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فابيو کاناوارو بازيکن ســابق فوتبال ايتاليا و پپ گوارديوال  بازيکن سابق بارسلونا از 
معروفترين فوتباليست هايی هستند که فوتبال را با توپ جمع کنی شروع کردند. 
گوارديوال سرمربی منچستر سيتی که خودش راز و استراتژی توپ جمع کن ها را 
تجربه کرده بارها و بارها در بازی هايی که تيمش نتيجه خوبی نگرفته اين نتيجه را 

حاصل عملکرد عامدانه توپ جمع کن ها دانسته و به آن ها انتقاد کرده است.

فوتبالیست هایى که  
توپ جمع مى کردند

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

حدود 85 درصـد از رانندگانى 
کـه باعـث تصادفـات مرتبط 
مـرد  مى شـوند،  خـواب  بـا 
هسـتند و حـدود یک سـوم 
آنهـا حداکثـر 30سـال سـن 

رند. دا

به ناز مقدسى|  شــاید ما که فوتبال را در تلویزیون تماشــا مى کنیم آنقدرها از پشت 
پرده اى که کنار زمین بازى اتفاق مى افتد با خبر نشویم. اما آن هایى که از نقش توپ جمع 
کن هاى فوتبال با خبر هستند خوب مى دانند که گاهى بازى هایى که ما از نتیجه اش حرص 
مى خوریم حاصل استراتژى توپ جمع کن ها است! علیرضا زینالى که از 15 سالگى به عنوان 
توپ جمع کن وارد زمین فوتبال شــده یکى از توپ جمع کن هایى بوده که هر وقت تیم 

محبوبش از نتیجه عقب مى افتاد خیلى سریع توپ را براى دروازه بان حریف مى انداخت 
تا به قول خودش هم روى اعصاب گلر برود و هم بازى را سریعتر به جریان بیندازد. او که در 10 
سال اخیر به عنوان توپ جمع کن و بعد هم عکاس ورزشى در بیش از 500 بازى شرکت کرده 
از سختى هاى کار، حق و حقوق، ارتباط با بازیکن ها و مواقعى مى گوید  که یک مربى براى 

عوض کردن نتیجه بازى به نفع خودشان به توپ جمع کن ها هم دستور مى دهند.

ناگفته هاى علیرضا زینالى توپ جمع کن سابق فوتبال که با سختى کار، حقوق کم و نبود بیمه 
به عشق فوتبالیست ها وارد این کار شد

بله! توپ جمع کن ها در نتیجه بازى تاثیر مى گذارند

   چند سالتان بود که توپ جمع کنى را شروع کردید؟
15 سال داشتم. توپ جمع کنى را از شهریور سال 87 شروع کردم.

   چطور با این کار آشنا شده بودید؟
یکى از همکالسى هایم توپ جمع کن بود و براى من تعریف مى کرد که به ورزشگاه مى رود و 
بازیکن هاى فوتبال را از نزدیک مى بیند. همیشه به او اصرار مى کردم من را هم با خودش ببرد و 
بازیکن ها را ببینم تا اینکه یک روز کارى برایش پیش آمد و خودش نمى توانست برود و به همین 
دلیل مرا به جاى خودش فرستاد. از همان بازى با مسئول توپ جمع کن ها آشنا شدم و گفت فردا 

هم براى بازى استقالل و اهواز بیا.
   نخستین بازى که به عنوان توپ جمع کن وارد ورزشگاه شدید را به خاطر دارید؟

بازى سایپا و کروفچى بود که ریوالدو هم آمده بود. 
   توپ جمع کن شدید تا فوتبالیست ها را از نزدیک ببینید؟

بله دوست داشتم کنار زمین و نزدیک تر به بازیکن ها باشم تا بتوانم آنها را ببینم و عکس بگیرم.
   درس را تا چه مقطعى ادامه دادید؟

 رشته تحصیلى ام فناورى اطالعات بود و تا فوق  دیپلم بیشتر ادامه ندادم.
   واقعیت این است که توپ جمع کنى عشق به همین چیزها مثل دیدن بازیکنان 
فوتبال و عکس انداختن است؛ اما عده اى از همکارانت بارها در مصاحبه هایشان 
گفته اند که وقتى وارد این فضا شدند فهمیدند باز هم دسترسى به بازیکنان خیلى 
راحت نیست. منظورم این است که مى گویند بعضى از فوتبالیست ها خودشان را 

مى گیرند یا براى طرفداران کالس مى گذارند.
بله این اتفاق مى افتد. خیلى از بازیکن ها و رزشکارها هستند که خودشان را مى گیرند البته فقط 

فوتبالیست ها نیستند خیلى از ورزشکارهاى رشته هاى دیگر ورزشى هم همین طور هستند.
   کدام فوتبالیست ها بیشتر این اخالق و رفتار را داشتند؟

آنهایى که ملى پوش بودند بیشتر خودشان را مى گرفتند. البته بازیکن هاى خوش اخالقى مثل 
وحید طالب لو، کریم باقرى و محمد محمدى هم بودند که به طرفدارانشان روى خوش نشان 

مى دادند و خیلى راحت عکس مى انداختند.
   یک حاشیه اى که در کار توپ جمع کنى وجود دارد این است که توپ جمع کن ها 
بى طرف نیستند و موقع بازى اگر تیمشان عقب باشــد توپ را زودتر به بازیکن 
مى دهند و اگر جلو باشد توپ را دیرتر به زمین مى اندازند. از این کارها هم مى کردید؟

به هر حال این موضوع جزو کار و استراتژى توپ جمع کن ها است. مثال سر بازى هاى ایران 
موقعى که عقب بودیم سعى مى کردیم توپ را زودتر بیندازیم و موقعى هم که جلو بودیم طبعا 

توپ را دیرتر مى انداختیم.
   مربى تیم ها هم به شما مى گفتند که توپ را چطور یا چه زمانى بیندازید؟

اگر تیمشان جلو بود و ما توپ را زود مى انداختیم یک چیزى به ما مى گفتند. مثال یادم است آن 
زمان که افشین پیروانى سرمربى پرسپولیس بود- فکر کنم با فوالد خوزستان بازى داشتند- من 

توپ را زود انداختم و او سرم داد زد!
   در این 10 سال  درچند بازى فوتبال حضور داشتید؟

حدود 500 بازى. البته  در یک ســرى از بازى ها به عنوان توپ جمع کن و تعدادى را هم به 
عنوان عکاس.

   از چه زمانى عکاسى را شروع کردید؟ 
سال 92 استقالل با مس کرمان بازى داشت. نیمه نخست بازى توپ جمع کن بودم و نیمه 
دوم کاور پوشیدم و عکاسى کردم.  از شانس من بازى خداحافظى فرهاد مجیدى بود و توانستم 

عکس هاى خوبى از حاشیه هاى بازى بیندازم.
   نخستین بازى که 90 دقیقه عکاسى کردید چه بازى بود؟
بازى پرسپولیس و میالن بود که مالدینى و گتوزو هم آمده بودند. 

   از حق و حقوق یک توپ جمع کن بگویید؟ چقدر پول مى گرفتید؟
تا دو سال اول که پولى نمى دادند.سال 89 ما  خیلى اعتراض کردیم و درنهایت 
هر بازى لیگ را 6 هزارتومان مى دادند که البته 10 درصد هم مالیات کم مى شد و 5 

هزار و 400 تومان دست ما را مى گرفت.
   بازی های آسيايی چطور؟

دوبرابر بود؛ يعنی ١٢ هزارتومان البته باز هم ماليات کم می شد.
   ســر ماه حقوق می گرفتيد يا برای هر بازی با شما تسويه حساب 

می کردند؟
هر ٣، ٤ ماه يک بار يک جا پولمان را می دادند. 

   برای ٩٠  دقيقه بين ٦تا ١٢ هزارتومان! کم نبود؟
راستش االن که عکاسی می کنم و با اين کار مقايسه اش می کنم به نظرم پول توپ 
جمع کنی خيلی خوب بود! منظورم اين است که با ١٢ميليو ن تجهيزات عکاسی 
٥٠ هزار تومان بابت حق التصوير می گرفتم ولی برای توپ جمع کنی تجهيزاتی الزم 

نيست.
   يعنی درآمد يک توپ جمع کنی از عکاس ورزشی بهتر است؟

بله؛ به نظر من به نسبت آن زمان و به نسبت تجهیزات عکاسى پول توپ جمع کنى 
بهتر بود؛ البته من االن نمى دانم توپ جمع کن ها چقدر مى گیرند اما اگر 10 تا 15 
هزارتومان هم بگیرند باز به نسبت عکاسى که حساب کنیم، بهتر است. من از سهم 
خودم حرف مى زنم و شاید عکاس ها این نظر را نداشته باشند اما به هر حال چون 
در هر دو کار تجربه دارم، فکر مى کنم پول عکاسى به نسبت تجهیزات و سرمایه اش 

خیلى کم است. 
   االن نرخ حق التصویر ورزشى چقدر است؟

میانگین 50 تا 120 هزار تومان؛ مثال عکس هایى 
که از تمرین تیم ها مى گیریم 50 تومان و عکس هاى 

بازیکن ها از 70 تا 120 یا نهایتا 150هزارتومان. 
   بعضى از فوتبالیست هاى مطرح دنیا قبال 
کنار زمین توپ جمع کن بوده اند. شما هم بعد از 
توپ جمع کنى تصمیم گرفتید عکاس ورزشى 

شوید؛ این تغییر چطور اتفاق افتاد؟
از نوجوانى به عکاســى عالقه مند بودم. به همین 
دلیل زمانى که توپ جمع کن بودم با گوشى موبایلم 
که خیلى هم بى کیفیت بود، عکاسى مى کردم؛ مثال 
از نیمکت بازیکن ها و دروازه بان هایى که نزدیک شان 
بودم، عکــس مى گرفتــم و آن موقع یک ســایت 
طرفدارى به نام تــاپ گل بود که عکس هایم را در آن 

منتشر مى کردم. یادم اســت که بعد از بازى ها سریع به خانه مان مى رفتم و کابل 
موبایلم را به کامپیوتر وصل و عکس ها را در این ســایت آپلود مى کردم. خیلى از 
دوستانم از عکس هایم استقبال مى کردند و از اینکه دوستشان نزدیک بازیکن ها 

بوده و توانسته عکس بیندازد.تا اینکه 26 مرداد 
ماه ســال 92 دوربین خریدم و فــرداى آن روز 
استقالل براى بازى با بوریرام تایلند در ورزشگاه 
آزادى تمرین داشت. براى این بازى ها دوربینم 
را هم با خودم بردم. تمرین که تمام شد، عکاسى 
را شــروع کردم و همان روز با یکى از عکاســان  
ورزشى به نام رضا سعیدى پور دوست شدم که او 

سرنوشت من را رقم زد و عکاسى را به من یاد داد.
   بعضى از عکاس هاى ورزشى به واسطه 
آشنایى که با فوتبالیست ها پیدا مى کنند، 
عکاس شــخصى آنها هم مى شوند؛ براى 
عکس گرفتن بــه خانــه بازیکن ها هم 

مى روید؟
راســتش وقتى توپ جمع کن بودم خیلى 
دوســت داشــتم با بعضى از فوتبالیست ها 
صمیمى باشم ولى االن که عکاســى مى کنم اصال دلم نمى خواهد. دلیلش 
هم این است که اگر با بازیکنى صمیمى باشى نمى توانى هر عکسى که از او 
مى اندازى را منتشر کنى؛ چون ممکن است در حالتى باشد که دلش نخواهد 

عکسش منتشر شود. البته من با وحید طالب لو خیلى صمیمى بودم ولى به هر 
حال وقتى در یکى از بازى ها گل بدى خورد، عکسش را انداختم و منتشرش 

کردم.
   ناراحت نشد؟

نه؛ خودش اخالقم را مى داند. 
   ولى خودتان گفتید موقعى که توپ جمع کن بودید خیلى بى طرف 

نبودید و به نفع بازیکنان کار مى کردید.
شاید موقعى که توپ جمع کن بودم به نفع آنها کار مى کردم ولى توپ جمع کنى 
کار حرفه اى نیست اما عکاسى یک کار حرفه اى است و نباید کار و رفاقت را با هم 
قاطى کرد. ضمن اینکه باالخره توپ جمع کنى کار شخصى نیست و لیدر هم به توپ 

جمع کن ها خط مى دهد و مجبور هستى که همان کار را بکنى که به تو مى گویند. 
   به عنوان عکاس ورزشى به غیر از فوتبال از بازى هاى ورزشى دیگرى 

هم عکاسى مى کنید؟
بله از والیبال و بسکتبال هم عکاسى  مى کنم.

   بهترین عکس ورزشى که گرفتید چه عکسى بود؟
یک عکس نیست چند تا بودند؛ مثال یک عکسى بود که از سید موسوى و شهرام 
محمودى در زمین والیبال گرفتم که این عکسم دیپلم افتخار تصویر سال را گرفت. 
یک عکس دیگر بود که از بسکتبالیســت ها گرفتم و در دوربین نت اول شد. بین 
عکس هاى فوتبالى هم یک عکس بود که پارسال سر تمرین تیم ملى از کى روش 

انداختم و خیلى مورد توجه قرار گرفت.

   براى یک توپ جمع کن اینکه پســتش در کدام 
قسمت زمین باشد مهم اســت؟ اصال کدام قسمت 

زمین براى یک توپ جمع کن بهتر است؟
ببینید اولش که توپ جمع کن مى شوى  پست روبه رو را به 
تو مى دهند(یعنى در طول و مقابل نیمکت بازیکن ها) اینجا 
جاى خیلى خوبى نیســت یکى از دالیلش هم این است که 
تماشاگرها ســنگ مى زنند و دلیل دومش هم این است که 
آنجا زیاد سخت نیست چون 6 نفر در آن نقطه هستند. یک 
مقدار که سطح توپ جمع کن باالتر مى رود، سمت نیمکت 
بازیکن ها مى ایستد و بعد از این سطح که باالتر مى روى پشت 
دروازه را به تو مى ســپارند چون این منطقه خیلى حساس 

است.
   اين قاعده و قانون را ليدر توپ جمع کن ها تعيين 

می کند؟
 راستش نه. جايی نوشته نشــده اما من به صورت تجربی 
متوجه شدم. پشــت دروازه به خاطر اينکه می توانی توپ را 
زودتر به دروازه بان بدهی تا کمتر وقت تلف کند و اگر اين کار 
را نکند  ممکن است کارت زرد بگيرد، بنابراين پشت دروازه 

برای توپ جمع کن ها منطقه خيلی حساس تری است.
   وقتی پشت دروازه بوديد دروازه بانی بود که توپ 

را به او زود بدهی اما وقت تلف کند؟
بازی که خيلی ناراحت شدم و نتوانستم کمک کنم بازی 
ايران و عربســتان بود که زمان علی دايــی باختيم و به جام 
جهانی نرفتيم. دروازه بان عربستان خيلی وقت تلف می کرد 
و اعصابم را خرد کرده بود اما آخر هم از داور کارت زرد نگرفت. 
ولی به هر حــال در خيلی از بازی ها هــم کارم را می کردم و 
تاثير می گذاشتم يعنی وقت هايی که می خواستم بازی زود 
شروع شود توپ را زود می انداختم و وقت هايی هم که دوست 

نداشتم يک مقدار ديرتر توپ را می انداختم!(باخنده)
   پس خیلى وقت ها که دروازه بان ها  به خاطر وقت 
تلف کردن کارت زرد مى گیرند کار توپ جمع کن ها 

است.
فرقش 20، 30 ثانیه است!(باخنده) اینکه روى اعصاب گلر 
مى روى اثــر دارد. مثال موقع هایى که دروازه بان تیمش جلو 
است مى خواهد وقت تلف کند و وقتى توپ جمع کن توپ را 
براى او زودتر مى اندازد اعصابش خرد مى شود! همین موضوع 

حتى باعث مى شود گل هم بخورد.
   روى اعصاب کدام دروازه بان رفتید که باعث شده 

گل بخورد؟
بازى استقالل و داماش گیالن بود که استقالل یک بر صفر 
عقب بود. آن موقع نظر محمدى دروازه بان داماش بود، من 
پشت دروازه بودم و توپ را سریع به زمین مى انداختم و دست 

آخر هم استقالل 3 بر یک بازى را برد.
   یعنى توپ جمع کن ها اینقدر در نتیجه بازى ها 

تاثیرگذار هستند؟
شاید هم این تلقین من اســت که فکر مى کنم در نتیجه 
بازى اینقدر تاثیرگذار بودم!(باخنده) ولى به هر حال بى تاثیر 
هم نیستیم. به نظر من توپ جمع کن ها همانطور که در مشهد 
هم باعث جنجال هاى زیادى شده اند قطعا تاثیرگذار هستند. 
چون این یک حق میزبانى است که یک تیم دارد و طبیعى 

است که این اتفاق ها بیفتد.
   وقتى توپ بین تماشاگرها مى افتد توپ را  براى 

توپ جمع کن مى اندازند؟
خدا را شکر از شانس من همیشه وقتى  توپ بین تماشاگرها 
مى افتاد تــوپ را مى دادند. ولى خیلى وقت ها تماشــاچى 
توپ را نمى دهد! مثال در بازى ایران و کره جنوبى توپ بین 
تماشاگران افتاد و ندادند. بعدا هم که تدارکات دنبالش رفت 

تماشاچى توپ را با خودش برده بود. 

   سخت ترین جایى که توپ افتاده است و مجبور 
شدید بروید و توپ را بیاورید کجا بود؟

تونل پایین ورزشگاه آزادى، همان جایى که چند وقت پیش 
یکى از لیدرها به داخلش افتاد. من باید از آنجا پایین مى پریدم 
و بعد دوباره دستم را مى گرفتم به دیوار و مى آمدم باال. چون 
ممکن بود در این فاصله اى که من مى رفتم و توپ را مى آوردم 

دروازه بان توپ بخواهد و توپ نباشد خیلى استرس داشتم.
   سختى کار یک توپ جمع کن در فوتبال چیست؟

یکى از ســختى هاى کار ما این بود که در بازى هاى مهم 
تماشاچیان ســنگ و نارنجک پرتاب مى کردند و احتمال 
داشت با توپ جمع کن برخورد کند. یادم است در جام حذفى 
بازى استقالل-پرســپولیس بود و من رفتم پشــت دروازه 
رحمتى ایستادم تا سنگ و نارنجک به من نخورد. البته فقط 
هم سنگ و نارنجک نیست! حتى بطرى و گوشى موبایل هم 

پرت مى کنند.
   تا به حال حادثه اى براى شما پیش آمده؟ 

موقعى که توپ جمع کن بودم نه؛ اما وقتى عکاس شدم در 
دربى 4 بر 2 استقالل، پرسپولیس را برد، یک نارنجک زدند 

که خورد به دستم و خونریزى کرد.
   به تجهیزات و دوربین تان آسیبى نرسید؟

خیر؛ خدا را شکر.
   توپ هایى که بازیکن ها در بازى شوت مى کنند 

چطور؛ با شما برخورد نکرده؟ 
در یکى از  دربى ها مرحوم هادى نوروزى یک شوت زد که 

به کتفم برخورد کرد.
   چند وقت پیش کلیپى در فضاى مجازى پخش شد 
که در آن کریس رونالدو شوتى زد و توپش به یکى از 
تماشاچیان برخورد کرد و به همین دلیل بالفاصله 
کنار زمین رفت و از تماشاگر عذرخواهى کرد و حتى 
پیراهنش را به او داد. تا به حال در تیم هاى ایرانى این 

اتفاق افتاده که فوتبالیستى برود و عذرخواهى کند؟ 
اتفاقا چند روز پیش من هم این کلیــپ رونالدو را دیدم و 
تعجب کردم که وسط بازى اصال چطور متوجه شد. شاید به 
خاطر اینکه یک نفر رفت سمت تماشاچى و مداوایش کرد؛ اما 
به هر حال در ایران این اتفاق نمى افتد یا حداقل من ندیده ام. 
شاید دلیلش این باشد که بازى خیلى ذهن بازیکن را درگیر 
مى کند و وقتى توپ به کسى برخورد مى کند، فوتبالیست 
متوجه نمى شود. به هرحال به خاطر دارم یک بار در تمرین 
استقالل فرهاد مجیدى شوتى زد که توپ به دوربین یکى از 

عکاس ها برخورد کرد و دوربینش از وسط شکست.
   فرهاد مجیدى بابت این حادثه چکار کرد؟ پول 

دوربینى که شکسته را پرداخت کرد؟
یادم نیست؛ راستش اصال نپرسیدم.

   االن اگر این اتفاق بیفتد و بازیکن توپى شوت کند 
که دوربین یک عکاس بشکند، پولش را مى دهد یا نه؟ 

اصال وظیفه دارد که این کار را بکند؟
وظیفه اى نیست؛ شاید اگر این اتفاق بیفتد یک بازیکن با 

خواست خودش خسارت را جبران کند.
   یعنى یک توپ جمع کــن یا عکاس و تجهیزات 

عکاسى در ورزشگاه بیمه ندارند؟
ببینید ما مى توانیــم تجهیزاتمان را با هزینه شــخصى 
خودمان بیمه کنیــم اما هزینه اش خیلى زیاد اســت. فکر 
مى کنم یک عکاس بابت تجهیزات عکاسى اش باید سالیانه 
حدود 3 تا 4 میلیون حق بیمه پرداخت کند که به نســبت 

حقوقش اصال صرف نمى کند! 
   دورانى که توپ جمع کن بودید هم تحت پوشش 

بیمه حوادث یا مسئولیت نبودید؟
پول هم به زور به ما مى دادند چه برسد به بیمه!

روى اعصاب دروازه بان ها مى رفتم

عکاس حرفه اى با بازیکن ها صمیمى نمى شود
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