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گفتوگوی «ایران» با حمید علیدوستی
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دهه  60دهه جنگ بود و فوتبال باشــگاهی ایران هم فقط در جام باشــگاههای تهران بود که معنا
پیدا میکرد .در میان فوتبالیســتهای مطرح آن دوران که بیشترشــان در استقالل و پرسپولیس
تــوپ میزدنــد ،بازیکنی بــه نام حمیــد علیدوســتی حضور داشــت که در تیــم همــا و تیم ملی
میدرخشــید و ســپس یکی از معدود لژیونرهای ایرانی آن زمان لقب گرفــت که به «زالرمو» در
لیــگ دو آلمان پیوســت .اما وجه تمایز علیدوســتی نه به خاطــر نوع و تکنیک بــازیاش ،بلکه
بــه خاطــر کتابخوان بــودن او بود .بازیکنــی که اهل فیلم و ســینما بود و ســاز هم مــیزد .چنین
فوتبالیســت متفاوتــی حتماً حرفهای زیــادی برای گفتــن دارد .وقتی به او پیشــنهاد گفتوگو
درباره کتاب و کتابخوانی دادیم ،خود را به شــهر کتاب رساند تا در آنجا پاسخگوی سؤاالت باشد.
حمید علیدوستی  3روز در هفته به شهر کتاب میرود.
علیدوســتی درباره اینکه چطور در بین بازیکنان
همــدورهاش ،فوتبالیســتی کتابخــوان بــوده ،بــه
خبرنگار «ایران» گفت« :من از بچگی به مطالعه و
کتاب عالقه داشتم و از کتابهای طالیی ،خواندن را
شــروع کردم و بعد از آن فوتبال به زندگیام اضافه
شــد .عالقــه به کتــاب و مطالعــه یک فرآیند اســت
و وقتی رشــد میکنیــد ،آیتمهــای آن برایتان تغییر
میکنــد .کتاب ،تنهاییهای من را پر میکرد و اینکه
میگویند کتاب بهترین دوست آدم است ،برای من
واقعاً همین طور بوده است».
او دربــاره اینکه فوتبال را بیشــتر دوســت داشــته
یــا کتابخوانــی را؟ اینگونــه پاســخ داد« :در زمــان ما
پسربچهها با توپ سر و کله میزدند و همبازی پیدا
میکردنــد ولی کتــاب بخش خاصــی از زندگی من
بود .البته این را بگویم که من خیلی هم درسخوان و
شاگرد ممتاز شمیرانات بودم و تا دانشگاه در رشته
الکترونیــک و برق هــم پیش رفتم تــا اینکه انقالب
فرهنگی شد و دانشگاه تعطیل .بنابراین مطالعه و
درس خواندن اصالً مغایرتی با فوتبال ندارد».
این پیشکســوت فوتبــال ایــران دربــاره اینکه آیا

دوســتان خــود را بــه کتابخوانــی ترغیــب میکرده،
چنین واکنشــی داشــت« :خیلــی دیگران را تشــویق
میکــردم و وقتــی هم که مربی شــدم ،این حس در
من بیشــتر شــد و بــه شــاگردانم میگفتم .همیشــه
کتاب با من بود و همتیمیهایم میدیدند که کتاب
در دست دارم».
پــدر ترانــه علیدوســتی دربــاره اولیــن کتابی که
خوانــده گفــت« :ایــن طــور میخواهــم بگویــم کــه
من با قصه خوانی شــروع کردم کــه بزرگترها برایم
میخواندنــد .در دوران مــا کتابهــای طالیی وجود
داشت و کیهان بچهها را هم میخواندم».
علیدوســتی در خانــهاش کتابخانــه بزرگی دارد.
او دربــاره اینکه کتابهایش دربــاره چه موضوعاتی
است و آیا همه آنها را خوانده ،گفت« :من  62ساله
هستم و  55سال از عمرم را با کتاب عجین بودهام،
البته ســیر مطالعات متفاوت بوده است .اول کتاب
کــودکان بــود و بعــد رمــان و کتابهــای تاریخــی و
روانشناســی تــا االن کــه دغدغهام فلســفه اســت و
کتابهای فلسفی میخوانم».
او دربــاره بهترین کتابــی که خوانده ،این پاســخ
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را داد« :نمیتوانــم بهتریــن را نــام ببــرم .کتابهــا
در هر مرحلهای از رشــد انســان تأثیــرات خودش را
دارد .کتابــی که دوران بلوغم خواندم با کتابی که در
دوران میانســالیام (االن) میخوانم ،فرق میکند.
داســتان خواندن را با «هرمان هســه» شروع کردم و
بعد کتابهای «میالن کوندرا» و «داستایوفسکی» و
«ارنست همینگوی» را خواندم .چراها و سؤالهایی
در زندگــیام داشــتم کــه در کتابهــا پاســخ آن را
جســتوجو میکــردم .یــک مــدت هــم اشــعار چه
ایرانی و چه خارجی میخواندم».
علیدوستی درباره اینکه آخرین کتاب فلسفی که
خوانده چه بوده ،گفت« :من اگزیستانسیالیسمهای
فرانسه را میخوانم که درباره فلسفه وجود است یا
ساختارگرایی فرانسه را مطالعه میکنم».
ایــن مهاجــم اســبق تیــم ملــی کــه در
 27بــازی 15 ،گل بــه ثمــر رســاند ،دربــاره اینکــه چه
کتابهایی را برای مخاطبان پیشنهاد میدهد ،چنین
واکنشــی داشــت« :مــن نمیتوانم کتابی را پیشــنهاد
بدهم چون ممکن اســت باعث پسزدگی مخاطب
شــود .باید همان ســیر مطالعاتی که گفتم طی شود.
مثالً بگویم شــما «جنایت و مکافات» داستایوفسکی
را یــا «ابلــه» ایــن نویســنده را بخوانیــد یــا کتابهای
کونــدرا یــا هســه را مطالعه کنیــد .برای همین شــما
بایــد یک زمینه فکری داشــته باشــید و بتوانید به آن
برسید .کتاب پنجرهای به دنیایی دیگر باز میکند .ما
همه یک تجربه زیســته داریم و در  25یا  62ســالگی
تجربههایی دارم که با هم متفاوت است».
او دربــاره اینکه آیا تجربه زیســته با کتابخوانی به
کمــک فوتبالیســتها و ورزشــکاران میآیــد ،گفت:
«بلــه .کتــاب یادگیــری و فراگیری بــوده .در بین این
کتابها ،کتب آموزشــی هم هســت .اگــر مطالعات
روانشناســی داشــته باشــید ،در زندگــی حرفــهای و
شخصیتان هم تأثیر میگذارد و میتوانید از بحران
خارج شــوید .من در تمام سالهایی که در تیمهای
پایه بــودم و به خاطر اینکه در فوتبــال آلمان بودم،
هــر ماه برایم مجالت تاکتیکــی به زبانهای آلمانی
و انگلیســی میآمــد .در ایــن شــرایط بــا روحیه یک
جوان  15ســاله آشــنایی پیــدا میکــردم و اینکه چه
تمریناتــی را شــروع کنــم .مطالعه به غیــر از کتاب،
میتواند نشریاتی باشد که برای توسعه دیدگاههای
آموزشــی منتشــر میشــوند .در واقــع چشــمم و
ذهنم بــه مطالعه عادت کرده اســت .هیچ گاه یک
ورزشــکار بدون مطالعات روانشناسی نمیتواند به
موفقیت برســد .چون ممکن اســت با شکستهای
مهیبی دســت و پنجــه نرم کند و مطالعــه میتواند
برایش راهگشــا باشد ».علیدوستی احساس خود از
کتابخوانــی را این طور بیان کــرد« :من هر چه کتاب
میخوانم ،بیشــتر متوجه میشــوم کــه نمیدانم و
متوجه میشوم آنهایی که کتابخوان نیستند ،به چه
دنیایی پشــت کردهانــد ».او دربــاره اینکه به فکرش
رســیده خودش بنویســد یا انتشاراتی داشــته باشد،
گفــت« :زندگینامه فوتبالی نوشــتهام ولی نه به این
صورت که خطی و ســاده باشــد .مگر میشــود یکی
 50ســال بخواند و خودش چیزی ننویســد؟ نوشتن
بــرای من مثــل زایمان میماند و وقتــی خوب از کار
درمیآید ،احســاس آرامش میکنم .اگر جامعهای
بــه کتابخوانی عالقه داشــته باشــد ،اتوماتیکوار به
مقوله نشر کمک میشود».
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