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مهدی درستی

توافق فدراسیون فوتبال و بنیاد رودکی
دی ماه س��ال گذش��ته بود که محمدرضا س��اکت
دبیرکل فدراس��یون فوتب��ال تفاهمنام��ه ای را با
عل��ی اکبر صف��ی پ��ور مدیرعامل بنی��اد رودکی
امضا کرد تا س��رود تیم ملی فوتبال توسط ارکستر
س��مفونیک تهران و ارکس��تر ملی در تاالر وحدت
اجرا ش��ود.در این نشس��ت اعالم ش��د که سرود
تیم ملی قرار اس��ت توس��ط آهنگس��ازان ،شعرا و
خوانندگان کش��ور تولید شود و در روزهای منتهی
ب��ه اعزام تیم ملی در تاالر وحدت با حضور اعضای
تیم ملی فوتبال ،بزرگان و هنرمندان کشور رونمایی
شود .همچنین قرار شد ش��هرداد روحانی رهبری
این ارکستر را بر عهده داشته باشد. 
پ��س از امض��ای تفاهمنامه میان بنی��اد رودکی و
فدراس��یون فوتبال ،بار دیگر بازار ش��ایعه پراکنی
داغ ش��د و گزینه های مختلفی برای خواندن سرود
تیم ملی مطرح ش��دند ک��ه از آن جمله می توان به
همایون شجریان اش��اره کرد.این خواننده پس از
آگاهی از شایعات با آرزوی موفقیت برای تیم ملی
فوتبال اعالم کرد ک��ه چنین خبری صحت ندارد.
آبان ماه هم خبری مبنی بر انتخاب امیر تاجیک به
عنوان خواننده سرود تیم ملی پخش شد؛ شایعه ای
که معاون فرهنگی فدراسیون فوتبال خیلی زود آن
را تکذیب کرد. 
ساالر عقیلی و علیرضا قربانی انتخاب نهایی
نزدیک به سه ماه از تفاهم فدراسیون و بنیاد رودکی
برای س��اخت سرود تیم ملی گذشته بود که خبری
در فروردین ماه حکایت از آن داشت که خوانندگان
نهایی سرود انتخاب ش��دهاند.با وجود آنکه چهره
های��ی چون چون حامد همای��ون ،محمد معتمدی،
س��االر عقیلی ،علیرضا قربان��ی و ...در این مدت به
عنوان خواننده معرفی ش��ده بودند ،اما فدراسیون
فوتبال اعالم ک��رد که عقیلی و قربانی برای اجرای
سرود انتخاب ش��دند.کار انتخاب ترانه ،آهنگ و
تنظیم این قطعه هم به مرکز ملی موس��یقی واگذار
ش��ده و توافقی هم با ارکس��تر س��مفونیک تهران و
ارکستر ملی صورت گرفت.
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چگونه برای تیم ملی بخوانیم
سرود تیم ملی فوتبال در جام جهانی به یک چالش در سالیان گذشته تبدیل شده است و با صعود تیم ملی به
جام جهانی روسیه ،بار دیگر بازار بحث و شایع ه در اين باره داغ شد.از زمانی که خواندن سرود برای تیم ملی
فوتبال صعود کرده به جام جهانی مطرح شده ،همواره این پرسش وجود داشته که سرود تیم ملی را چه کسی
می خواند؟ پرسش��ی که همیش��ه در دقیقه  90از س��وی فدراسیون پاس��خ داده میشد.امیر تاجیک و احسان
خواجه امیری دو خواننده س��رودهای قبلی هس��تند .در جام جهانی  2006بود که پس از اما و اگرهای فراوان
برای انتخاب خواننده و اعالم گزینههایی چون امیر تاجیک و علیرضا عصار ،این تاجیک بود که قطعه ׳׳عزم و
ایمان فخر و آوازهات آنک׳׳ را برای تیم ملی خواند.س��ال  2014هم خواجه امیری قطعه ׳׳دروازه های پرواز׳׳
رابرایحضور تیمملیدربزریلاجراکردکهباواکنش��هایمتفاوتیهمراهشد.فدراس��یونفوتبالامس��الاما
تصمیم داشت کار متفاوتی انجام دهد و به مناسبت پنجمین صعود تیم ملی به جام جهانی ،با همکاری وزارت
فرهنگ و ارش��اد اثری ماندگاری با اجرای ارکس��تر س��مفونیک تهران و ارکس��تر ملی خلق کند ،اقدامی که
واکنشهای متعدد و متفاوت اهالی فرهنگ و ورزش در پی داشت.

انتخاب س��االر عقیلی و علیرض��ا قربانی به عنوان
خواننده سرود تیم ملی ،واکنشهای متفاوتی را در پی
داشت.عده ای این دو خواننده و سبک حرفهایشان
را مناس��ب رویداد ورزش��ی چون جام جهانی نمی
دانستند و برخی هم معتقد بودند که باید سرود جام
جهانی اثری ایرانی و اصیل باش��د و این دو هنرمند
بهترین انتخاب هس��تند.در این میان  17فروردین
ماه ب��ود که خبری تازه بار دیگر بازار ش��ایعات را
داغت��ر کرد و آن هم انتخاب محس��ن چاوش��ی به
عنوان خواننده سرود تیم ملی بود. 
ساخت سه قطعه اصیل ایرانی برای جام جهانی
در نهای��ت و پ��س از مدتها انتظار ب��رای آگاهی از
چگونگی ساخت سرود تیم ملی ،مهدی تاج رییس
فدراس��یون فوتبال با علی اکبر صفاپور مدیرعامل
بنیاد رودکی در  27فروردین ماه نشستی را برگزار
و جزییات قطعات س��رود تیم ملی را اعالم کردند.
در این نشس��ت اعالم شد که سه اثر برای تیم ملی
س��اخته میشود که اولین قطعه با شعری از احسان
افشاری و آهنگس��ازی بابک زرین و صدای ساالر
عقیلی س��اخته می ش��ود ،دومین کار هم با شعری
از س��اعد باقری ،آهنگس��ازی ش��هرداد روحانی و
خوانندگی علیرضا قربانی بود که شهرداد روحانی
رهبری هر دو اثر را برعهده گرفت.سومین کار هم
مربوط به اثری به آهنگس��ازی فریدون شهبازیان
و شعر عبدالجبار کاکایی بود که اعالم شد خواننده
این اثر پس از پایان ساخت معرفی می شود.
اظهارنظر ساالر عقیلی درباره سرود تیم ملی
آخری��ن روز از فروردین ماه بود که س��االر عقیلی
یکی از خواننده های انتخاب
ش��ده برای ج��ام جهانی در
مصاحبه ای اع�لام کرد که
انتخ��اب ارکس��ترها برای
اجرای سرود تیم ملی امری
پسندیده و قابل احترام است.
او همچنین از همکاریاش با
بابک زرین ابراز خرس��ندی
کرد و گفت :ط��ی همفکری
با باب��ک زرین و تماس��های
تلفنی و نشس��تهایی که با او
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انجام دادیم ،تمام تالش��مان را می کنیم که بهترین
و ماندگار ترین اثر را تولید کنیم .من در این عرصه
کار زیادی انجام دادم و همه رده های س��نی از آنها
راضی بودند .امیدوارم که این اتفاق برای این سرود
ملی هم بیفتد.عقیلی اعالم کرد که س��رود مدنظر
جهان��ی خواهد بود و با توجه به امکانات ارکس��تر
سمفونیک صرفا قطعه ایرانی نخواهند ساخت. 
انصرافی که همه را شوکه کرد
در حالی که همه منتظر بودند تا در نهایت س��رود
تی��م مل��ی را با ص��دای علیرض��ا قربانی و س��االر
عقیلی بش��نوند ،انتش��ار یک نامه ش��وک بزرگی
ب��ه عالقهمندان ب��ه فوتبال و موس��یقی وارد کرد.
قربانی چهارم اردیبهش��ت در نامه ای سرگشاده از
خواندن س��رود تیم ملی انص��راف داد و اعالم کرد
که جنس و محتوای موس��یقی که در طی حدود ۲۲
س��ال فعالیتش در آن رشد و پرورش یافته ممکن
است با نتیجه و خروجی که مدنظر مسئوالن است
ناهمگ��ون و ناهماهنگ باش��د و ب��ه همین دلیل از
خواندن این اثر معذور اس��ت .در همان روز بود که
مشاور فرهنگی فدراسیون اعالم کرد حامد همایون
و محمد معتمدی هم جزء گزینه های فدراس��یون
برای خواندن س��رود جام جهانی هستند و احتمال
اینکه توس��ط بنیاد رودکی جایگزین قربانی شوند
وجود دار د.
پایانی متفاوت برای یکی از سرودهای تیم ملی
پس از انص��راف علیرض��ا قربانی و انتظ��ار برای
جایگزینی خواننده ای دیگر از س��وی بنیاد رودکی،
اعالم ش��د ک��ه ش��هرداد روحانی رهبر ارکس��تر
س��مفونیک ته��ران دو قطع��ه ب��یکالم را ب��رای
مجموعه سرودهای تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸
روسیه میس��ازد.در مجموعه سرودهای تیم ملی،
این دو قطعه بیکالم با نامهای ׳׳س��رود قهرمانان׳׳
و ׳׳سرود جام جهانی׳׳ جانشین قطعه ای شدند که
پی��ش از این بنا بود علیرضا قربانی آن را اجرا کند.
با وج��ود آنکه به نظر می رس��ید جمع بندی برای
انتخاب جایگزین قربانی به نتیجه نرس��یده است،
روابط عمومی بنیاد رودکی اعالم کرد که به احترام
این خواننده و سبک موسیقیایی او هیچ خواننده ای
را جایگزین او نکردهاند.

