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روایت جهانگیر کوثري از گزارشگري فوتبال در ایران

ناجوانمردانه کنارم گذاشتند
مهدي زعیمزاده
جهانگیر کوثري چهرهاي آشنا براي دو حوزه سینما و ورزش است .او در این سالها بیشتر در
عرصه سینما مطرح بوده؛ از تهیهکنندگي فیلمهاي سینمایي گرفته تا پدر باران کوثري و همسر
رخشان بنياعتماد بودن .سوابق فوتبالي جهانگیر کوثري هم قابل توجه است .این روزنامهنگار
ورزشي در دهه  ۵۰بازیکن راهآهن و تاج بود .از آن مهمتر باید به حضور کوثري به عنوان یک گزارشگر اشاره
کرد .کوثري سالها گزارشگر اول تلویزیون ایران بود .در ذهن عالقهمندان ،فوتبالهاي مهم دهه  ۶۰و اوایل
دهه  ۷۰با گزارش کوثري به یادگار مانده است اما  ۲۳سال پیش یکباره کنار رفت .جداییای که همچنان مورد
اعتراض جهانگیر کوثري ۶۶ساله است.
 شما دانشآموخته سینما ،روزنامهنگار
و فوتبالیســت بودیــد .چــه اتفاقي افتــاد که وارد
برنامههاي ورزشي و حوزه گزارشگري شدید؟
ســال  ۵۸من به شــبکه دو رفتم .در نظر داشتم یک
مجموعه ۱۳قســمتي طنز ۱۰دقیقهاي بسازم .طرح
این مجموعه به یک شورا رفت که قرار شد این شورا
به من جواب بدهد .در آن زمان زیاد در وادي فوتبال
نبودم .شــرایط کشــور خاص بود و انقالب شده بود.
یک روز که براي پیگیري کارهایم به شــبکه دو رفته
بودم ،یک آقایي از ماشینش پیاده شد و با هم روبهرو
شدیم .ایشــان گفت» :شــما آقاي کوثري هستید؟«.
گفتم» :بلــه« .گفت» :اینجا چهکار ميکنید؟« .گفتم:
»چند تا طنز آوردم ،تصویب بشود که بسازم« .گفت:
»بیــا برنامه ورزشــي درســت کن« .گفتــم من االن
در ورزش نیســتم ،ميخواهــم فیلم بســازم .گفت:
»فیلمــت را هم ميســازي .مــا در شــبکه دو گروه
ورزش نداریــم؛ بیا اینجا و گروه ورزش راه بینداز ،من
اسمم مبلغياسالمي اســت ،مدیرعامل صداوسیما
هستم« .آن دوره بنيصدر رئیسجمهور بود و آقاي
مبلغياســالمي را براي مدیریت صداوسیما انتخاب
کرده بود .ایشــان گفت که بیا برنامه ورزشــي بساز؛
من قــول ميدهم طنزهایت هم تصویب شــود .من
را دعوت کرد تا با مدیران شــبکه دو صحبتي داشته
باشم .محمدرضا بادکوبه تهیهکننده قهاري بود ،چند
نفر آدم فني ،بااســتعداد و تحصیلکرده هم حضور
داشــتند که اکثرا بــيکار مانده بودند .مــن به امید
اینکه برنامههاي طنزم تصویب شود ،به همراه آقاي
بادکوبه آمدیم و گروه ورزش را تأسیس کردیم .هدفم
ورزش نبود ولي زد و کار ما در گروه ورزش گرفت.

 گزارشگري فوتبال را از چه زمانی شروع
کردید؟
در همان ســال  ۵۸دوباره مدیرعامل من را خواست
و گفت» :کوثري کارت در گــروه ورزش خیلي خوب
اســت؛ بیا حــاال فوتبال گــزارش کــن« .گفتم» :من
بلد نیســتم« .گفت» :نه تو بلــدي ،تو خوب صحبت
ميکني«.
 در آن مقطــع پــس از کناررفتــن
گزارشگران قبل از انقالب ،گزارشگر مطرح تلویزیون
چه کسي بود؟
هیچکس نبود .مجید وارث و جواد متقي در شــبکه
یــک برنامهاي داشــتند .برنامــهاي بود کــه در آن
همه چیز گفته ميشــد .شــعر ميگفتند ،ورزش هم
ميگفتند .آنها در فکر این بودند که براي شــبکه اول
یک برنامه ورزشــي درست کنند که برنامه »ورزش و
مردم« را شکل دادند.
 اولین دیداري که در همان ســال ۵۸
گزارش کردید ،کدام بازي بود؟
آقاي مبلغي به من گفت» :ما از آلمان پولي طلبکاریم،
پولمان را ندادند ،جاي آن چیزهاي دیگري دادند که
بینشــان یک انبار نوار فوتبال است .بیا این فوتبالها
را گــزارش کن .ولــي قبلــش اول بیا بــازي هلند-
آرژانتیــن ،فینال جــام جهانــي  ۱۹۷۸را گزارش کن.
مردم این بازي را خوب ندیدنــد .اگر تو گزارش کني،
فرق ميکند .تو فوتبال بلدي« .من ریشــه مادرزادي
هلند و آرژانتین را بلد بودم .عاشــق آمریکاي جنوبي
بودم .دوره دانشــجویي تمام کتابهایي را که درباره
آمریکايجنوبي بــود ،خوانده بودم .همــه را پخته،
عالي ميشناختم .انصافا آمریکاي جنوبي تخصصم
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بود .از طرفي عاشــق فوتبال هلند بودم .همین االن
 ۱۱نفر آنها را ميشناســم ،آن موقع هم ميشناختم.
خصوصیاتشان را ميشناختم .ميدانستم »سوربر« از
راست چگونه حرکت ميکند» ،کرول« از چپ چگونه
حرکــت ميکنــد .رنســنبرینگ ،یانســن ،رپ چه کار
ميکنند .اصال الزم نبود کســي به من اطالعات بازي
را بدهــد .همه در ذهنم بود .رفتــم و گزارش زیبایي
کردم؛ گزارشــم گرفت .چهارشــنبهها به من برنامه
گزارش ورزشــي را دادند؛ جمعه ،ورزش از نگاه دو،
چهارشنبه هم گزارش ورزشي .آن نوارهاي آلماني را
بازبیني کردم .فرضا بازي کلن بود با وردربرمن ،هیچ
اسمي نداشــت؛ فقط نوار بود .نميدانید من چگونه
فهرســت بازیکنان دو تیم را درآوردم .ميرفتم و نوار
را گوش ميکردم؛ مثال توپ ميآمد زیر پاي شــماره
شش ،ميدیدم گزارشــگر آلماني ميگوید» :کوهلر«.
یک دفتر داشــتم که در آن یادداشت ميکردم .با این
روش لیســت تیمها را درمــيآوردم ،دو تیم را ارنج
کــرده و بازي را گزارش ميکردم .خیلي کار ســختي
بــود .بعدها بازيهــاي دیگر را قاچاقــي از ماهواره
گرفتیم و پخش کردیم.
 شــما قبل از انقــالب فوتبالیســت و
روزنامهنــگار بودیــد ،طبیعتا با گزارشــگري بیگانه
نبودید. ...
من زمینه فوتبال داشــتم ،در تیم تاج بازي ميکردم.
از همه مهمتر روزنامهنگار بودم .در بخش ورزشــي
روزنامــه آیندگان مينوشــتم .مانوک خدابخشــیان،
محمد اینانلو ،ایرج ادیــبزاده و ...در آیندگان بودند
و مــن نزد آنهــا کار ميکــردم .الگوي مــن در واقع
مانوک خدابخشــیان بــود .قبل از انقــالب ميدیدم
مانوک خدابخشــیان در شــناخت تیمها چقدر تبحر
دارد .نخســت اینکه خیلي خوب زبان ميدانســت،
همچنین آدم زیرک و باهوشــي بــود ،صداي خوبي
داشــت ،بر تمام فوتبال هم تســلط داشت .به نظرم
فوتبال را از همه بهتر گــزارش ميکرد .خیلي خوب
بــود .آقاي بهمنش خیلي گزارشــگر خوبي بود ولي
ایشان گزارشگر تخصصي فوتبال نبود.
حاال یک موضوع جالب تعریف کنم؛ در ســال  ۵۶که
انقالب نشــده بود ،من بازیکن تاج بودم ،حین اینکه
بازیکن فوتبــال بــودم در روزنامه آینــدگان هم کار
ميکردم .هم فوتبالیســت بودم هم خبرنگار .یک بار
با تیمســار خسرواني درگیر شدم .با اینکه بازیکن تاج
بودم ،رفتم در روزنامه آیندگان علیه تاج نوشتم .بعد
از این اتفاق براي مســابقه به انزلي رفته بودیم .شب
سه ،چهار تا چاقوکش را به اتاق من فرستاده بودند.
حاال آن داســتانش به کنار .من با مانوک در آیندگان
بودم .یــک روز مانوک به ایرج ادیــبزاده گفت برو
یک بازي فوتبال را گزارش کن .ادیبزاده گفت» :من
نميشناسم« .مانوک به من گفت» :جهان! ميتواني
بروي کنار ایرج بنشــیني ،کمکــش کني« .بازي براي
گزارش ســخت بود .بازي نیروي اهواز بود با یک تیم
دیگر .ایــرج ادیبزاده هم بازیکنــان را خیلي خوب
نميشــناخت ولي مــن ،همه را حفظ بــودم .چون
خودم بازي ميکردم .نکتهها و اطالعات را مينوشتم
و به ادیبزاده مــيدادم .یکمرتبه ادیبزاده گفت:
»دو ،ســه دقیقه تو صحبت کن؛ من ميخواهم بروم
دستشویي« .خالصه ،بازي را من گزارش کردم .اصال
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