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شبکه
بازتابهای یک جشن

فدرر همچنان داره مدال میگیره دعوای اصولگرایان بر سر تتلو!

آفتابیزد – گروهشبکه :راجر فدرر ،اسطور ه سوئیسی تنیس و پرافتخار
جهان روز یکشنبه موفق شد در یک بازی یکطرفه با شکست رقیب خود،
هش��تمین عنوان خود در مسابقات گرند اسلم ویمبلدون را به دست بیاورد.
فدرر همچنین تعداد عناوین خود در رقابتهای گرند اس��لم را به عدد ۱۹
رس��اند تا رکورد خود را بیش از پیش دس��تنیافتی کند .این برای سومین
بار بود که فدرر موفق میش��د بدون از دستدادن حتی یک ست و با اقتدار
قهرمان شود .فدرر  ۳۵ساله ،پس از کن روزول که سال  ۱۹۷۴در ۳۹سالگی
به فینال ویمبلدون رسید ،مسنترین فینالیست این رقابتها در دوران تنیس
حرفهای بهحس��اب میآید .او سال گذشته مصدومیتی طوالنی را پشتسر
گذاشت ،اما حاال بازگشتی باشکوه را تجربه میکند .پس از این اتفاق جرارد
پیکه اسپانیایی در اظهارنظری جالب نوشت« :مایکل جردن ،لیونل مسی و
راجر فدرر بهترین ورزش��کارانی هس��تند که در زندگیام دیدهام ».از سوی
دیگر در رنکینگ جدید  ATPبعد از مس��ابقات ویبملدون اعالم شد اندی
م��اری با امتیاز  ۷۷۵۰در رتبه اول ق��رار دارد ،رافائل نادال نیز در رتبه دوم
است .او  ۷۴۶۵امتیاز دارد .راجر فدرر که در رتبه پنجم قرار داشت با ۶۵۴۵
امتیاز دو پله صعود کرده و به رتبه س��وم رس��یده اس��ت .اکنون قهرمانی با
اقتدار اسطوره تنیس سوئیس در شبکههای اجتماعی واکنشهای جالبی را
بهدنبال داشته است.
یکی از کاربران در این مورد نوش��ته است« :راجر فدرر تنها مردی است که
٨بار قهرمان تنیس ویمبلدون شده».
فرد دیگری عنوان داش��ته است« :هشتمین قهرمانی ویمبلدون ،نوزدهمین
گرنداسلم ،بدون باختن حتی یک ست .راجر فدرر افسانهای و تکرار نشدنی»...
ش��خصی نیز گفته است« :س��ه هفته دیگه  ۳۶سالش میشه و بدون باختن
حتی یک ست ،قهرمان ویمبلدون شد».
یکی دیگر از کاربران گفت« :راجر فدرر بازم قهرمان شد ،من بچه بودم این
داشت جام میگرفت و میگفتن دیگه سالهای آخر قهرمانیشه من پام لب
گوره این هنوز داره قهرمان میشه».
فصل سالی یکبار قهرمان
دیگری نوش��ت« :ش��ما اگه طی بیست س��ال هر ِ
بشین ،میشه  ۸۰بار ولی راجر فدرر طی دوران بازیش  ۹۳بار قهرمان شد».

کاربران دیگر اینطور نوش��تهاند« :فدرر  ۹۲عنوان قهرمانی داره تو مسترزها
و گرنداس��لمای مختلف ،واقعا من نتونس��تم  ۹۲بار ی��ه کاری رو در عمرم
غیرکارای اولیه مثل غذاخوردن انجام بدم»« ،دیگه واقعن داره جوری میشه
ک��ه باید به راجر فدرر گفت :تو ول کن»« ،راجر فدرر به اولین بازیکن تاریخ
تبدیل ش��د که بدون از دس��ت دادن حتی یک ست ،قهرمان ویمبلدن شد.
فدرر همه بازیهاش رو  ۳-۰برد»« ،دهها س��ال دیگه یهس��ری که هنوز به
رکوردهای فدرر نزدیک هم نش��دن توجیه میکن��ن مال قدیما بوده .کاش
باشیم بگیم ما با چشمهای خودمون جادوش رو دیدیم»« ،خدایا پنج سال از
عمر من کم کن فقط بذار فدرر پنج سال دیگه تو همین سطح بازی کنه»،
« ۶۴میلیون دالر که ۶میلیون جایزه مسابقات بوده و  ۵٨میلیون از تبلیغات.
اضاف��ه کنین  2/2میلیون دالر جایزه امروز رو»« ،چی میگن این خارجیها
پدرشون هم بمیره گریه نمیکنند .راجر فدرر وسط زمین داشت زااااار میزد
بنده خدا .اونم که از کریس رونالدو»« ،منم بودم گریه میکردم تو این سن و
بعد از مصدومیت بیام دو تا گرند اسلم بگیرم .دوس داشتنیه این فرد .نمیاد
دیگه تا س��الها مثل راجر فدرر»« ،انقد خوش��حالم ،انقد زیاد که نمیتونید
درک کنید فقط یه سریاتون میفهمن چی میگم خیلی مهمه اسطور هات تو
این سن ویمبلدون ببره ،مرسی ازتون آقای فدرر»« ،صحنهای که هشت بار
دیدیمش و ای کاش آخرین بار نباشه جام قهرمانی بعد از  ۵سال در دستان
راجر ف��درر»« ،تنها خاطرهاى كه از راجر فدرر دارم ،س��الها پيش يه عطر
خوشبو داشتم با برند اسمش .سالها پيش بود و هنوز قهرمانه! دمش گرم»،
«کاش فدرر با این قهرمانی خداحافظی کنه از دنیای تنیس ،میخوام تو اوج
تمومش کنه»« ،به افتخار راجر فدرر اسطوره بيهمتای تنيس كه تونست با
بكهندهای بینظيرش دوباره قهرمان ويمبلدون بش��ه .بعد از سالها ستاره
دوباره ميدرخش��د»« ،نه تنيس��ور توانمش خواند ،نه بالرين توانمش گفت!
متحيرم چه نامم عرص ه تنیس را!» ٣٥« ،سال و  ٣٤٢روز .راجر فدرر بهدنبال
تبديل شدن به پيرترين قهرمان يك گرنداسلم درتنيس مدرن است»«،راجر
تو معركهای! حتي يك سِ ت هم به هيچكدوم از حريفات ندادی براي رسيدن
به هدف بايد مثل تو تالش كرد»« ،بیشک یکی از غمگینترین لحظات من
متعلق به روزیه که فدرر خداحافظی کنه .با خبرشم بغض میکنم».

700هزار
رای حالل داشتم!

یکشنبه ش��ب زمان اعالم نتایج مسابقه «خنداننده شو» در برنامه خندوانه
بود .بهدنبال آن سیده زینب موسوی یکی از پرحاشیهترین شرکتکنندگان
این مسابقه که با هر بار اجرای استندآپش ،واکنش بسیاری را برمیانگیخت،
حذف شد .اما او در صحبتهای پایانیاش به طنز بیان داشت که باید به رای

مردم احترام گذاش��ت ،اما من  ۷۰۰هزار رای حالل داشتهام! از سوی دیگر
بهدنبال حذف زینب موس��وی یکی از کاربران واکنش جالبی داشته است و
این چنین توئیت کرد« :جالبه زینبموسوی با اون استعداد حذف میشه و
امیر تتلو در صف اول با بزرگان سیاسی مینشیند!»

آفتاب یزد -گروه شبکه :روز یکشنبه جشن یکسالگی کانال منتسب
بهخبرگزاریفارسبود،امااینمراسمباحاشیههاوانتقادهایینیزهمراه
بوده است .حضور تتلو و آشتیاش با بهنوش بختیاری تا رفتار دور از
ادب مجری آن از جمله حاشیههای جشن یک سالگی فارس پالس بود
که باعث شد که صدای اصولگرایان هم در بیاید و هر کدام به نحوی از
این مراسم انتقاد کنند .آنها از حضور شخصی
چون تتلو که حاش�یه جزء جدانش�دنی آن
اس�ت در این مراسم بسیار ناراحت هستند.
از همین رو معتقدند که با حضورش چیزی
جزخجالتبرایاصولگرایانبههمراهنداشته
است .اما جالب اینجاست که وجود انتقادهای
بسیار یک رس�انه اصولگرا این منتقدان را
سکوالرمیخواند.

عباس عبدی تئوریس�ین اصالحات در واکنش�ی به حضور تتلو در
مراس�م جشن فارس پالس با انتش�ار تصویری از تقدیر تتلو توسط
رس�ایی گفته اس�ت «:اصولگرایی را میتوان به پی�ش و پس از این
ماجرا طبقه بندی کرد .آنهایی که هنوز به اهمیت انتخابات به عنوان
یک عامل مهم تغییر در باورها و ارزشها ایمان نیاوردهاند این عکس
را هر روز چند بار ببینند .اصولگرایی را میتوان به پیش و پس از این
عک�س طبقه بندی کرد .احتماال این عکس
را بدهم در قطع مناس�ب چ�اپ کنند و در
دفت�رم بزنم با این تیتر که اگر عوامل دیگر
نتوانست این جماعت را ذوب کند انتخابات
به خوبی توانست».
واکنش علیرضا رحیمی

از س�وی دیگ�ر علیرضا رحیم�ی ،نماینده
خجالتکشیدم
اصالحطل�ب مجلس نیزدر کانال ش�خصی
خود ب�ه تحلی�ل ماج�رای تتل�و پرداخت.
یک�ی از منتق�دان ای�ن جش�ن حمی�د
رحیمی نوشت« :پس از دیدار آقای رئیسی
داودآبادی ،نویس�نده اصولگرا بود که در
ب�ا تتل�و در جری�ان رقابته�ای انتخاباتی
صفحه اینستاگرامش نوشته است« :امروز
تتلیتیه�ا گنج�ی را در پهن�ه اصولگرایی
عصر رفتم جشن یکسالگی فارس پالس.
یافتن�د ت�ا در پ�ی آن ب�ه مدد رس�انههای
تتلو بود و رسایی .ضرغامی بود و . ...همه
رس�ای آن جریان ،بازنمایی یا دیده ش�وند.
اهالی فرهنگ این وری بودند! همون اول
اگر چه برخ�ی تحلیلگران اصولگرا نیز بارها
مجری برنام�ه آقای ذکریای�ی در جواب
و ازجمل�ه اخیرا اذعان کردن�د که آن دیدار
صل�وات مردم که به گوش ایش�ان رس�ا
ری�زش قابل توجهی از آراء آقای رئیس�ی را
نیامد ،گفت« :این صلوات به درد عمتون
در پی داشت اما گویا درس آموزی الزم برای
میخ�وره!» بهعن�وان یک بچه ش�یعه از
حلقهای از حلقات حامیان رئیس�ی نداش�ته
خودم خجالت کشیدم و بلند شدم رفتم
و بالعک�س جماعتی برانند ت�ا همچنان تتلو
خونه .تو راه با خودم کلنجار رفتم که اگر
را ب�ا نماده�ای اصولگرایان پیون�د زنند .در
چنین چیزی در مراسم اون وریها اتفاق
پست اینستاگرامی گبرلو
اینک�ه تتلیتیه�ا برنده اصلی ای�ن پیوند بی
میافتاد چهها میشد؟! عزیزان! یادمان
پایه هس�تند تردیدی نیس�ت ام�ا در اهداف
نرود هدف وسیله را توجیه نمیکند!»
منتس�بین به جریان اصولگرایی در اص�رار به کانونی کردن تتلو و
عرق شرم میریزم
حاش�یه پ�ردازی از وی ابهامات زیادی وج�ود دارد.تجلیل از تتلو
در مراس�م رسمی خبرگزاری فارس بیش�ک به مذاق اصولگرایان
از دیگ�ر منتقدان این مراس�م محم�ود گبرلو ،دبیر س�ابق فرهنگی
ریش�ه دار و ارزش�مدار خ�وش نیام�ده و ارزش اف�زودهای هم در
خبرگزاری فارس و مجری س�ابق برنامه هفت بود که در واکنشی تند
پایگاه ارزش�ی انقالب ایجاد نمیکند .حال س�وال اساسی اینست
به تجلیل از تتلو در جشن خبرگزاری فارس در اینستاگرامش نوشت:
که آیا نس�بتی بین این جماعت از اصولگرایان و تتلیتیها کش�ف
«وقتی عکس را میبینم عرق شرم میریزم ،نمیتوانم باور کنم جریان
ش�ده که اصرار به یک حرکت اش�تباه
اصولگرایی که مداف�ع ارزشهای انقالب بود برای
دارن�د؟ اگر قرار اس�ت جل�و انحراف
رس�یدن به هدف�ش از افرادی اس�تفاده
از آرمانه�ای انقلاب و بدعتگذاری
کنند که درکنارشان قرار گرفتند  ...است
در ح�وزه فرهنگ�ی گرفته ش�ود چه
این دوستان چه پاسخی به دهها خواننده
کس�انی باید دراین می�دان مطالبهگر
نجیب و دلسوز و انقالبی این کشور و حتی
باش�ند؟ منک�ر حق�وق ش�هروندی
خانوادهه�ای متدین دارن�د که بنا بر نظر
امیرحس�ین مقصودلو (تتلو) نیستیم
آنان این گونه افراد  ...محس�وب میشدن.
اما زمانیکه از وی در فضای سیاس�ی
این افراد حتی اگر رای و نظرش�ان تغییر
و فرهنگی بهرهگیری میشود بزرگان
کرده باش�د نباید در مجام�ع انقالبی الگو
جریان باید با روشنگری الزم اصالت
باش�د .خود خبرگزاری ف�ارس میپذیرد
اصولگرایی را یادآور ش�وند و دس�ت
تیپ و قیافه کارکنانش اینگونه باشد .این
حلقه انحرافی را از دس�تاندازی به
حرکته�ا که قبال هم تکرار ش�ده حرکت
داشتههای اصولگرایی و هزینهسازی
به س�وی قهقرای�ی اس�ت نه پی�روزی و
ب�رای ای�ن جری�ان کوت�اه نماین�د.
سربلندی».
تجلیل از تتلو در مراس�م خبرگزاری
منتقدانسکوالرهستند
ف�ارس هش�داری ب�رای جریانهای
ریشهدار اس�ت که با نو شدن زمان
با این وجود خبرگزاری فارس از قول فردی
ابزاره�ای انحراف نی�ز رنگهای نو
به نام خس�روپناه نوشت «:انسان گنهکار
پست اینستاگرامی حمید داودآبادی
بهخود میگیرند و مبادا زمانی بیدار
چند بار باید بگوید توبه کرده و از گذشته
شویم که فرصتی برای اصالح نمانده باشد .فراموش نکنیم چه بسا
خود پش�یمان شده است تا سکوالرها توبه او را بپذیرند؟ خدا رحم
مادران و پدران شهدایی که چند فرزندشان را تقدیم انقالب کردند
کرد که این افراد قسیم الجنه و النار نیستند .اشکالی دارد یک عالم
و بیتجلیل از میان ما رفتند .چه جانبازانی که عمرشان را با زجرها
دینی و سیاسی با یک خواننده زیرزمینی توبه کار جلسهای داشته
و زخمهای بیامان س�پری کردند و گمنامانه رخت بر بس�تند .چه
باشد و از ترانه امام رضای او به نیکی یاد کند؟!»
آزادگانی که غربت و اس�ارت و زخم روزگار را کشیدند و مظلومانه
اصولگرایان را باید به قبل و بعد حضور تتلو طبقه بندی کرد
رفتند و هرگز تجلیلی از آنان نشد .بههوش باشیم در امواج غفلت،
نکند عبرت تاریخ شویم».
ام�ا این موض�وع میان اصالحطلبان نیز ب�ا واکنشهایی همراه بود.

کامنت امروز

دلمان برای خودمان
تنگ شده است؟!
محمدماکویی

میگویند در خاطرات ناصرالدین شاه قاجار چیزی
در مایههای «امروز در آینه نگاه کردیم و خودمان
از خودمان خوشمان آمد» آمده است.
قطعا ناصرالدین ش��اه قاجار تنها کسی نیست که
وقت��ی به روی ماه خ��ود در آینه نظر میانداخته
احساس لذت و خودشیفتگی میکرده است ،زیرا
برای ما آدمهای معمولی هم زیاد پیش میآید که
وقتی پس از مدتها روبهروی آینه قرار میگیریم
«یعنی این منم؟!» گفته یا از آن باالتر «فتبارک
اهلل احسن الخالقین» را بر زبان میآوریم.
دلیل این امر این اس��ت که بیش��تر زندگی ما با
دیگ��ران میگذرد ،بنابراین وق��ت چندانی که به
خودمان هم برسیم پیدا نمیکنیم .روی این اصل

تعجبی ندارد ک��ه دیدن روی خود گاه آنقدر دیر
به دی��ر صورت میگیرد که از مش��اهده خویش
تعجب کرده و زیرلب زمزمه «چقدر پیر شدهام»
میکنیم.
ورود و وفور ش��بکههای اجتماعی مجازی بهویژه
تلگرام فرصت رسیدگی و گفت و شنود با دیگران
را هم به میزان زیادی از ما گرفته است طوری که
بسیاری از ما بهدرستی بهیاد نمیآوریم که آخرین
باری که یک دوس��ت یا آشنای نزدیک را بهطور
واقعی و زنده مشاهده کردهایم کی بوده است.
برخی درباره چنین پدیده نوظهوری «چه اشکالی
دارد؟» گفته و بر آن شدهاند تا با بیان «بگذار هر
طور دوس��ت دارند» زندگی کنند اشکال را کامال
در میان مردم جا بیندازند (اصوال لزومی به انجام
این غیر مهم احساس نمیشده است).
در مورد اینکه شبکه اجتماعی تلگرام تا این اندازه
در بین مردم جا افتاده ،ش��کی نیست و وفق نظام
عرضه و تقاضا باید قبول کرد که عرضه تا این اندازه

باال جز به علت تقاضای بیش از اندازه نبوده است.
شاید دوستداران تلگرام با یارگیری از دوستداران
محیطزیس��ت ،تلگرام را عامل کاهش ترافیک و
آلودگی هوا دانسته و از سویی میزان گرد و خاکی
که آدمها در شبکههای مجازی راه میاندازند را با
گرد و خاک ایجاد ش��ده در میهمانیهای فامیلی
و دوس��ت آش��نایی و کوچه و خیاب��ان غیرقابل
مقایسه بدانند.
از ط��رف دیگر «اگر م��راد دیدن یکدیگر و حرف
زدن با هم اس��ت که توی تلگرام هم میشود این
کارها را کرد» بهنظر سخنی کامال منطقی میآید
که کمتر کسی میتواند درباره آن «هرگز چنین
نیست» بگوید.
این در حالی اس��ت که بیش��تر تلگرامنشینان را
افرادی تشکیل میدهند که حرف چندانی برای
گفتن ندارند و بیش��تر وقتها در مقام پیامگیر و
پیامرسان و واسطه امر خیر عمل میکنند .به زبان
دیگر اغلب قریب به اتف��اق آنچه در تلگرام دیده

و شنیده میش��ود حرفها و تصاویر و فیلمهای
دیگران اس��ت که یا سخنی غیرمش��ابه با مردم
عادی ب��ر زبان راندهان��د یا فاجع��های دیدنی یا
شنیدنی رقم زدهاند .متاسفانه آنهایی که اتفاقات
خوب��ی را ب��رای بچههای خوب رق��م میزنند یا
بیهمراه��ی با اکثریت ،دردها و آالم اقلیتی که با
نداری و کمداری یا بیماریهای خاص دس��ت و
پنجه نرم میکنند را تسکین میدهند تک و توک
در شبکههای اجتماعی مجازی مشاهده یا شنیده
میشوند و درباره آنها «کاش بشود مثلشان بود»
بیان میشود.
نگارن��ده تا همین چند وق��ت پیش بر این گمان
باطل بود که همه اینها از ش��دت عالقه مردم به
آنچه قابل مش��اهده اس��ت و هم اینک به چشم
میخورد نشات میگیرد .با این حال «به دیری» او
متوجه شد وقوع پیشامد یاد شده بیش از هر چیز
نش��ات گرفته از عادت و «همه چطورند؟ ما هم
همانطور» است ،زیرا دوستی زحمت جمعآوری

تعدادی از بچههای دیروز را در یک گروه تلگرامی
متفاوت کشید.
گردهمایی دوس��تان و هممحلهایهای س��ابق و
اعمال قانون «فق��ط از خودتان و دیگرانی که ما
میشناس��یم بگویید یا تصوی��ر و فیلم بگذارید»
باعث شد حرف و حدیثهای دیگران و حکایات و
عکسها و اصوات و فیلمهای آنها در دیگر کانالها
و گروهه��ای تلگرامی جا خ��وش کرده و راهی به
گروه تلگرامی نوظهور ما باز نکند.
اینگون��ه بود که در گروه ی��ا از خاطرات بچگی و
«واقع��ا یادته؟!» س��خن به میان آمد ی��ا درباره
چیزهای دوستداشتنی که به جز یکی ،دو نفر از
تیررس بقیه پنهان داشته شده بود حرف زده شد.
نکت��ه حائ��ز اهمی��ت اس��تقبال وحش��تناک
همگروهیها بود بهگون��های که نگارنده که وفق
عادت روزی یکی ،دو ساعتی سر به تلگرام میزند
در هر بار سرزدگی با بیش از  2000پست نخوانده
مواجه ش��ده و در ازای مطالعه هر پس��ت با سه،

چهار پست گذاشته ش��ده و پنج شش پست در
آستانه ارسال مواجه میشود.
این امر نشانه آن اس��ت که برخالف آنچه بهنظر
میرس��د ما ایرانیها بهش��دت دلتنگ هستیم،
دلتن��گ دیگران��ی که کمتر میبینیم یا ازش��ان
کمتر میش��نویم و دلتنگ اینک��ه کمتر فرصت
میکنیم از خودمان حرف بزنیم بهویژه اینکه در
این حرفزدنه��ا پای بچگیهایمان هم به میان
کشیده شود.
میگویند یک دوس��ت صمیمی ب��ه مجرد ورود
به خانه یک نفر با آرایش غلیظ او مواجه ش��ده و
میگوید« :این چه وضعی است! چند دقیقه آمده
بودم خودت را ببینم!»
با این حس��اب ش��اید وق��ت آن رس��یده که در
ش��بکههای اجتماع��ی غیرواقع��ی ه��م کم��ی
خودمانیتر ش��ده و خود واقعی خود را که عالوه
بر دیگران دل خودمان هم برایش به شدت تنگ
شده به معرض تماشا و نه قضاوت بگذاریم؟!

