گفت و گو

تغييري حاصل نشده است.
حضور داوران ايراني در مسابقات بينالمللي و جام جهاني تا
چه حد مؤثر است؟
زماني :كسب موفقيتهاي تيم ملي و حضور در جام جهاني را تبريك
ميگويم .در كنار اين موفقيت ،بايد زمينه حضور داوران را در مجامع
بينالمللي فراهم كنيم .محمد فغاني امروز اين توفيق را يافته است.
بايد از او و ديگر داوران حمايت كنيم .معتقدم داوري ما از فوتبال ملي
و باشگاهي باالتر است .بايد مراودات را گسترش دهيم و بستر الزم را
براي شركت داوران تحصيل كرده و با انگيزه را در ميادين برون مرزي
فراهم كنيم.
خوشخوان  :ما سالها در صحنه ورزش حضور داشتيم ،خاك ورزش
را خوردهايم .تالش شد همان باشيم كه ديده ميشديم .يك داور
بايد وجاهت خود را حفظ كند .بايد براي خود شخصيت قائل شود.
ما هيچ توقعي از كسي نداريم ،اما اين تجربهاي كه ما پس از سالها به
دست آوردهايم ،چيزي نيست كه راحت به آن دست يافت .بنده با نظر
آقاي زماني موافق هستم ،بايد در زمان افتتاحيه كالسهاي داوري
از داوران باتجربه دعوت كنند تا در كنار مرور قوانين داوري ،تبادل
تجربه هم صورت بگيرد .اين به سود فوتبال و داوري فوتبال است.
اقدامات اخير آقاي كامرانيفر و جوانگرايي در كار داوري را
چگونه ارزيابي ميكنيد؟
زماني :هيچكس مخالف جوانگرايي نيست ،بايد در كنار باتجربهها،
رفته رفته از جوانها هم بهره برد .االن در مرز  45سالگي داور بازنشسته
ميشود .در گذشته داوران تا  50سالگي قضاوت ميكردند ،آقاي
خوشخوان تا  54سالگي در خدمت فوتبال بوده است .محسن تركي در
اوج كار داورياش كنارگذاشته شد .آقاي خوشخوان دربي استقالل
و پرسپوليس را در حضور  120هزار نفر قضاوت كرد ،در حاليكه 51
سال داشت .به هرحال بايد ارتباط منطقي در اين زمينه برقرار شود و با
حفظ تعادل از داوران باتجربه و جوان استفاده ببريم.
خوشخوان :جوانگرايي يك اصل است .جوانگرايي يك واقعيت است.
بايد به جوانترها ميدان داد ،اما پرداختن به جوانگرايي نبايد به قيمت

فراموشي باتجربهها شود .با تجربهها گوهر هستند ،به اعتقاد من تا
زماني كه يك داور باتجربه ميتواند در بحث خدمت رساني مفيد واقع
گردد بايد از وجود او استفاده كرد .جواني باتجربه ميتواند يك كوه را
جابجا كند .بنابراين ادغام اين دو عامل ميتواند شرايط بهبود ،آرامش
و امنيت و رشد را برقرار كند.
چرا به مقوله آموزش توجهي نميشود؟
زماني :اين موضوع از مشكالت اساسي ماست .باتجربهها به سادگي
كنار گذاشته ميشوند و آيندهنگري نميكنيم .چرا داوران قديمي
ناظر نميشوند و به عنوان نماينده فدراسيون معرفي ميشوند ،اين
يك اشكال است ،از طرفي داور باتجربه بايد در كالسها يك ممتحن
باشد ،چون به قوانين و مسائل داوري احاطه دارد.
زمانی :هنگامي كه مقرر شد مجله دنياي ورزش منتشر شود ،با بيژن
رفيعي كه با هم معلم ورزش و عضو گروه راد بوديم ،يك روز در قنادي
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اوريانست به صورت جدي در اين ارتباط صحبت كرديم .قرار بود آقاي
ابوالفضل جاللي هم با ايشان همكاري كند ،از من قول گرفت كه با
ايشان همكاري داشته باشم .خوب من به داوري پيوستم و جاللي با
ايشان همكاري كرد.
خوشخوان :اگر قرار است به بحث فرهنگ توجه شود بايد ريشهاي
عمل كرد .فرهنگ بحثي نيست كه يكي بداند و ديگري نداند .اگر در
ورزشگاههاي دنيا بين تماشاگر و زمين فوتبال فقط دو متر فاصله
است و حتي بازيكنان در داخل ميدان ميتوانند با تماشاگران روي
سكوها دست بدهند .اين به بحث فرهنگ مربوط ميشود ،آنها قوانين
را ميدانند ،آنها احترام به يكديگر را ميدانند ،آنها شناخت از جايگاه
را ميدانند .بنابراين هيچ اتفاقي نميافتد .اگر قرار است فرهنگ را
در ورزش ترويج دهيم بايد ريشهاي و همهگير باشد .بحث فرهنگ و
ورزش جدا از يكديگر نيست.
خاطره تلخ از داوري ندارم ،لحظه به لحظه قضاوت براي من خاطره
شيرين همراه داشت ،اما مهمترين و به يادماندنيترين خاطره
قضاوت من به دربي سال  62برميگردد .ورزشگاه آزادي آن روز
فضاي ديگري به خود گرفت .مردم مأمور نظم و انضباط بودند.
بيش از  120هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادي حضور داشتند روي
پيست،روي سكو ،روي نورافكنها ،روي ديوارهاي اطراف ورزشگاه،
هركجا كه فكر كنيد تماشاگر نشسته بود ،قرار بود كه آن روز همه
چيز سالم و سالمت تمام شود ،از اينرو هم ورزشگاه را به مردم و به
تماشاگران سپرده بودند .خون از دماغ كسي نيامد ،كسي ناراحت
نشد .كسي هم آسيب نديد .بازي در نهايت آرامش و امنيت آغاز و به
پايان رسيد .استقالل نتيجه را يك بر صفر با گل پرويز مظلومي برد.
كسي به من اهانت نكرد كسي از من ايراد نگرفت .كسي انتقاد نكرد.
اما نبايد از بحث استرس هم فاصله گرفت .آن روز تيم داوري استرس
داشت .همين استرسها در داوري باعث شد تا بنده بعد از بازنشستگي
مجبور به جراحي عمل قلب شوم .اين خاطره هرگز فراموش نخواهد
شد.
مسافرت خارجي هرگز نداشتم .البته منظور اين است كه براي انجام
قضاوت ،مسافرت خارجي نداشتم .اما پس از انقالب اولين باري كه به
ميدان رفتم همراه با آقاي زماني و محمود خوشخوان برادر بزرگترم
بود ،به تبريز رفتيم و بايد ديدار ماشين سازي و استقالل را قضاوت
ميكرديم .زماني داور بود و من و برادرم (محمود) كمك داور بوديم.
مرحوم استاد حسين صدقياني هم ناظر بودند 10 .دقيقه از زمان
بازي گذشته بود اما من هنوز خودم را پيدا نكرده بودم  35هزار
تماشاگر در داخل ورزشگاه حضور داشت .اوت ميشد نميدانستم به
كدام طرف پرچم بزنم .نميدانستم چه بكنم .آنقدر به اين سمت و آن
سمت دويدم تا خودم را پيدا كردم .اين نكته را هم به عنوان خاطرات از
مسافرت به ياد دارم
زماني وارد شد
در اين لحظه محسن زماني ادامه بحث خوشخوان را اينگونه دنبال
كرد .قرار شد در پايان بازي همراه با استاد صدقياني به تهران برگرديم.
ايشان يك پيكان داشتند و بيش از  30تا  40كيلومتر سرعت بيشتر
رانندگي نميكردند .حساب كرديم با اين شرايط دو روز در جاده

هستيم .تصميم گرفتيم شام را در يكي از رستورانهاي بین راهي
بخوريم .صدقياني مخالف بود .چون ميگفت اگر شام بخورم رانندگي
نميتوانم بكنم .خواب به چشمانم خواهد آمد .خالصه استاد را به
هر قيمت راضي كرديم تا شام بخورد ،خوردن همانا استاد در خواب
فرو رفتن همان .سرتان را درد نياوريم 4 .صبح به تهران رسيديم.
استاد در تهران از خواب بيدار شدند و تعجب كردند كه در تهران
هستيم .ساعت را پرسيدند ،گفتيم هفت صبح است .گفت به منزل
نميروم .ميروم اداره ساعت  4صبح رفتند اداره با در بسته مواجه
شدند .شكايت ما را نزد ديده بان برد كه ما را مواخذه كنند.
خاطره زماني
محسن زماني كه خاطرات زيادي را با خود دارد ميگويد:براي قضاوت
در مسابقات فوتبال كارگران ،اولين بازي را به من واگذار كردند .در
دقيقه  10بازي خطايي را اعالم كردم .ناگهان يك بازيكن  150سانتي
جلوي من ايستاد و با من درگيري لفظي را آغاز شد .مرا تهديد كرد و
در ادامه از داخل جوراب يك چاقو در آورد .اين اتفاقات در وسط زمين
در حال شكل گيري است .نبايد كوتاه ميآمدم .سوت را به يك سوي
زمين پرتاب كردم و با گرفتن يقه بازيكن ،چاقو را از دستش خارج
كردم تا بداند كه زمين فوتبال محل اينگونه کارها نيست .گذشته
از آن اولين داوري هستم كه در جام ملتهاي اروپا قضاوت داشتهام.
جعفرنامدار داور بازي اتريش و آلمان شرقي بودند .بنده(زماني) و
محمد صالحي كمك ايشان بوديم.
خوشخوان  :توصيه من به داوران جوان اين است ،خوب تمرين
كنند و هم زياد قضاوت كنند .تالش زياد ميتواند به مسير دستيابي
به افتخارات را نزديك كند .سابقه وحضور بيشتر ميتواند در راه
سازندگي مفيد واقع شود ،اگر قرار است به گوهري چون تجربه نزديك
و دست يافت بايد فراتر از نام و اعتبار خود سوت زد .خاطرم هست
سال  61كمك داور دربي بودم .داور صالحي بود .روي يكي از ضربات
كه آفسايد به حساب ميآمد ،دروازه يكي از تيمهاي باز شد .صالحي
گل را پذيرفت .اما من آن را آفسايد اعالم كردم .سرو صدا شد .اما من
روي حرفم ايستادم .چون بهترين فرد براي تشخيص آفسايد من كمك
داور بودم .خالصه جنجال و سر وصدا شد .اما راي من ثابت ماند و راي
صالحي عوض شد .فرداي آن روز يكي از نشريات ورزشي عكس صحنه
گل آفسايد را چاپ كرد تا مشخص شود كه بنده درست عمل كردهام.
از آن بازي به بعد من به جمع داوران پيوسته و از رديف كمك داوران
خارج شدم.
خوشخوان :كالم آخرم خاطرات با مجله دنياي ورزش است .هر
شنبه در اين نشريه به دنبال آرزوهاي خود بوديم .چون در دوران ما
فقط دنياي ورزش بود و كيهان ورزشي .دو نشريهاي كه در راه خدمت
به ورزش قلم ميزدند .به همين خاطر اين دو نشريه همچنان به خاطر
حفظ اصالت ماندگار شدهاند.

