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گـــــــزارش
چطور شــد داوری را انتخاب کــردی؟ آن هم
داوری فوتسال.
بــرادر مــن رضا فتحــی فوتبالیســت بــود و در
فجرسپاســی بازی میکرد .وقتی بازیهایشان
را میدیــدم از اینکــه داور وســط زمیــن بــه
اصطالح پادشــاهی میکند خیلی خوشم آمد
و میخواســتم مــن هــم همینطور باشــم .از
بچگی اینطور رهبری کردن را دوســت داشتم
و همیــن مســأله باعــث شــد بــه داوری عالقه
خاصــی پیــدا کنــم 18 .ســالم بــود کــه کالس
داوری درجــه  3را گذرانــدم 2 ،ســال بعــد
درجــه  2و بعد هم یک .بــرای اینکه داور ملی
شــوم باید  3ســال از آخرین مــدرک داوریام
میگذشــت امــا بــا توجه بــه اینکه تســتهای
داوری را خیلــی خــوب گذرانــدم بــه صــورت
افتخــاری بــه کالسهــای داوری ملــی دعوت
شــدم و بعــد هــم بــه بینالمللــی .در اولیــن
سمینار هم الیت شدم.
خودت و برادرت ورزشــی هســتید همسرت
چطور؟
دقیقــاً ،همســرم اصــاً ورزشــی نیســت .وقتی
مینشــینیم فوتبــال میبینیــم فقــط طرفــدار
تیمی است که برنده میشود (با خنده) یعنی
تــا این حــد فوتبالی اســت .اما همیشــه حامی
من اســت و کنارم بوده .خیلی وقتها خســته
و ناراحت شدم اما همسرم من را به اصطالح
هل میداد و میگفت ادامه بده.
جوانترین داور ایران هستی؟
بله ،از همه جوانتر هســتم .هم در آسیا و هم
در ایران.
اگر بچهدار شوید ،میگذاری داور شود؟
حتماً .قطعاً تالشم را میکنم که داور شود.
همسرت مخالفت نمیکند؟
اصالً .من به قدری از داوری و شــیرینیهایش
بــرای همســرم صحبت کــردم که خــود او هم
عاشــق داوری شــده .اآلن طــوری شــده که هر
وقــت از تلخیهــای کارم میگویــم بــه مــن
شیرینیهای داوری را بازگو میکند.
حتمــا تمرینــات زیادی هــم هــر روزداری که
خیلی هم ســنگین است و شاید هر کسی از پس
آن برنیاید.
بلــه ،با توجه بــه اینکه ما هر ســاله اول بهمن
ســمینار داوری داریــم و بایــد تســت آمادگــی
جســمانی را پــاس کنیــم و البتــه بــه خاطــر
قضاوتهایمــان در لیــگ فوتســال ،مجبوریم
همیشه بدنمان را آماده نگه داریم .به خاطر
همیــن از  7روز هفته 6 ،روز را تمرین میکنم.
آن یــک روز هــم معمــوالً ابــاغ داوری دارم و
باید بازی قضاوت کنم.
در مورد شیرازیها یک سری شایعهها وجود
دارد امــا ظاهراً این مســأله اصالً ربطی به شــما
پیدا نمیکند؟
(میخنــدد) بلــه میگوینــد شــیرازیها کمی
تنبــل هســتند .اتفاقــا چنــدی پیــش هــم یکی
از خبرنــگاران دیگــر هــم ایــن ســؤال را از مــن
پرسید اما باید بگویم شیرازیها خوشگذران
هســتند ،نــه تنبل .تمــام آدمهای موفــق دنیا
شیرازی هستند که باید کشف شوند .برای من
تمریناتــم آنقــدر مهم اســت که حتــی قبل از
اینکه برای برنامــه تلویزیونی به تهران بیایم،

اکثــر همکارانــم چــون حرفه و شــغل دیگری
ندارند از مشــکالت مالی شــاکی هستند اما به
عشق داوری ماندند.
داوری در ایــران خیلــی کمدرآمــد اســت و
دســتمزد بانــوان داور هــم پایینتــر از بقیــه .با
این شــرایط چطــور داوری میکنــی؟ آن هم با
مسافتهای طوالنی که باید بگذارنید؟
خوشــبختانه اخیراً حقوقهای معوقه چندین
ســالهمان را پرداخــت کردنــد .البتــه کامــل
پرداخت نشــده امــا بیشــترش را دادند .به هر
حال یک سری مشــکالت اقتصادی گریبانگیر
کشــور شــده که فدراسیون هم مســتثنی از این
مســأله نیســت .بــه خاطــر همین هم شــرایط
ســختی بــرای اعزامهــا داریــم و اکثــراً زمینــی
اســت .البتــه بــه تازگــی نزدیکتریــن جاها را
برایمان چیدمان میکنند که مسافت طوالنی
نرویم .به هر حال کار ســختی است و اگر کسی
عالقهمند نباشد بدون شک نمیتواند بماند.

بــا اینکــه ســاعت  11:45صبــح پرواز داشــتم،
 7صبــح رفتــم تمریــن و بعد از آن بــه تهران
آمدم چون اصالً دوســت نــدارم حتی یک روز
هم بدون تمرین باشم.
مربــی اختصاصــیداری یــا اینکــه زیــر نظــر
فدراسیون فوتبال تمرینات را انجام میدهی؟
مربی اختصاصی دارم که زیر نظر فدراســیون
فوتبــال هــم نیســت .خــودم از جیبــم هزینــه
میکنم و این مسأله را پذیرفتم.
پس باید خیلی پولدار باشی.
(میخندد) خیلی ...باور کنید اینطور نیســت.
همــه مــا عاشــق داوری هســتیم کــه در ایــن
شــغل ماندیــم .البتــه مــن هیچوقــت روی
دســتمزدهای داوری حســاب نکــردم چــون
شــغل دیگری دارم .من معلم ورزش هستم
و معلمــی میکنم تا پــول در بیــاورم و بتوانم
داوری کنــم .همــه مــا داوران شــور و اشــتیاق
خاصــی بــرای قضاوت کــردن بازیهــا داریم.

زری فتحی ،جوانترین داور بینالمللی ایران

معلمی میکنم
تا برای داوری
پول در بیاورم
زری فتحی  29ســاله اســت
سمیرا شیرمردی
و جوانتریــن داور ایرانــی.
فتحی فوقلیسانس فیزیولوژی ورزشــی دارد و  5 ،4سالی
اســت کــه ازدواج کــرده .او به خاطــر اینکه عاشــق داوری
اســت ،تصمیم دارد فعالً بچهدار نشود تا بتواند همچنان
داوری کنــد .زری فتحــی هــم مثــل گالره ناظمــی ،اولیــن
داوری اســت که مســابقات فوتســال مــردان را در آلماتی
قزاقســتان (بین تیمهای بــاروس و آلمان) قضاوت کرده
و البته بــرای جام ملتهای اروپا انتخاب شــده .فتحی که
در شــیراز زندگــی میکند ،منتظــر راهاندازی جــام جهانی
فوتسال بانوان اســت تا به آرزویش برسد .آرزوی قضاوت
جام جهانی فوتســال بانــوان که فکر میکنــد حق داوران
ایرانی حضور در آن است.
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از دور داوری ورزشــی زیباست اما واقعاً شغل
پراسترســی اســت .رفــت و آمدها به کنــار ،کال
شــغلمان اســترس زیادی دارد و اگــر خدایی
نکــرده اشــتباه داشــته باشــیم شــرایط خیلــی
سخت میشود.
اگــر اشــتباه تأثیرگذار داشــته باشــی ،چه کار
میکنی؟
خیلی ناراحتکننده است .واقعاً این ناراحتی
را هیــچ کــس جــز داور درک نمیکنــد .ما هم
انسان هستیم و جایزالخطا اما ناراحتکنندهتر
ایــن اســت کــه وقتــی قضــاوت خیلــی خوبــی
داریــم علیهمان صحبــت میکننــد .من 3 ،4

