميكرديم و هر دو معلم
ورزش بوديم .در واقع بازيكني كه داور ميشود 60درصد اصول
را ميداند و در كالسهاي آموزشي قوانين را ياد ميگيرد .ما در
قضاوتهايمان مشكل زيادي نداشتيم ،چون بازيكن ميدانست
كه ما فوتباليست بوديم و به ما احترام ميگذاشت .آقاي خوشخوان
بازيخوان خوبي بود و در تشخيص صحنه و جاگيري در زمين استاد
بود .جدا از اين مسائل بايد بازي را مديريت هم كرد.
يادم هست در بازيهاي ارتشهاي جهان كه بازي يونان و عراق بود،
بازيكن عراقي را بيرون كردم .ناظر بازي از من پرسيد كه شما صحنه
را نديديد و خطا پشت سر شما اتفاق افتاد .به ايشان گفتم ما داوران

