منمشــکلدارندکهیکیازایندالیلمیتواندحســادتباشــدوآن
آدمهایــیکهبهدالیلدیگریبامنمشــکلدارند،بیاینددرگزارش
منجستوجوکنندوحرفحساببزنند،مثالًمیگویند«توووووی
دروازه»آزاردهندهاست ،کجای این «توووووی دروازه» آزار دهنده
اســت؟! گزارش من تحلیل دارد و هیجان گزارشهای من بیشتر
از گزارش ســایر همکارانم است گزارشهای من طنز هم دارد .در
هر بازیای که اعالم میشــود علیفر گزارشــگر اســت ،شک نکنید
بیننده آن  4برابر میشــود به خاطر اینکه مردم گزارش رادیویی را
دوســت ندارند ،در تلویزیون مردم گزارشگری را دوست دارند که
جرأت داشــته باشــد و من جرأت این را دارم که هر چه میخواهم
بگویم ،تفســیر کنــم ،تحلیل کنــم ،داور را زیر ســؤال ببــرم ،از طنز
اســتفاده کنم البته همکاران مــن همه از من بهتر هســتند اما من
متفاوتتر هستم.
خودتان را نقد میکنید؟
همــان گونــه که اعتماد بــه نفس باالیــی دارم و پاســخ افرادی که
بیدلیــل انتقــاد میکننــد را میدهــم ،همانقــدر هــم متواضع و
فروتــن هســتم و حرف حســاب را میپذیــرم .من همیشــه گفتم
دوســت کسی است که عیب واقعی انســان را بگوید ،تمام کسانی
کــه در ایــن  22ســال عیبهای مــن را گفتنــد و باعث شــده تا من
معایبــم را برطــرف کنــم ،دوســتان خــودم میدانم .کســانی که
گزارشهای من را میبینند دو دســته هســتند؛ دسته اول آنهایی
کــه بهانهجویــی میکنند و دشــمن هســتند ،دســته دوم کســانی
هســتند که عیب را میگویند که دوست هستند .واقعاً گزارشگری
همانند بازیگری سینما است و ادعای بی عیب بودن را ندارم.
اگر به شــما پیشــنهاد شــود که مجری برنامه « »90بشوید،
این پیشــنهاد را قبول خواهید کرد؟ فکــر میکنید واکنش
طرفداران شما چگونه خواهد بود؟
کاری بــه برنامــه « »90ندارم اما دوســت ندارم بــه عنوان مجری
فعالیــت داشــته باشــم .در  2ســال گذشــته بیــش از  10پیشــنهاد
بازیگری در نقش مربی و گزارشگری در سینما داشتم که یا نقش
اول بــود یا دوم امــا هیچ کدام از ایــن نقشهــا را نپذیرفتم .در دو
ســال گذشــته پیشــنهاداتی در نقــش مجری داشــتم اما دوســت
نــدارم به عنوان مجری در صدا و ســیما کار کنم ،برنامه « »90هم
به همیــن صورت .عادل فردوســیپور دوســت عزیز من اســت و
15ســال تجربــه دارد ،صد درصد مثــل او نمیتوانــم برنامه اجرا
کنم بر همین اســاس من مایل به اجــرا در برنامههای تلویزیونی
نیســتم و عاشــق گزارش توأم با تفســیر و تحلیل هســتم .گزارش
بدون تفســیر و تحلیل را دوســت ندارم و باید در گزارشــم تحلیل
باشد ،تفسیر باشد ،هیجان باشد و طنز.
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آســیا و بــرای تیــم در حــال ســقوط هــم حفــظ در لیــگ برتــر بود.
فقــط یک پیشــنهاد داشــتم و از طریق یکی از واســطهها پیشــنهاد
ســرمربیگری در تیم صبای قم به من داده شــد کــه من گفتم تنها
پیشــنهاد مسئوالن تیم را میپذیرم و پیشــنهاد آن واسطه را قبول
نکردم.
از نظر شما جانبداری از یک تیم در گزارشهای شما وجود
دارد؟ در بازی پرســپولیس با گســترش فــوالد برخیها به
شما اتهام زدند که از پرسپولیس جانبداری کردید!
در آن بازی دوســتان عزیــز آذری ما بعــد از صحبتهای آقای
کمالوند ،ســرمربی گســترش خواســتند از این جو استفاده کنند
تــا دلخوریهایی که شــاید از قبل داشــتند را از ایــن طریق بیان
کننــد .در آن بازی من از داوری انتقاد کردم و کمیته داوری هم
آن انتقادهــا را تأییــد کرد .همکاران من میگوینــد برویم فیلم
را بررســی کنیــم و ببینیــم که در فــان صحنــه خطایی رخ داده
یــا خیــر در حالی که من  22ســال اســت که گزارشــگری میکنم
و مــدرک مربیگــری  Aفوتبــال را دارم و  8دوره در کالس
مربیگــری حضــور یافتــم و در ایــن  8دوره ،کالس داوری هــم
برگزار شــد ،مــن خودم متخصص فوتبال هســتم و کارشــناس
این رشــته به حســاب میآیم .همیشــه گفتهام همکارانم بهتر
از من هســتند اما من متفاوتتر از آنها هستم.
از نظر شــما اظهــار نظر در مــورد داوری توســط گزارشــگر
کار صحیحی است؟
بــه نظــر مــن گزارشــگری کــه تخصــص نــدارد ،نمیتوانــد در
مــورد داوری صحبــت کند ،آیــا مجید جاللــی که یکــی از بهترین
مربیــان ،کارشناســان و مــدرس فوتبــال ایــران اســت ،نمیتواند
فوتبــال گــزارش کند؟ او حــق نــدارد در حین گــزارش از نظر فنی
هــم صحبــت کند؟ خــب من هــم مربــی  Aفوتبــال هســتم و در
تمــام کالسهای درجــه  ،3درجه  2و درجه یک بــا مجید جاللی
همــکالس بــودم پس چــرا نبایــد در مورد مســائل فنــی و داوری
اظهــار نظر کنــم؟ یک جایی باید ســنتهای نادرســت شکســته
شــود ،وقتی در بازی پرســپولیس با گســترش دروازهبان گسترش
با آن شــدت بیرون میآیــد و مهدی طارمی را میزنــد ،چرا نباید
بگویــم کــه آن صحنه خطاســت؟ کمیتــه داوران که خــود حامی
داوران اســت بعد از آن بازی در مــورد پنالتیها اطالعیه میدهد
که  2خطای پنالتی روی طارمی گرفته نشــد و بــه آن اعتراف کرد.
مــن هم در گزارشــم اعتقاد داشــتم دو پنالتی پرســپولیس گرفته
نشد ،پس وقتی که من درست گفتم ،چه گلهای باقی میماند؟
اولین گزارشی را که داشتید به یاد دارید؟
بلــه ،هیچ زمان آن گزارش را فراموش نمیکنم .دوشــنبه در کنار
آقای اســکندر کوتی بــازی پرســپولیس و آرارات را گزارش کردم و
ایــن اولین گــزارش زندگی من بود که به صورت زنــده آن دیدار را
گــزارش کــردم .در آن بازی آقای کوتی گزارشــگر بود و در هر نیمه
مــن  4دقیقــه فرصت گــزارش داشــتم .مــن از همان ابتــدا فقط
بازیهای مستقیم را گزارش میکردم و به هیچ وجه گزارشهای
ضبط شــده به من سپرده نمیشد .در طی این سالها مطالعات
و تجربههایم بیشــتر شد و  22سال است که فوتبال اروپا را گزارش
میکنم و در این  22سال روز به روز با فوتبال اروپا زندگی کردم.
چه زمان وقت بازنشستگی برای یک گزارشگر است؟
از نظر من گزارشــگر فوتبال همانند بازیگر ســینما یا سیاســتمدار
اســت .یــک بازیگر ســینما یــا یک سیاســتمدار تــا زمانی کــه زنده
اســت و توانایــی فیزیکــی دارد ،او را روی دســت میبرنــد یعنــی
احترامــش در جامعــه بیشــتر میشــود .گزارشــگر فوتبــال هم تا
زمانی که توانایی فیزیکی دارد ،میتواند به کارش ادامه دهد .من
تجربــه را به تحصیــات ترجیح میدهم و فکر میکنم گزارشــگر
فوتبال همانند یک بازیگر ســینما یا حتی سیاســتمدار اســت ،هر
چه ســن بازیگر ،سیاستمدار و گزارشــگر باالتر میرود ،تجربهاش
بیشــتر میشــود و به اعتقاد مــن نباید به اینها اجازه بازنشســتگی
بدهنــد .من  22ســال گزارش میکنم و در ســال حــدود  100بازی
را بــه صــورت زنــده گــزارش میکنــم .در دوران جوانــی گــزارش
گزارشــگرانی همچــون عطــا بهمنــش ،جهانگیر کوثــری ،بهرام
شــفیع و ســایر گزارشــگران را گوش میدادم و در طــول  90دقیقه

حداقــل یــک نکتــه مثبــت از
نحوه گزارش این گزارشــگران
میآموختــم .من نمــی توانم
بــه آن فــردی کــه عالقهمند به
گزارشــگری اســت ،چیــزی یاد
بدهم بلکــه آنها بایــد گزارش
سایر گزارشــگران را ضبط کنند
و در طــول یــک ســال میتواند
یــک گزارشــگر خوب شــود و از
تجارب سایرین استفاده کنند.
جنــاب ســرهنگ! چرا
«توووووی دروازه»؟
یــک ســوم دفاعــی و خصوصاً
محوطــه جریمــه یکــی از نقاط
حســاس بــرای گزارشــگر بــه
حســاب میآیــد و گزارشــگر
بایــد در ایــن نقــاط به گــزارش
هیجان بیشتری بدهد ،هیجان
دادن فرمــول خاصــی نــدارد و
این بســتگی به ســلیقه و ابتکار
گزارشــگر اســت و هــر کســی به
گونــهای هیجــان میدهــد ،در
تمــام ایــران ایــن «تــوووووی
در  2سال گذشته
دروازه» مــن معــروف اســت
بیش از
و مــورد توجــه مــردم قــرار
گرفتــه .مــردم در خیابــان  10پیشنهاد بازیگری
هــم «تــوووووی دروازه» را در نقش مربی
میگویند« .تــوووووی دروازه» و گزارشگری
در یــک بازی شــاید یک بــار و یا در سینما داشتم
شــاید هم اتفاق نیفتد ،اگر این که یا
جمله کســی را اذیــت میکند ،نقش اول بود
صــدای تلویزیــون را ببنــدد.
یا دوم اما هیچ کدام
گزارشهــای مــن یــک پکیــج
اســت و ســالها برای رســیدن از این نقشها را
به این مسیری که موانع زیادی نپذیرفتم
در راهم بــود ،تالش کردم .من
در  2ســال گذشــته چــرا مــورد
توجــه قــرار گرفتــم؟ بــه خاطر
ســبک گزارشهایم بود .آقای
هــادی صالحنیــا ،گزارشــگر
ســابق فوتبــال کــه بزرگتــر و
پیشکسوت من اســت ،در یکی
از مصاحبههایــش گفتــه بــود
علیفر مالحظه ساعت  12شب
مــردم را نمیکنــد ،نمیدانم این چــه حرفی اســت؟! مثل اینکه
شــما بروید ســینما و در ســینما خوابتان بگیرد و در فیلم هنرپیشه
فریــاد بزند و شــما از خواب بپرید و بگویید «اینکه فیلم نشــد؛ ما را
از خواب پراند ».ساعت  12شــب کسی که در حال تماشای فوتبال
اســت یا باید داخل اتاق باشــد تا صدا نرود و افــرادی که خوابند را
اذیــت نکند یا باید صدا را بســیار بســیار کم کند ،اگــر در بازی رئال
مادرید که ســاعت یک شب پخش میشود بین  10میلیون بیننده
که مثالً  100نفر خواب هســتند من برای ایــن  100نفر به  10میلیون
نفــرهیجانندهم!منکهوظیفهندارممالحظهاین 100نفررابکنم
آنفــردیکهفوتبالمیبیندبایدمالحظهخانــوادهخودشرابکند
یا به اتاق دیگری برود .البته شــاید برخی خانهها اتــاق دیگری ندارد
آنزمــانبایدبینندهفوتبــالرابیصداببیند،ازجنــابصالحنیاکه
اســتادمنهســتومناورادوســتدارم،اینحرفبعیداســت.اگر
«تــوووووی دروازه» میگویــم 90،درصد مــردم «تــوووووی دروازه»
من را دوســت دارند و در کوچه و بازار اینجمله را تکرار میکنند پس
ایــنیعنیموفقیــت.آنمنتقدانیکه 90درصددررســانههســتندو
دربینمردمنیســتند،آنآدمهاییکهدررســانهبــهدالیلدیگریبا
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