
منبع خبری مرحوم شده بود
پــس از ماجرای خبر انفجار در شــهر 
با همه ادعاهایش در  قدس، بی بی سی 
زمینه خبررسانی و انتشار خبر درست، 
با انتشــار خبری در این باره نوشــت: 
»هومن قدوسی شهردار گرمدره امروز 
درباره صدای انفجار در جاده مخصوص 
گفت: این صدا حدود ســاعت 20:10 
امشب شــنیده شده که در اثر انفجار یک کارگاه ســیلندر گاز بوده...«. 
جالب اســت بدانید هومن قدوسی، ســال پیش به دلیل ابتال به بیماری 

کبد به رحمت خدا رفته است!

مرد عشق و استقامت
نجــاح محمدعلی، کارشــناس عراقی 
از  انبوهی  ماننــد  بین الملل،  مســائل 
کاربــران فضای مجازی کــه از همان 
روزهای اول ترور شــهید حاج قاســم 
سلیمانی، یاد این شــهید را زنده نگه 
داشتند، با انتشــار توییتی در حساب 
شــهید  از  تصویــری  شــخصی اش، 
ســلیمانی و شهید ابومهدی المهندس را در ســاعت شهادتشان منتشر 
و برای آن ها ابراز دلتنگی کرد. محمدعلی در توییت خود، حاج قاســم را 

مرد عشق و استقامت معرفی کرده و راه او را ادامه دار خواند.

شفافیت یعنی چه؟
احمد امیرآبــادی فراهانی، عضو هیئت 
رئیسه مجلس در توییتر نوشته بود: »در 
راســتای اجرای برنامه تحول مجلس و 
نمایش شــفافیت آرای نماینــدگان در 
کمیســیون ها و نظارت عمــوم مردم بر 
عملکرد نمایندگان خود، یکی از موارد قابل 
اجرا، پخش زنده جلسات کمیسیون های 
مجلس از طریق شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام است...«. پس از انتشار 
این توییت، مهدی انجیدنی، مدیرعامل پیام رسان گپ با انتقاد از عضو هیئت 
رئیسه مجلس، نوشت: »شفافیت آرای نمایندگان با پخش زنده بر بستر پلتفرم 
خارجی یعنی: 1- عدم شناخت ظرفیت  پلتفرم های داخلی 2- عدم رعایت 
اصول طبقه بندی اطالعات ۳- عدم رعایت قوانین کشور، مبنی بر عدم استفاده 

از پلتفرم خارجی توسط سازمان ها و نهادها«.

ترکیب وسواس و اشتباه
شــاید تنها موردی که می شــود گفت 
»وســواس« خوب اســت، همیــن ایام 
کرونایی و وسواس در رعایت پروتکل های 
بهداشتی است. اما یک نکته را هم نباید 
فراموش کنید که این حد از وســواس با 

کارهای غلط بهداشتی قاتی نشود. 
کیانــوش جهانپور، ســخنگوی ســابق 
وزارت بهداشــت در توییتر نوشته: »از محلول های سفیدکننده یا سایر مواد 
ضدعفونی کننده روی مواد غذایی استفاده نکنید. در حال حاضر، هیچ موردی 
از کوویــد 19 که عفونــت با لمس مواد غذایی، بســته بندی مواد غذایی یا 

کیسه های خرید رخ داده باشد، مشخص و اعالم نشده است«.

 محمد تربت زاده ماجرا دقیقاً از جایی 
شروع شد که »حسین جاللی« نماینده 
مــردم رفســنجان در مجلــس، درباره 
نخستین دریافتی نمایندگان به خبرنگاران 
گفت: »اولین حقوق نمایندگی 11 میلیون 
تومان واریز شــده به عالوه 200 میلیون 
تومان بابت مســکن و 20 میلیون تومان 
هم برای سایر هزینه ها به حساب ما واریز 
شد«. این مصاحبه سرآغاز تمام حاشیه ها 
و انتقادهایی بــود که این روزها در فضای 
مجازی پررنگ شده و نمایندگان مردم را 
بابت دریافت حقوق 2۳1 میلیون تومانی، 
آن هم در شــرایطی که بسیاری از مردم 
با مشــکالت اقتصادی دست و پنجه نرم 
می کنند، حســابی مورد بازخواست قرار 

می دهد.

حقمسکنوسایرهزینهها#
از همــان روزهای ابتدایی که این خبر در 
فضای مجازی منتشر شد، موج انتقادهای 
مجازی و رسانه ای از نمایندگان مردم هم 
آغاز شد. هرچند بخش عمده انتقادها از 
دســتمزدهای  دریافت  بابت  نمایندگان 
باالی آن هــا در اوضاع نه چنــدان رو به 
راه اقتصــادی بود، اما بخشــی از کاربران 
هم از مجلســی که نامش با انقالبیگری 
گره خورده و با شــعارهایی مثل مقابله با 
دریافتی هــای نجومــی و رانت خواری بر 
ســر کار آمده، بابت آنکه خودش درگیر 

حقوق های نجومی شده، انتقاد می کردند.
در میان انتقادها همچنین مطالباتی مانند 
شفاف ســازی درباره مبلغ بــاالی »حق 
مسکن« و همچنین »سایر هزینه ها« هم 

دیده می شود.

معادلحقوق150ماهکارگر#
کاربــران فضای مجــازی در مدت زمان 
کوتاهی، چندین هشــتگ مختلف را در 
زمینه حقوق نجومی نمایندگان، در توییتر 
داغ کردند. کاربری نوشته است: »چرا به 
نماینــدگان حق مســکن می دهند مگر 
نمی توانند در خانه سازمانی زندگی کنند؟ 
سایرهزینه ها برای چیست؟ نماینده باید 
رانندگی کند و اگر نمی تواند از حقوقش 
برای راننده صرف نماید. دفاتر آنان تأثیری 
نــدارد. وقتی به وکال مراجعه می شــود، 
می گوینــد: کار نماینــده قانون گذاری و 

نظارت است«.
کاربر دیگــری هم حقوق نمایندگان را با 
حقوق کارگران مقایســه کرده و نوشته 
اســت:»نمایندگان اولیــن حقوق ماهانه 

خودشــونو دریافت کردند. مبلغی معادل 
1۵0 ماه کار یک کارگر... امیدوارم تو این 
یک ماه به اون اندازه هم کار کرده باشن«.

برخــی از کاربران هم از طــرف دیگر به 
دفاع از نمایندگان مجلــس پرداخته اند 
و ادعــا می کنند چنین پرداختی هایی به 
نمایندگان عادی است و هجمه هایی که در 
فضای مجازی به راه افتاده، بخشی از پروژه 

تخریب مجلس یازدهم است.
چهره های شــاخص سیاســی، رسانه ای 
و مجــازی هم کم و بیش بــه این ماجرا 
واکنش نشان دادند. مثالً محمد مهاجری 
درباره حقوق نجومی نمایندگان مجلس در 
صفحه توییترش نوشته است: »این دوست 
عزیزمان نماینده رفســنجان و عاشــق 
سینه چاک مســتضعفان در مصاحبه با 
ایسنا گفته اولین حقوق نمایندگان مجلس 
یازدهم که به حسابشــان واریز شده ۳1 
میلیون تومان به اضافه 200 میلیون حق 

مسکن است. علی برکت اهلل«.

فولامکاناتدرسعادتآباد#
ایــن پایان ماجــرا نبــود و درحالی که 
حاشــیه های مربوط به حقــوق نجومی 
نمایندگان درحال فروکــش کردن بود، 
ناگهان خبر رسید که بهارستانی ها غیر از 
ودیعه مسکن، ماهیانه ۵ میلیون تومان هم 
به عنوان اجاره مسکن دریافت می کنند! 
هرچند این موضوع توسط نمایندگان یا 
نهادهای رسمی تأیید نشد اما بسیاری از 

رسانه  های معتبر به آن پرداختند.
یکی از خبرگزاری ها هــم در واکنش به 
این ماجرا، با جمع آوری اطالعاتی درباره 
مبالغ اجــاره بهای خانه ها در سرتاســر 
تهران، گزارشی را درباره خانه هایی که این 
نمایندگان می توانند اجاره کنند، منتشر 

کرد. در بخشی از گزارش سایت اقتصاد24 
آمده است: »اگر سری به مشاوران امالک 
بزنید و یا در ســایت های اجــاره امالک 
جست وجویی کنید درمی یابید که با 200 
میلیون تومان پول ودیعه و البته ماهیانه 
۵ میلیــون تومان اجاره که به نمایندگان 
پرداخت می شود تقریباً می توانید از میانه 
شــهر به باال یک خانه خوب اجاره کنید. 
برای مثال در ســعادت آبــاد تهران یک 
آپارتمــان 10۶ متری فــول امکانات را 
می توان با 2۵0 میلیون تومان ودیعه و 4 
میلیون تومان اجاره ماهیانه، اجاره کرد. هر 
چند گزینه های زیادی با این پول می توان 
یافت. مناطــق دیگر تهــران از هروی و 
سهروردی در شرق تا یوسف آباد و فاطمی 
در مرکــز و همین طور در جردن البته با 
متراژ حدود ۷۵ تا ۸0 متر و حتی میرداماد 

و ظفر می توان خانه اجاره کرد«.

رتقوفتقامور#
پس از آنکه حواشــی مربــوط به حقوق 
نجومی نماینــدگان در فضای مجازی و 
رســانه ای باال گرفت، مجلس مجبور شد 

درباره آن توضیحاتی ارائه دهد. 
محمــد حســین فرهنگی، ســخنگوی 
هیئت رئیســه مجلس درباره حق مسکن 
200 میلیــون تومانــی گفت:»مجلس 
تسهیالتی برای نمایندگانی که فاقد محل 
سکونت در شهر تهران هستند قرار داده 
که تا پیش از این به صورت تأمین منزل 
مسکونی و یا در اختیار قرار دادن مبلغی 
برای ســکونت نمایندگان بوده است. این 
اقدام از نظر تعاریف ســازمانی جزو ابزار 
رفاهی نبوده، بلکه ابزار مدیریتی اســت؛ 
ابزار رفاهی همان حقوق 11 میلیون تومان 
اســت که طبق قانون مدیریت خدمات 

کشــوری بوده، چنان که به همه کارکنان 
دستگاه ها حقوق پرداخت می شود«.

او درباره مبلغ 20 میلیونی هم توضیح داد: 
»مبلغی هم برای اجاره دفتر نمایندگی و 
هزینه های جاری و حقوق کارمندان دفاتر 
نمایندگان در اختیار آن ها قرار می گیرد، 
زیرا به علت عدم تمرکــز نمایندگان در 
یک نقطه، مجلس نمی توانــد امور تمام 
نمایندگان را در شهرستان ها رتق و فتق 
کند و هزینه ها بیشــتر می شــود؛ ضمن 
اینکه این مبالغ به صورت وام و تسهیالت 
بــه آن ها داده شــده و به تدریج از حقوق 

دریافتی آن ها کسر خواهد شد«.
البته بســیاری از نمایندگان هم گفته اند 
دلشان نمی خواســته چنین مبلغ باالیی 
را دریافت کنند و درخواســت اســکان 
در منزل هــای ســازمان را داده اند اما به 
علت حواشــی اجاره منزل های سازمانی 
نمایندگان در دوره های گذشته، مسئوالن 
تصمیم گرفته اند اجاره مسکن را به خود 

نمایندگان واگذار کنند!

مجلسشفافسازیکند#
امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیســه 
مجلس هم درباره این حواشی در توییتر 
نوشته اســت: »دوره پیش به نمایندگان 
2۵0میلیون تومان ودیعه مسکن پرداخت 
و از حقوقشان کســر گردید، این دوره به 
200 میلیون کاهش و ماهیانه تا آخر دوره 
از حقوق کسر می شــود. این 20میلیون، 
حقوق نماینده نیســت؛ این، هزینه دفتر 
شــامل اجاره، حقوق کارکنان، آب، برق، 
گاز، تلفن ثابت، اینترنت و... اســت که به 

حساب دفتر واریز می شود«.
این نخســتین بار نیســت دریافتی های 
نجومــی نمایندگان در فضــای مجازی 
و رســانه ای کشور حاشیه ســاز می شود. 
پیش از ایــن و در دوره های متفاوت هم 
حقوق نمایندگان همواره یکی از داغ ترین 
حواشی بوده اســت. با وجود این، هر بار 
نمایندگان بــا بهانه هایی مانند اینکه این 
دریافتی ها بخشــی از هزینه های جاری 
و ضروری برای اداره دفاتر شهرســتانی، 
سفرهای بین شــهری و... است، از زیر بار 
پاسخگویی به مطالبات مردم فرار کرده اند. 
اما این بار کاربران فضای مجازی و منتقدان 
از مجلسی که عنوان »انقالبی« را با خود 
یدک می کشد و دغدغه نمایندگانش -به 
گفته خودشان- شــفافیت است، انتظار 
دارند یک بار برای همیشه درباره جزئیات 

دریافتی ها شفاف سازی کند.
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هفته بیست و چهارم با دوئل های کرونایی به نقطه جوش می رسد

 »شهرخودرو« و »استقالل« 
زیر ذره بین مدعیان

24شهریور تا 3مهر؛ 4 بازی در 11 روز

 لیگ قهرمانان آسیا 
نفس می گیرد

دکمه خاموش / روشِن عواطف

فؤاد آگاه : محال است که مثالً »احساسات و عواطف« آدم ها دکمه یا تنظیماتی 
داشــته باشد و بشــود آن را برخی مواقع خاموش و روشن کرد یا فتیله اش را باال 
و پایین کشــید. یعنی وقتی حادثه ای دردنــاک به وقوع می پیوندد، وقتی پدری، 
فرزندش را به فجیع ترین شکل ممکن می کشد، طبیعتاً احساسات و عواطف انسان 
عاقل و بالغ و سالم تحت تأثیر قرار می گیرد و به ماجرا واکنش نشان می دهد. حاال 
این واکنش بسته به شخصیت، تحصیالت، تخصص و جنسیت ممکن است متفاوت 
باشد. اصالً بگذارید واضح تر بگویم. ماجرای دردناک چند قتل از جمله »رومینا« و 
بقیه قربانیان را قطعاً از یاد نبرده اید. یعنی با سروصدایی که این قتل ها در فضای 
مجازی و رســانه ای به راه انداخت و برخی قوانین و سنت های جامعه را به چالش 
کشید، بعید اســت آن ها را فراموش کرده باشید. محال هم هست که احساسات 
و عواطف شــما در این زمینه تحت تأثیر قرار نگرفته باشــد و متأثر نشده باشید. 
خب... تازه ترین نســخه این قتل های دردناک، سه روز پیش خبرش منتشر شد. 
»ژیار« پسربچه پنج ســاله اهل »جوانرود« به دست نامادری اش کشته می شود. 
آن هم به بی رحمانه ترین شکل ممکن. برخالف خبر قتل های قبلی، بعید می دانم 
همه شــما، این خبر را دیده یا شنیده باشید. یعنی دست کم روی پیام رسان ها و 
کانال های مختلفی که توی گوشی تان دارید، شاید حتی یک بار هم نام »ژِیار« و 
خبر دردناک کشته شــدنش را ندیده باشید. همین حاال هم که سری به فضای 
مجازی بزنید، نشــانی از هشتگ های: ژیار، نامادری بد، پدر بی مسئولیت و... پیدا 
نمی کنید. خبر دردناک کشــته شدن کودک بی گناه، البه الی اخبار ریز و درشت 
کرونایی و غیرکرونایی گم شده و حتی برخی سلبریتی های همیشه دستپاچه و 
همه جا حاضر که این روزها دستشــان از ســوژه خالی است، انگار چیزی درباره 

»ژیار« نشنیده و ندیده اند!
همین هاســت که مرا به فکر می اندازد آیا احساسات و عواطف انسانی واقعاً کلید 
خاموش و روشــن دارند؟ آیا فضای مجازی و هشتگ هایش، سر راه احساسات و 
عواطف آدم ها کلید خاموش و روشن می گذارد که نسبت به برخی اخبار، با شدت 
و حدت واکنش نشان دهند و برخی اخبار دیگر را بی خیال شوند و ندیده بگیرند؟ 
حتی اگر قرار باشد سایر عواملی که می تواند منجر به داغ و دیده شدن بیشتر یک 
خبر یا افزایش واکنش ها به آن  شود را در نظر بگیرید باید گفت قتل »ژیار« با وجود 
رفتار سنگدالنه نامادرِی قاتل، باید بیشتر از قتل های قبلی دیده و در فضای مجازی 
داغ می شد. پس چرا خیلی از کارنشناس ها، روان نشناسان، متخصص نماهای مسائل 
اجتماعی و قانون ندان های پرسروصدای فضای مجازی و رسانه ای درباره آن سکوت 

کرده و به زمین و زمان ناسزا و نفرین نمی گویند و نمی فرستند؟
دیروز یک کاربر فضای مجازی در پستی نوشته بود: »نامادری ژیار، پسربچه پنج 
ســاله ُکرد، او را خفه کرده... رگ دســتش را بریده... بعد از بلندی پرتش کرده تا 
حسابی بمیرد! ولی کسی برای ژیار ما دل نمی سوزاند... چون دختر نیست، چون 
یک مرد او را نکشته و چون تن نحیف ژیار به درد ناسزاگویی به دین و عرف جامعه 

نمی خورد... آرام بخواب گیانم...!«

مرتبه دوازدهم

قدس زندگی: خانواده »دستواره« را به خاطر سه شهیدی که در راه دفاع از 
دین و مملکت تقدیم کشور کرده است، می شناسیم. باشگاه خبرنگاران جوان، 
روز گذشته از ســردار شهید »سید محمدرضا دستواره« یاد کرد که پیش از 
شــهادت، 11 بار در جبهه های جنگ زخمی شده بود. بخشی از این یادواره 

را بخوانید.
»... در هنگام ورود امام خمینی)ره( فعاالنه در مراسم استقبال از حضرت امام 
شرکت کرد و مسئولیت امنیت قسمتی از میدان آزادی را بر عهده گرفت. پس 
از پیروزی انقالب اسالمی به جمع پاسداران کمیته انقالب اسالمی پیوست... او 
همراه فرماندهانی مثل شهید چراغی و حاج احمد متوسلیان، زحمات زیادی 
را در مقابله با ضد انقالب کشید و پس از آزادسازی شهر مریوان، در کنار حاج 
احمد متوســلیان و سایر رزمندگان وارد شهر شد... شهید دستواره در مریوان 
مأموریت داشت کاالهای ضروری مردم را تهیه کرده و در اختیار آنان قرار دهد 
که به نحو احســن این مأموریت را انجام داد... شهید دستواره پس از مدت ها 
حضور در جبهه ها به همراه لشکر محمد رسول اهلل)ص( برای یاری رساندن به 
مردم مسلمان لبنان راهی این کشور شد. پس از بازگشت، به فرماندهی تیپ 
سوم ابوذر منصوب شد... در عملیات خیبر پس از شهادت حاج محمد ابراهیم 
همت، به عنوان قائم مقام لشکر 2۷ حضرت رسول)ص( انتخاب شد... با آنکه 
از نظر جسمی بدنی نحیف و الغر داشت، خستگی ناپذیری و اعتماد به نفس 
او زبانزد همه رزمندگان و فرماندهان بود. در بیشتر عملیات ها و نبرد ها به جز 
مواقعی که مجروح شده بود، حضور داشت و در شب های عملیات تا صبح در 
خط اول درگیری با دشمن در کنار رزمندگان می ماند و از نزدیک به هدایت 
عملیات می پرداخت... دستواره تا هنگام شهادت 11 بار مجروح شده، ولی هرگز 
از پای ننشست. در عملیات کربالی یک که برادرش حسین در خط پدافندی 
شهید شد، برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین او به تهران رفت، ولی بیش 
از ســه روز در تهران نماند و به منطقه برگشت. وقتی به او گفتند خوب بود 
الاقل تا شــب هفت برادرت می ماندی و بعد برمی گشتی، در جواب گفت: به 

آن ها گفته ام کنار قبر امام حسین)ع(، قبری را برای من خالی نگه  دارید...!«

عابدزاده پسر، چهارمین دروازه بان برتر لیگ پرتغال

جوجه عقاب بلند پرواز

آن روزها

باور می کنید؟ 

 پرونده ای به یاد  ادیب سرشناس خراسانی پرونده ای به یاد  ادیب سرشناس خراسانی

»رضاافضلی«»رضاافضلی«
آخرینبیتزندگیراسرودآخرینبیتزندگیراسرود

همه چیز درباره حقوق نجومی نمایندگان مجلس 

231بهعالوه5!
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سعید تشکری یک تنه به اندازه یک بنیاد ادبی برای زنده نگه داشتن قیام مسجد گوهرشاد کار کرده است

وقف قلم برای قیام گوهرشاد
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سینا حسینی: روز دوم هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ 
برتر می تواند روز پرخبری برای اهالی فوتبال و عالقه مندان 
به این رشته ورزشی به حساب بیاید، انجام بازی استقالل با 
وجود مثبت اعالم شدن آزمایش کرونای برخی بازیکنان این 
تیم، سبب شده است بازی استقالل - تراکتورسازی تبریز به 

یکی از حساس ترین بازی های هفته تبدیل شود.

فرهاد روی لبه تیغ#
اینکه چگونه و به چه شکل تست مثبت بازیکنان استقالل 
از بازی هفته گذشته تا به امروز منفی شده است عالمت 
سؤالی است که باید پزشکان و متخصصان حوزه طبابت 
دربــاره آن توضیح دهند، اما بدون تردید انجام این بازی 
می توانــد تأثیر بســیار زیادی در سرنوشــت کادر فنی 
استقالل داشته باشــد. مالقات فرهاد مجیدی و ساکت 
الهامی در قالب ســرمربیان اســتقالل و تراکتورسازی 
شــاید تبعات زیادی به همراه داشته باشد به ویژه وقتی 
می شنویم کادر فنی استقالل زیاد ثبات کافی را ندارد و 
بعید نیست در صورت ناکامی در این دیدار آینده کاری 
خود را از دست بدهند. به همین دلیل این بازی می تواند 

به یکی از حساس ترین بازی های هفته تبدیل شود.

 چالش های کرونایی
جدا از موضوع حســاس بــودن بازی بــرای کادر فنی 
استقالل، چالش به وجود آمده میان مسئوالن بیمارستان 
مسیح دانشــوری و ایفمارک نیز در این بازی تأثیرگذار 
اســت، هرچند نتیجه بازی در این چالش تأثیری ندارد 
اما چنانچه خدای ناکرده پس از این بازی آزمایش یکی 
از بازیکنــان دو تیم مثبت اعالم شــود می توان منتظر 
چالش هــای بزرگ بعدی نیز بود، از طرفی تغییر موضع 
باشگاه تراکتورسازی تبریز هم در نوع خود جالب توجه 
اســت. زنوزی که پیش از شروع مسابقات هر روز سریال 
تهدید به شــکایت به فیفا را دنبــال می کرد، حاال برای 
ســازمان لیگ خط و نشان می کشــد که اگر استقالل 
به هر دلیلی در این بازی حاضر نشــود و نتیجه به سود 
تراکتورسازی تبریز رقم نخورد بدون شک به فیفا شکایت 

خواهد کرد تا سریال تهدیدهای زنوزی کامل شود.
براین اساس مالقات تراکتور و استقالل در غیاب ستارگان 
اســتقالل می تواند زمینه جذابیت این دیــدار را به اوج 
برساند به ویژه وقتی حاشیه پر رنگ تر از متن شود. البته 
غیبت هواداران بزرگ ترین حسرت این دیدار خواهد بود.

 

شهرخودرو با فرمانده جدید#
دیگر بازی حساس روز دوم هفته بیست و چهارم دیدار 
شهرخودرو برابر سایپاست؛ مالقاتی که می توانست دوئل 
شگفتی سازان پساکرونا لیگ برتر را رقم بزند. با استعفای 
مجتبی سرآســیایی شــهرخودرو بدون تردید شرایط 
متفاوتــی را در بازی امروز تجربــه خواهد کرد و حریف 
سرسختش که در دو هفته اخیر نتایج قابل قبولی بدست 

آورده را نمی توان از پیش بازنده دانست.
در این بازی شــهرخودرو با تفکرات کوزین ارنج خواهد 
شد، همان چیزی که گفته می شود در زمان سرآسیایی 
اتفاق نیفتاد و سبب شد حمیداوی نسبت به این مسئله 
حساس شــود تا سرآســیایی مجبور به استعفا شود. از 
این رو امروز همه نگاه ها به مرد ایتالیایی دوخته شــده 
تا ببینند او می تواند با تفکرات خود شــهرخودرو مدعی 
را برای دومین سال پیاپی به آسیا برساند یا اینکه وی از 

دستیابی به این مهم محروم خواهد ماند تا مقدمات برای 
خداحافظی با این مربی در پایان فصل فراهم شود.

روزمهم ژنرال#
مالقــات قلعه نویــی و افاضلی در اصفهــان هم از دیگر 
بازی های حســاس این هفته است، قلعه نویی که هفته 
گذشته متوقف شده بود برای جبران امتیاز از دست رفته 
باید با دســت پر از زمین خارج شود در غیر این صورت 
رؤیای رسیدن به صدرجدول در صورت لغزش پرسپولیس 
را باید به کلی فراموش کند، از این رو این جدال نابرابر نیز 
در نوع خود تماشــایی است. شاگردان هومن افاضلی هم 
شرایط متفاوتی را در این بازی تجربه خواهند کرد، آن ها 
بر این باور بودند که می توانند بدون انجام بازی روی سه 
امتیاز بازی معوقه با استقالل حساب کنند اما از شرایط و 
قراین پیداست که این بازی تکرار خواهد شد از این رو باید 

از سپاهان در خانه خودش امتیاز بگیرد تا بتوانند جایگاه 
خود را در جدول رده بندی به مرز آرامش برسانند تا دیگر 

نگرانی بابت بقا در لیگ برتر نداشته باشند.

بازی های 6 امتیازی#
بازی 6 امتیازی پیکان و گل گهر ســیرجان نیز از جمله 
بازی های تماشایی این هفته خواهد بود، برنده این بازی 
می تواند خود را از جمع فانوس به دســتان لیگ نوزدهم 
نجات دهد، از این رو ویسی و جاللی هر دو به فکر کسب 
سه امتیاز این دیدار هستند چون به خوبی می دانند این 
بازی دارای امتیاز فوق العاده حساســی است و می تواند 

حکم مرگ و زندگی داشته باشد.
و آخرین بازی این هفته را صنعت نفت آبادان و نساجی 
مازندران برگزار خواهند کرد که این دیدار از نظر رتبه در 

جدول دارای اهمیت است.

هفته بیست و چهارم با دوئل های کرونایی به نقطه جوش می رسد

»شهرخودرو« و »استقالل« زیر ذره بین مدعیان

اعتراض ۸:۴۶ دقیقه ای آنری در آمریکا علیه نژادپرستی
ورزش: رقابت هــای لیگ فوتبال آمریکا MLS  پس از چند هفته تعطیلی برگزار 
شــد و در نخستین دیدار مونترال ایمپکت که تیری آنری را به عنوان سرمربی در 
اختیار دارد به دیدار نیوانگلند رفت. تیری آنری سرمربی  مونترال ایمپکت در اولین 
بازی این تیم به مدت ۸:۴6 دقیقه در کنار زمین زانو زد و دستان خود را باال آورد 
تا اعتراض خود را به نابرابری و بی عدالتی در آمریکا نســبت به سیاه پوستان نشان 
دهد. او همچنین تی شرتی به تن داشت که عبارت »جان سیاه پوستان مهم است« 

روی آن درج شده بود.

سوارز: از لغزش احتمالی رئال باید استفاده کنیم
ورزش: مهاجم اروگوئه ای بارسلونا که با گلزنی در بازی هفته گذشته شمار گل های 
زده خود با پیراهن بارسا را به عدد 195 رساند به رده سوم برترین گلزنان تاریخ این 
باشگاه صعود کرد، تأکید دارد شاگردان کیکه ستین باید روی کار خود تمرکز کنند 
و منتظر لغزش رئال مادرید بمانند. لوئیز سوارز معتقد است: »کاری که ما باید بکنیم 
این اســت که در سه بازی بعدی مان به پیروزی برسیم. کاری هم که رئال مادرید 
می کند به خودش بستگی دارد. اگر آن ها امتیاز از دست بدهند فوق العاده خواهد بود 

و در صورت لغزش رئال باید از آن استفاده کنیم.

سولسشر: مطمئنم یونایتد دوباره قهرمان لیگ می شود
ورزش: ســرمربی تیم فوتبال منچســتریونایتد پس از پیروزی شــاگردانش در خانه 
اســتون ویال آینده ای روشــن را برای تیم تحت هدایت خود پیش بینی کرد. اوله گنار 
سولسشر می گوید: »مطمئنم منچستریونایتد از پس چالش بازگشت به روزهای اوجش و 
کسب دوباره مقام قهرمانی لیگ برتر انگلیس برمی آید. اینکه چه زمانی این اتفاق رخ دهد 
به تک تک اعضای تیم ما بستگی دارد. تیم ما در حال پیشرفت است و یک فصل طوالنی 
را دارد سپری می کند. همان طور که پل پوگبا در رختکن گفت ما باید فشار بیشتری به 

خودمان بیاوریم و هر روز سطح توقعاتمان از عملکرد خود را باال ببریم«.

زالتان: اگر میالن این است، نمی خواهم بمانم
ورزش: ستاره سوئدی میالن اعتراف کرد با وضعیتی که مدیریت باشگاه دارد ترجیح 
می دهد دوران بازیگری اش را در تیمی دیگر ادامه دهد. زالتان ابراهیموویچ می گوید: 
»ایبرا برای فوتبال بازی کردن به دنیا آمده است و هنوز هم در این کار بهترین است. 
باید ببینم در باشگاه چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اگر وضعیت میالن بخواهد همین طور 
پیش برود صادقانه بگویم بعید اســت سال بعد شما من را در میالن ببینید. ایبرا 
بازیکنی در ســطح لیگ اروپا نیست و میالن هم باشگاهی نیست که به لیگ اروپا 

تعلق داشته باشد.

امین غالم نژاد: دروازه بان ایرانی تیم ماریتیمو از سری 
رقابت های هفته سی ویکم لیگ پرتغال یک کلین شیت 

سه امتیازی دیگر را برای تیمش ثبت کرد.
ماریتیمو تیمی که امیرعابــدزاده دروازه بان ملی پوش 
ایرانــی در آن توپ می زند در یک بازی حســاس برابر 
بوآویستا دروازه تیمش را برای نهمین بار در این فصل 
بسته نگه داشت و در نهایت ماریتیمو با یک گل توانست 
ســه امتیاز این بازی خارج از خانه را همســایه اش در 

جدول رده بندی بگیرد.

نهمین کلین شیت #
عابدزاده در این فصل 21 بازی برای ماریتیمو انجام داده 
و توانســت نهمین کلین شیتش را برای این تیم انجام 
بدهد. او اکنــون چهارمین دروازه بان برتر لیگ پرتغال 
اســت هرچند نسبت به رقبایش بازی های کمتری هم 
انجام داده است. در رده بندی بهترین دروازه بانان حال 
حاضر لیگ پرتغال آگوســتین مارچســین دروازه بان 
آرژانتینی تیم پورتو اســت کــه در 29 بازی 17 کلین 
شیت کرده و آمار کلین شــیت 5۸.6درصدی را برای 

خودش ثبت کرده است.
امیرعابدزاده همان طور که گفته شد با تعداد بازی های کمتر 
و با 21 بازی و 9 کلین شیت توانسته با ۴2.9 درصد کلین 
شیت در بازی های این فصل در رده چهارم قرار بگیرد. او از 
نظر درصد کلین شیت سومین دروازه بان پرتغال است اما 

از نظر تعداد در رده چهارم قرار گرفته است.

3 بازی مهم پیش رو#
عابدزاده در سه بازی باقیمانده ماریتیمو این شانس را 
دارد تا با بسته نگه داشتن دروازه تیمش جایگاهش از 
نظر آماری را بهبود بخشیده و یکی از سه دروازه بان 
برتر لیگ پرتغال باشــد هرچند تا اینجا دروازه بان 
ملی پوش ایرانی عملکردی بسیار خوب برای تیمش 

داشته است. 

خبر خوب برای اسکوچیچ#
بــه نظــر می رســد در روزهایی کــه دیگر 
دروازه بانان تیم ملی با توجه به شیوع کرونا از 
آمادگی به دور هستند و بیرانوند هم در حال 
انتقال به بلژیک است درخشش امیرعابدزاده 

می تواند مورد توجه اسکوچیچ باشد و خیال او را 
از دروازه تیم ملی راحت کند. عابدزاده که تجربه حضور 
در جام جهانی روسیه را دارد حاال به دروازه بانی با تجربه 
تبدیل شده است که در سطح اروپا هم در حال باز کردن 

جای خود است.

جانشین بیرانوند؟#
طی چند هفته گذشته نام گلرهای مختلفی به عنوان 
جانشین بیرانوند مطرح شــده. از پیام نیازمند و رشید 
مظاهری گرفته تا علیرضا حقیقی. از طرف دیگر هنوز 
کادر فنی پرســپولیس صراحتا اعالم نکرده که بوژیدار 
رادوشــوویچ فصل آینده دروازه بان اول این تیم خواهد 
بود یا آنها می خواهند یک دروازه بان شماره یک جدید 
به تیمشــان اضافه کننــد. در چنین شــرایطی یکی 
از رســانه ها مدعی شــد امیر عابــدزاده دروازه بان تیم 
ماریتیمو جدیدترین گزینه پرسپولیسی هاســت و آنها 
می خواهند پسر احمدرضا عابدزاده را به تیمشان بیاورند 
تا رادوشوویچ یک رقیب قوی داشته باشد. باید دید در 
صورت صحت این خبر آیا عابدزاده حاضر می شود لیگ 

پرتغال را به مقصد لیگ ایران ترک کند یا نه.

ورزش: مربی پیشین تیم ملی کشــتی آزاد کشورمان 
معتقد است: با توجه به شیوع ویروس کرونا، پافشاری برای 

برگزاری لیگ به هیچ وجه به صالح کشتی نیست.
امیر توکلیان با تأکید بر اینکه هیچ چیز بیشتر از سالمتی 
ورزشکاران و قهرمانان ملی ایران اهمیت ندارد گفت: بحث 
برگزاری لیگ کشتی در این شرایط از اساس غلط است، 
چرا که ما باید در ابتدا امکانات برپایی چنین رویدادی را در 
سطح کشور مهیا کنیم. طبیعتاً با توجه به شیوع ویروس 
کرونا در کشور و آمار نگران کننده مرگ برخی مبتالیان 
نمی توان به راحتی در خصوص لیگ کشتی صحبت کرد.

استانداردهای برگزاری لیگ#
وی تصریــح کرد: مــا باید به این نکتــه توجه کنیم آیا 
سالن های کشتی در ایران شرایط و استانداردهای برگزاری 
لیگ کشتی در این وضعیت را دارد و اصالً می توان سالمت 
کشتی گیران، مربیان، تماشاگران و عوامل اجرایی لیگ 

کشتی را در این سالن ها تضمین کرد؟
مربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد ادامه 

داد: برخی مسابقات رشته های ورزشی 
را می تــوان در فضای باز برگزار کرد 

که حســاب آن رشته ها از کشتی 
جداســت؛ اما آیا می توان رشــته 
پربرخوردی همچون کشتی را در 

فضای باز و با رعایت فاصله اجتماعی 
برگــزار کرد؟ بســیاری از 

مــا  ورزشــکاران 
ممکن است 

نشانه هایی از بیماری را نداشته باشند، اما این امکان وجود 
دارد که هر کدام از آن ها ناقل باشند.

اشتباه بزرگ#
توکلیان افزود: به عنــوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ 
کشتی که خودم سالیان سال سابقه حضور در لیگ کشتی 
را به عنوان کشتی گیر و سرمربی داشتم معتقدم برگزاری 
لیگ برتر در این وضعیت یک اشــتباه بزرگ خواهد بود. 
حال اینکه با عقد قرارداد با کشتی گیران و مربیان به همه 
فشار بیاوریم که زودتر لیگ برگزار شود، واقعاً کار منطقی 
و درستی نیست. از سوی دیگر اسپانسرهای وارد شده به 
لیگ کشــتی هم باید این موضوع را قبول کنند که فعاًل 
شرایط برای مسابقات مهیا نیست و شاید مجبور شوند تا 

سال آینده برای برگزاری لیگ منتظر بمانند.

برگزاری المپیک؟#
وی ادامه داد: وخامت اوضاع جهان به دلیل شیوع ویروس 
کرونا به حدی اســت که مجامع بین المللی ورزشی، 
بازی هــای المپیک را هم به تعویق انداخته اند و چه 
بسا اصالً در سال آینده هم شاهد برگزاری المپیک 
نباشیم. حال چطور می توان در این وضعیت حرف 
از برگزاری لیگ زد و همه چیز را عادی جلوه داد. 
بی تردید ممکن است برگزاری لیگ کشتی تا سال 
آینده به تعویق بیفتد، چراکه طبق شــواهد موج 
کرونا ممکن اســت در فصل پاییز و زمستان با 

شدت بیشتری ادامه داشته باشد.
این مربی خراسانی در پایان گفت: 
هیچ کس  بــا  کرونا  ویــروس 
شوخی ندارد و ممکن است 
در هــر فردی بــه صورت 
کامالً مجــزا تأثیرگذاری 
نتیجه  در  باشد.  داشته 
نمی توان با یک نسخه 
و روش مشــخص 
به  همیشــگی  و 
کرونــا  جنــگ 
که  چرا  رفت، 
ویروس  این 
مدام در حال 
تغییر است و 
تا  همچنان 
مدت ها، تهدید 
بزرگی برای سالمت 

مردم ایران و جهان تلقی خواهد شد.

عابدزاده پسر، چهارمین دروازه بان برتر لیگ پرتغال

جوجه عقاب بلند پرواز
توکلیان تأکید کرد

برگزاری لیگ به صالح کشتی نیست

حمیدرضا عرب: قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا اعالم شد و 
نماینده های فوتبال ایران باید حد فاصل 2۴ شهریور تا سوم 
مهر مقابل رقبای خود قرار بگیرند. در بازه ای 11 روزه فوتبال 
ایران در بوته آزمونی ســخت قرار خواهد گرفت و سرنوشت 
صعود کننده ها مشخص خواهد شد. بدون شک نماینده های 
فوتبال ایران اگر با آمادگی فنی کافی راهی این رقابت ها نشوند، 
با مشکالت عدیده ای مواجه خواهند شد به این دلیل با حداقل 

فاصله ممکن و در کمترین زمان باید چهار بازی انجام دهند.

هر سه روز یک بازی#
برای مثال بازی های استقالل که از 2۴ شهریور مقابل الوحده 
قرار می گیرد تا دوم مهر آخرین دیدارش را با االهلی عربستان 
برگزار می کند، هر سه روز یک بار باید در این عرصه به میدان 
برود که چنین شــرایطی برخورداری از یک شــرایط بدنی 
متفاوت را می طلبد. البته استقالل تنها نماینده ایران نیست 
که با وضعی بغرنج در لیگ قهرمانان آسیا مواجه می شود. همه 
تیم ها همین وضعیتی را خواهند داشــت که استقالل دارد و 
تیم های دیگر کشورها نیز همین گونه خواهند بود و با مصائب 
بسیاری مواجه اند. بدون شک تیم هایی توان عبور از این مرحله 
را خواهند داشــت که از شرایط بدنی مطلوبی بهره ببرند و با 

آمادگی روحی و روانی باال گام به این رقابت ها بگذارند. 

بدون تماشاگر#
احتماالً کشورهای امارات یا عمان محل برگزاری این بازی ها 
خواهد بود اما بعید است تماشاگری در ورزشگاه ها حضور داشته 

باشــد در نتیجه شاهد موج منفی کمتری علیه نماینده های 
فوتبال ایران خواهیم بود چرا که بازی در کشــورهای عربی 
اصوالً به ســود ایران نیست و تماشــاگران عرب در هر حال 

تیم های حاشیه خلیج فارس را حمایت خواهند کرد. 

زمان بندی کشنده#
مســئله ای که اما برگزاری این رقابت ها را برای نماینده های 
فوتبال ایران دشــوارتر می کند، زمان پایان لیگ برتر و جام 
حذفی است. شاید یکی از دالیلی  که سبب شد سازمان لیگ 
با اصرار از استقاللی ها بخواهد مقابل تراکتورسازی قرار بگیرند، 

همین زمان بندی فشــرده است. به هرحال تصمیم گیران در 
ســازمان لیگ هم نیک می دانند که بازی های لیگ قهرمانان 
آســیا باید در موعد تعیین شــده برگزار شــود و درنتیجه 
رقابت های داخلی تا آن زمان باید به پایان برسد چراکه قطع به 
یقین تیم های ایرانی دو هفته از ایران دور خواهند بود و عماًل 
برگزاری بازی های داخلی در آن زمان غیر ممکن است. البته 
دشواری تیم هایی که در رقابت های جام حذفی حضور دارند 
بیشتر است چرا که پس از پایان لیگ برتر بالفاصله باید وارد 
رقابت های حذفی شوند وپیامدش نیز در لیگ قهرمانان آسیا 

حضور یابند. 

گروه A؛ استقالل#
 الوحده امارات-استقالل )دوشنبه2۴ شهریور(س
استقالل-الوحده امارات )پنجشنبه27 شهریور(س
استقالل- الشرطه عراق )یکشنبه30 شهریور(س
استقالل-االهلی عربستان )چهارشنبه2 مهر(س

گروه B؛شهرخودرو#
شــباب االهلی دبی-شــهرخودرو )دوشنبه 2۴ س

شهریور(
27 س )پنجشنبه  دبی  االهلی  شهرخودرو-شــباب 

شهریور(
شهرخودرو-العین امارات )یکشنبه 30 شهریور(س
شهرخودرو-پاختاکور ازبکستان )چهارشنبه 2 مهر(س

گروه C؛ پرسپولیس#
پرسپولیس-التعاون )سه شنبه 25 شهریور(س
التعاون-پرسپولیس )جمعه 2۸ شهریور(س
پرسپولیس-الدحیل )دوشنبه 31 شهریور(س
پرسپولیس-شارجه )پنجشنبه 3 مهر(س

گروه D؛ سپاهان#
سپاهان- النصر عربستان )سه شنبه 25 شهریور(س
النصرعربستان-سپاهان )جمعه 2۸ شهریور(س
سپاهان-العین امارات )دوشنبه31 شهریور(س
سپاهان-السد قطر )پنجشنبه 3مهر(س

قرعه کشی لیگ قهرمانان و لیگ اروپا برگزار شد

بازگشت »کریستیانو« به سانتیاگو برنابئو؟
امیرمحمد سلطان پور: پس از اینکه به خاطر شیوع ویروس کرونا مدت ها از برگزاری 
رقابت های لیگ قهرمانان و لیگ اروپا دور افتادیم، دیروز قرعه کشــی مرحله یک چهارم 
نهایی و نیمه نهایی این دو تورنمنت بزرگ قاره سبز در مقر اتحادیه اروپا در شهر نیون 

سوئیس برگزار شد تا تیم های راه یافته به این مراحل رقبای خود را بشناسند.

نیمه تمام مانده های مرحله یک شانزدهم نهایی#
در این مســابقات تاکنون چهار تیم یعنی آتاالنتا، الیپزیگ، پاری سن ژرمن و اتلتیکو 
مادریــد صعود خود به مرحله یک چهارم نهایی را قطعی کرده اند و چهار دیدار دیگر از 
مرحله یک شــانزدهم نهایی باقی مانده است. در این رقابت ها یوونتوس که در بازی رفت 
در لیــون مقابل این تیم فرانســوی یک بر صفر بازنده بــود، از این تیم میزبانی خواهد 
کرد؛ منچسترسیتی که در سانتیاگو برنابئو 2بریک رئال را شکست داد دراتحاد به مصاف 
سپیدپوشان می رود، بارسلونا پس از تساوی یک بر یک در زمین ناپولی در نیوکمپ میزبان 
نماینده ایتالیاست و همین طور بایرن مونیخ پس از پیروزی 3برصفر در بازی رفت مقابل 

چلسی کار آنچنان سختی برای صعود به جمع هشت تیم برتر نخواهد داشت.

خون اروپا در پرتغال به جریان می افتد#
مراحل یک چهارم نهایی و فینال مسابقات قرار است به شکل مینی تورنمنت و به صورت 
تک بازی در شهرهای مختلف کشور پرتغال برگزار شود. حاال بر طبق قرعه کشی انجام 
گرفته برنده دیدار ســیتی و رئال، در یک چهارم نهایی به مصاف برنده لیون و یوونتوس 
خواهد رفت. این قرعه می تواند نویدبخش یک مســابقه جذاب بین یووه و رئال و تقابل 
کریستیانو رونالدو با تیم سابقش باشد البته اگر هر دو تیم بتوانند حریفان خود یعنی لیون 
و سیتی را از پیش رو بردارند، به خصوص کار شاگردان زیدان بسیار سخت خواهد بود. 
بازی بزرگ دیگری که می تواند در مرحله یک چهارم نهایی شکل بگیرد تقابل بارسلونا با 
بایرن مونیخ است که البته هر دو تیم ناپولی و چلسی را در پیش رو دارند. البته همان طور  
3برصفر در زمین حریف در بازی رفت بســیار باالســت. اما دو دیدار دیگری از مرحله که در باال اشاره شد شانس شاگردان فلیک برای گذشتن از سد چلسی با توجه به پیروزی 

یک چهارم نهایی که تکلیفش کامالً مشــخص است نیز وجود دارد که پدیده ایتالیایی 
یعنی آتاالنتا به مصاف پاری سن ژرمن خواهد رفت و همین طور اتلتیکومادرید در مقابل 
الیپزیگ صف آرایی می کند. بر همین اساس قرعه کشی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
نیز صورت گرفت که برنده بازی الیپزیگ-اتلتیکو به مصاف برنده دیدار پاریس و آتاالنتا 
خواهد رفت و برنده دیدارهای من سیتی/رئال و یوونتوس/ لیون و بارسلونا/ناپولی و بایرن/
چلسی نیز با یکدیگر در این مرحله بازی خواهند کرد. بازی های مرحله یک چهارم نهایی 
این مسابقات از 22 تا 26 مرداد و بازی های نیمه نهایی در 2۸ و 29 مرداد برگزار می شود. 

بازی فینال نیز روز 2 شهریور در لیسبون خواهد بود.

لیگ اروپا؛ جنگ های بزرگ در آلمان#
در لیگ اروپا هم شــرایط خاصی حکم فرماست. مرحله یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و 
فینال این مسابقات هم به مانند لیگ قهرمانان به شکل مینی تورنمنت و به صورت تک 
بازی برگزار خواهد شــد اما برخالف لیگ قهرمانان که همه مسابقات در پرتغال است، 
بازی های لیگ اروپا در کشور آلمان تعیین تکلیف می شود. هنوز 6 بازی از این مسابقات در 
مرحله یک شانزدهم نهایی باقی مانده است. منچستریونایتد پس از پیروزی 5بر0صفرمقابل 
السک تقریباً کار را تمام کرده و احتماالً با تیم دوم خود در اولدترافورد به میدان خواهد 
آمد. بازل، بایر لورکوزن و شــاختار هم پیروزی های چشــمگیری در زمین آینتراخت 
فرانکفورت، رنجرز و وولفسبورگ کسب کرده اند و یک پای خود را در مرحله یک چهارم 
نهایی می بینند؛ اما دیدارهای وولورهمپتون با المپیاکوس و کپنهاگن با استانبول باشاک 
شهیر هنوز پیچیده است. پس از قرعه کشی انجام شده لیگ اروپا، در مرحله یک چهارم 
نهایی برنده دیدار یونایتد/السک با برنده کپنهاگن/باشاک شهیر بازی خواهند کرد، برنده 
دیدار اینترمیالن/ختافه نیز با برنده دیدار لورکوزن/رنجرز به میدان می روند. همچنین برنده 
مصاف وولوز/المپیاکوس به مصاف برنده سویا/رم می رود و در نهایت فاتح میدان شاختار/

وولفسبورگ با برنده بازل/آینتراخت صف آرایی خواهند کرد.
مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات از 20 مرداد و نیمه نهایی از 26 مرداد آغاز می شوند.

ســرمربی ســابق تیم شــهر خودرو مشــهد در پست 
اینستاگرامی خود، به حمایت از این تیم پرداخت. مجتبی 
سرآسیایی که پیش از سمت سرمربیگری خود نیز یکی از 
اصلی ترین نقش های محوری پشت صحنه در این باشگاه را 
در اختیار داشت دلیل استعفای خود را مشکالت داخلی و 
اتفاقات درون خانوادگی اعالم کرد، و در قسمت های دیگر 
پست خود نوشته نباید فراموش کنیم هدف همه ما باید 

حمایت از تیم و موفقیت شهرخودرو باشد.

در میان حواشــی رفتن علیرضا بیرانوند به خارج از کشور برای 
امضای قرارداد با باشگاه بلژیکی، هم تیمی او یعنی امید عالیشاه 
برایش آرزوی موفقیت کرد. پس از تالش ناموفق چند هفته پیش 
بیرانوند برای خروج از کشــور قرار بود دیروز صبح او باالخره کار 
انتقال خود را تکمیل کند که تا لحظه تنظیم این خبر هنوز اتفاق 
نیفتاده اســت. امید عالیشاه در استوری خود نوشته: »علی جان 
آرزوی موفقیت و سالمتی دارم برات در ادامه راه« که البته او نیز 

به دلیل نامشخص نبودن شرایط استوری خود را پاک کرد!

امید عالیشاهمجتبی سرآسیایی
دروازه بان شــماره یک باشــگاه منچســتریونایتد، پس از 
شکستن رکورد پیتر اشمایکل از او عذرخواهی کرد! پنجشنبه 
شب داوید دخه آ با قرارگیری درون دروازه شیاطین سرخ در 
مقابل استون ویال، 399 اُمین بازی خود با پیراهن این باشگاه 
را به انجام رساند و یک بازی بیشتر از پیتر اشمایکل رسید. 
دروازه بان اســپانیایی در توییت خود نوشت: »399 بازی! 
عذرخواهی می کنم پیتر اشمایکل اما برای من افتخار است 
که از اسطوره ای مثل تو بازی های بیشتری انجام داده باشم.

ملی پوش و دارنده چند مدال آســیایی و جهانی کشورمان در 
رشته ووشو، از برخورد توهین آمیز مسئوالن مجموعه ورزشی 
انقالب تهران با او خبر داد. سهیال منصوریان در قسمتی از پیام 
بلندباالی خود نوشته: »تمام آنچه منم را تشکیل می داد با هر 
چه در ذهن به نام ایران عزیز داشــتم به میدان نبرد رفتم، اما 
به خاطر مشکالت کرونا که نتوانستم کارت مجموعه انقالبم را 
تمدید کنم نه تنها من را راه ندادند بلکه بدترین توهین ها را نیز 

شنیده است«.

سهیال منصوریانداوید دخه آ

2۴شهریور تا 3مهر؛ ۴ بازی در 11 روز

لیگ قهرمانان آسیا نفس می گیرد

ضد  حمله

 طلب مربیان خارجی؛
 2۸5میلیارد و 79۸میلیون تومان ناقابل!    

آی اسپورت: مدت هاســت همه اخبار نگــران کننده ای درباره طلب 
مربیان خارجی می شــنوند. در این مطلب مســتند ثابت می شود این 
نگرانی کامالً به جاست. بخشی از غرامت هایی را که باشگاه هایی چون 
استقالل و پرسپولیس و همین طور فدراسیون فوتبال باید به این مربیان 
دهند، برآورد کردیم حدود 2۸5 میلیارد و 79۸ میلیون تومان می شود. 
این رقم حاصل کار مدیرانی اســت که حتــی با مربیان خارجی برای 
توافق پای میز مذاکره ننشستند، وگرنه ممکن بود با نصف آن مشکل 

را حل و فصل کنند!

تست کرونایی های استقالل منفی شد!
ورزش: به نقل از باشــگاه اســتقالل، دکتر کاوه ستوده در خصوص 
مبتالیان به کرونا در تیم استقالل گفت: در آخرین تست آزمایشگاهی 
صورت گرفته از بازیکنان اســتقالل، ۸ نفر از افرادی که پیشتر تست 
کرونایشان مثبت اعالم شده بود تستشان منفی اعالم شد و یک نفر به 
افرادی که با تســت کرونای مثبت بودند اضافه شد که این موضوع به 

مدیرعامل و سرمربی تیم استقالل اعالم شده است.

»مطهری« از یکشنبه در تمرینات
ورزش: پزشک تیم فوتبال استقالل در خصوص مصدومیت سیاوش 
یزدانی و ارســالن مطهری توضیحاتی ارائه داد. دکتر کاوه ستوده، در 
خصوص وضعیت ســیاوش یزدانی گفت: این بازیکن به دلیل احساس 
درد در اواســط تمرین روز پنجشــنبه از زمین خارج شد و بالفاصله 
اقدام های درمانی در خصوص وضعیتش صورت پذیرفت. از این بازیکن 
دو MRI گرفته شد که نتایج آن طبیعی بود و خود این بازیکن احساس 
دردی نمی کرد ولی در تســت فانکشنال )عملکردی( او احساس درد 
داشت و به همین دلیل مجوز تمرین کردن برای او صادر نشد و او باید 
فیزیوتراپی کند. وی ادامه داد: همچنین در خصوص وضعیت ارسالن 
مطهری هم باید بگویم که خوشبختانه کارهای درمانی او به خوبی پیش 

رفته و از روز یکشنبه او تمرینات خود را از سر خواهد گرفت.

طارمی و آزمون ستاره های 1۴ گله ایران در اروپا
ورزش: ریوآوه پنجشنبه شب در هفته سی و یکم لیگ یک پرتغال برابر 
پورتیموننزه قرار گرفت و 2 بر یک پیروز شــد. مهدی طارمی توانست 
زمانی که تیمش با یک گل از حریف خود عقب بود یک پنالتی بگیرد 
و آن را برخالف جهت دروازه بان به گل اول تیمش تبدیل کند تا بتواند 
شــمار گل های خود در لیگ پرتغال در نخستین فصل حضورش در 
فوتبال اروپا را به عدد 1۴ برساند. طارمی با این گل در کنار پائولینیو از 
براگا با 1۴ گل در رده دوم مشترک برترین گلزنان فصل لیگ پرتغال 
قرار دارد. ســردار آزمون نیز همین شــرایط را دارد. آزمون توانست در 
لیگ روسیه 1۴ گله شود و جام قهرمانی را نیز این هفته بدست آورد. 

ویسی: 
حضور تیم های بی پول به نفع فوتبال نیست

ورزش: سرمربی تیم فوتبال پیکان گفت: تیم هایی که امکانات و شرایط 
مالی خوبی دارند بهتر است در فوتبال باشند زیرا حضور تیم های بی پول 

و بی امکانات به نفع فوتبال نیست.
عبداهلل ویسی اظهار کرد: بازی ها هر چه به هفته آخر نزدیک می شود 
حســاس تر و پراسترس تر دنبال می شــود. دیدار ما با گل گهر پایاپای 
خواهد بود. دو تیم برای مانــدن در جدول لیگ تالش می کنند. ما با 
توجه به برتری که هفته گذشته بدســت آوردیم، به دنبال سه امتیاز 
این مســابقه هســتیم. وی در مورد اینکه تیمش در لیگ برتر خواهد 
ماند اظهارکرد:  100 درصد تالش می کنیم بمانیم. باید تشکر ویژه ای 
هم در مورد هیئت مدیره داشــته باشیم که سر تمرین آمدند و به ما 

روحیه دادند.

ساکت الهامی: 
برای دیدار با استقالل آماده هستیم

ورزش: ساکت الهامی، سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت: 
برای دیدار با استقالل از آمادگی باالیی برخوردار هستیم. هر تیمی که 
در بازی فردا تمرکز داشــته باشد می تواند برنده باشد. با شرایطی که 
تیم دارد به دنبال بازی با کیفیت هستیم تا دست پر به تبریز برگردیم. 
نسبت به مسابقه قبل شرایط بهتری داریم و ان شاءاهلل همان بازی روان 
دیدار قبل را به نمایش بگذاریم و ســه امتیازالزم را بگیریم. الهامی با 
اشــاره به شرایط تیمش گفت: استقالل تیم پر مهره ای است و یکی از 
بهترین هــای لیگ. هم ما و هم آن ها چند بازیکن را در اختیار نداریم. 
البته نمی توانم اسمی از غایبان تیمم ببرم ولی می توانم بگویم تراکتور 

برای دیدار فردا آماده است.

جاللی: مسئولیت تیم با من است
ورزش: سرمربی تیم فوتبال گل گهرسیرجان گفت: االن در وضعیتی 
هستیم که الزم نیست به بازی های دیگر نگاه کنیم و سرنوشتمان دست 

خودمان است.
مجید جاللی در نشســت خبری پیش از بازی بــا پیکان اظهار کرد: 
فوتبال همیشه فراز و نشیب زیادی دارد. در چنین شرایط زمانی مسلماً 
این حالت بیشتر می شود اما خیلی مهم است وقتی در شرایط سخت 
هستید ناامید نشویم و زمانی که در فراز هستیم مغرور نشویم. وی در 
مورد دو شکست متوالی گل گهر سیرجان اظهار کرد: مقابل تیم های 
دوم و ســوم جدول شکست خوردیم اما در فوتبال مقابل هر تیمی که 
باخت بیاورید و دو شکســت را متحمل شــوید فشارهایی به تیم وارد 
می شود. مسئولیت تیم با من اســت و سعی کرده ام به همراه اعضای 

هیئت مدیره به تیم روحیه بدهیم.

نامجو مطلق: با 12 نفر تمرین کردیم
ورزش: مجید نامجو طلق، مربی تیم فوتبال اســتقالل گفت: پنج 
روزی تمرینــات ما تعطیل شــده بود و اصــاًل نمی توانیم در مورد 
مســائل فنی صحبــت کنیم. ما فقط دیروز بــا 12 بازیکن تمرین 
کردیــم. بقیــه بازیکنان مشــکوک بودند و باید جواب تستشــان 
می آمد، چون برای ما ســالمت بازیکنان از همه چیز مهم تر است. 
االن شــرایط کرونا نســبت به زمانی که بازی ها تعطیل شد  بسیار 
بدتر شده اســت. متأســفانه بالفاصله هم برای ما بازی گذاشتند. 
ما با فدراسیون و ســازمان لیگ صحبت کردیم تا بازی  ما را عقب 
بیندازند اما می گویند دست ما نیست. من نمی دانم پس دست چه 
کسی اســت. خواهش می کنم آن نهادی که بازی دست آن هاست 
کمی به فکر بازیکنان باشد، چون واقعاً بازیکنان با استرس تمرین 

می کنند.

منهای فوتبال

هفته بیست و چهارم لیگ برتر ایران
سپاهان - پارس جنوبی

   شنبه 21 تیر -  20:۴5 از شبکه ورزش

هفته بیست و چهارم لیگ برتر ایران
استقالل - تراکتور

   شنبه 21 تیر - 21:00 از شبکه سه

هفته بیست و چهارم لیگ برتر ایران
شهرخودرو - سایپا

   شنبه 21 تیر -  20:30 از شبکه خراسان رضوی

ورزش در سیما

حدادی مصدوم شد
ورزش: ســنتر ایرانی تیــم نانجینگ در دیدار برابر شــنزن به دلیل 
آســیب دیدگی از میدان خارج شد. شدت مصدومیت حدادی به حدی 
بود که او نتوانست بازی را ادامه دهد و از میدان خارج شد. نانجینگ در 
این دیدار 102 بر 97 شکست خورد. نانجینگ شنبه به مصاف تیانجین 
مــی رود، اما حضور یا غیبت حدادی مقابل تیانجین در هاله ای از ابهام 

قرار دارد.

سوریان در میان کاندیداهای اتحادیه جهانی
ورزش: انتخابات اتحادیه جهانی کشــتی برای تعیین رئیس و 6 عضو 
سال جاری برگزار می شود. تاریخ برگزاری کنگره اتحادیه جهانی پس از 

مشخص شدن تقویم اعالم خواهد شد.
بر این اساس پنج عضو فعلی و 9 کاندیدای جدید برای تعیین 6 عضو 
اتحادیه جهانی کشتی به رقابت خواهند پرداخت، ضمن اینکه اللوویچ نیز 
برای حضور مجدد 6 ساله به عنوان رئیس کاندیدا شده است. نام حمید 
سوریان نماینده کشورمان نیز در بین اسامی اعالم شده از سوی اتحادیه 

جهانی کشتی قرار دارد.

برتری خادم الشریعه مقابل قهرمان جهان
ورزش: مرحله سوم مسابقات جایزه بزرگ شطرنج سرعتی بانوان فیده 
به میزبانی سایت چس دات کام پیگیری شد و ساراسادات خادم الشریعه 
از سد جو ونجون، قهرمان جهان گذشت و به نیمه نهایی رسید. بانوی 
شطرنج باز ایرانی در بازی قبل نماینده آمریکا را از پیش رو برداشته بود. 
خادم الشریعه در بازی نیمه نهایی برابر یفان هو قرار می گیرد.همچنین 
محمدامین طباطبایی شــطرنج باز ایران در ششــمین دوره مسابقات 
گرندپری که به میزبانی ســایت چس دات کام برگزار شد عنوان نایب 

قهرمانی را بدست آورد.

CAS پاسخ میراسماعیلی به شایعه لغو دادگاه
ورزش: این نگرانی وجود داشــت بار دیگر با نفوذ فدراســیون جهانی 
جودو نشست اخیر cas هم لغو شده باشد تا تعلیق جودو ایران همچنان 
ادامه دار باشد، اما رئیس فدراسیون جودو ایران که این روزها درگیر نهایی 
کردن الیحه دفاعی ایران است، واکنش قاطعی به این شایعه نشان داده 
است. آرش میراسماعیلی دراین باره گفت: جلسه رسیدگی به شکایت 
ایران از ســاعت 9 تا 16 روز 26 شهریورماه برگزار می شود، این برنامه 
برای ما ارســال شده و دقیقاً مشخص کرده اند که در چه ساعتی، چه 
شخصی باید در جلسه حضور داشته باشد. دعوت نامه ها برای حضور در 
جلسه فوق ارسال شده، از طریق سفارت سوئیس در تهران پیگیر اخذ 
روادید هستیم. شاید چون برنامه جلسه رسیدگی به شکایت ایران از قبل 
برنامه ریزی و تاریخ جدید آن نیز از چند ماه قبل اعالم شده، در فهرست 

جدید جلسات دادگاه CAS نیست.

۴ کشتی گیر به ستارگان ساری پیوستند
ورزش: به نقل از ســازمان لیگ کشتی، تیم ستارگان ساری که برای 
حضور در لیگ برتر کشــتی آزاد جام یــادگار)ره( اعالم آمادگی کرده 
قرارداد چهار کشــتی گیر خود را ثبت کرد. حسین الیاسی، سیدحسن 
عبادی، مهران شیخی و حمید خلیلی آزادکارانی بودند که با همراهی 
مرتضی قربانی، مدیرعامل باشگاه ستارگان ساری در سازمان لیگ حاضر 

شدند و قرارداد خود را امضا کردند.

رئیس فدراسیون قایقرانی:
به ورزشکارانم ایمان نداشتم قول نمی دادم

ورزش: علیرضا ســهرابیان، رئیس فدراسیون قایقرانی در پاسخ به این 
پرســش چرا از االن وعده کســب مدال طال در بازی های آسیایی را به 
مسئوالن کمیته ملی المپیک داد بیان کرد: اگر به قایقرانان ایمان نداشتم 
هیچ وقت این صحبت را مطرح نمی کردم. آن ها خیلی ســخت تمرین 
می کنند و با توجه به رکوردهایی که دارند این مسئله را مطرح کردم و 
ورزشــکاران من می توانند این کار را انجام دهند و شکی در آن نیست. 
وی ادامه داد: قول دادن در این شرایط خیلی سخت است و من حتی در 
مورد تعداد کسب سهمیه هم قولی ندادم اما این قول را می دهم برعکس 
بازی های دوره قبل که از هفت مدال کسب شده در قایقرانی، هیچ کدام 
طال نبودند در دوره بعد مدال طال داشته باشیم. ورزشکاران ما  خودشان 

را پیدا کردند و آرامش نسبی در اردوها و تمریناتشان وجود دارد.

با لحاظ کردن فراگیری کرونا
آذرماه دیدارهای انتخابی بسکتبال آسیا

ورزش: دور جدید رقابت های بسکتبال کاپ آسیا سال آینده میالدی 
)2021( برگزار می شود. برگزاری رقابت های انتخابی برای تعیین 16 تیم 
شرکت کننده در این رقابت ها هم از اسفندماه سال گذشته با برگزاری 

دیدارهای پنجره نخست آغاز شد.
قرار اســت این رقابت ها از آذرماه بــا برگزاری دیدارهای پنجره 
دوم پیگیری شود اما شیوع و گستردگی ویروس کرونا در مورد 
برگــزاری به موقع ایــن رقابت ها ابهام هایی ایجاد کرده اســت. 
رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال این موضوع را اعالم 
و تأکید کرد برنامه های تیم ملی بر اســاس تصمیم جدید فیبا 
آسیا مشخص خواهد شــد. وی گفت: تصمیم داشتیم در فصل 
تابســتان یک مرحله اردوی آماده ســازی برای تیم ملی داشته 
باشــیم اما به خاطر موج دوم کرونا برنامه را منتفی و اجرای آن 
را به آذرماه و پیــش از آغاز دیدارهای پنجره دوم انتخابی کاپ 

آسیا موکول کردیم.
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ادب و هنرادب و هنر

یاد ایام

سعید تشکری یک تنه به اندازه یک بنیاد ادبی برای 
 زنده نگه داشتن قیام مسجد گوهرشاد کار کرده است

وقف قلم برای قیام گوهرشاد

ادب و هنر: امروز 21 تیر، سالروز قیام خونین مسجد گوهرشاد مشهد علیه 
کشف حجاب رضاخانی است. به بهانه قیام مسجد گوهرشاد و اصالحات 
رضاخانــی مروری بر آثاری که با زبان ادبیــات به این واقعه پرداخته اند، 
داشته ایم. رضاخان پهلوی پس از بازگشت از سفری که به ترکیه داشت 
تصمیم گرفت با ایجاد رشته ای از تغییرات، اقدام به مدرن سازی کشور کند 
که یکی از آن ها تغییر مدل کاله مردان بود! کالهی که از آن با عنوان کاله 
پهلوی یاد می کنند. رضاخان گمان می کرد با تغییر در پوسته می تواند به 
سوی مدرنیزاسیون گام بردارد. این تغییر کاله در مشهد با حواشی بسیاری 
همراه بود که زمینه کشــتار متحصنان در مسجد گوهرشاد بود و روزی 
تاریخــی را در تقویم این مملکت رقم زد. به این بهانه مروری بر چند اثر 
که با محوریت مسجد گوهرشاد و قیام تاریخی مردم مشهد خلق شده، 
داشته ایم. سعید تشکری نویسنده اهل مشهد را باید پرکارترین نویسنده 
در نوشتن از مشهد و اتفاقات آن دانست. او در آثاری که خلق کرده مشهد 
را به عنوان جغرافیای آثارش برگزیده و به همین خاطر حرم امام رضا)ع( 

و مسجد گوهرشاد به عنوان کانون اتفاقات داستان های او مطرح است. 

روایت عاشقانه »بار باران«#
نخســتین اثری که باید به آن اشاره کرد 
رمــان »بار باران« اســت؛ اثری که در آن 
به ماجرای ساخت مسجد گوهرشاد توسط 
گوهرشــاد بانو، عروس تیمــور گورکانی 
پرداخته و روایتی عاشــقانه از احداث این 
مسجد در کنار مضجع شریف امام هشتم 
را بازگو کرده و خواننده را با زبان داستان 

در برابر تاریخ قرار داده است.

»اوسنه گوهرشاد« و رفتن به دل تاریخ#
»اوسنه گوهرشاد« دیگر کتابی است که با 
قدرت قلم تشکری دو بخش از تاریخ را برابر 
دیدگان خواننده بازگو می کند. در این کتاب، 
نویسنده گوهرشاد بیگم را از قصر شاهرخ شاه 
سوار بر کالســکه خیال کرده و به روزهایی 
می برد که واقعه گوهرشــاد در حال وقوع 
است. این رویارویی تاریخی از این حیث که 
خواننده را با دو مقطع تاریخ آشــنا می کند 

ارزشمند است. مخاطبی که از گوهرشاد فقط اسمی شنیده،  با خواندن 
این کتاب با زندگی و نقش او در تاریخ آشنا می شود.

»پاریس، پاریس« و لحظات نفسگیر#
»پاریس، پاریس« یکی از شــاخص ترین آثار 
و شــاید تا همین چندی پیــش تنها اثری 
بــود که در آن به ماجرای قیام گوهرشــاد و 
اتفاقات مرتبط با این حادثه تاریخی به صورت 
مستقیم اشاره کرده بود. اثری که تشکری در 
آن از دل همین مردم، قصه نوسازی و تجدد 
رضاخانی از طریق تغییر رخت و کاله مردم 
را بازگو کرده اســت. رمانی که پر از لحظات 

نفســگیر است و شیوایی قلم تشــکری عمق تاریخ را به خواننده نشان 
می دهد.

»رژیسور« تصویر حرم غرق در خون#
»رژیســور« هم یکی دیگر از آثاری است که 
در آن تشکری، خواننده را روبه روی صفحات 
سفید کاغذ و سطرهای سیاه تاریخ می نشاند 
و دورنمایی از مســجد گوهرشاد و حرم امام 
مهربانی ها را به او نشــان می دهد. حرمی که 
خون عاشقان حضرت رضا)ع( در آن به زمین 
ریخته می شــود تا حرمت امامشــان هتک 
نشــود. رمانی که در آن جدا از عاشقانه های 

شخصیت ها که مرسوم آثار تشکری است، به ماجرای به توپ بسته شدن 
بارگاه امام رضا)ع( به دست سربازان روسی اشاره می کند و باز هم حرم 
و مســجد، مأمن و پناهگاه زائران و مجاوران است. اثری که در سال های 
مشروطه می گذرد ولی نشــان می دهد مشکل خارجی و دشمن با این 
مردم و کشور به خاطر پایبندی آن ها به یک باور است، باوری که مسجد 
را سنگر می داند و امام را پیشــانی مبارزه با ظلم. در این رمان خواننده 
می بیند مســئله پیچیده تر از شخصیت های سیاسی است و دشمنی ها 
مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه دشمن، قاجار و پهلوی و جمهوری 

اسالمی نمی شناسد.

»مردمان قصه کنند« و روایت مردمان #
»مردمان قصه کنند« نیز کتابی دیگر به قلم 
ســعید تشکری است، اثری که ۸1 روایت از 
ماجرای گوهرشــاد دارد و نویسنده از زبان 
شــخصیت های مختلف با ماجرای گوهرشاد 
روبه رو شده و زوایای مختلفی را به خواننده 
نشان داده است. اثری که نشان می دهد این 
حادثــه ظرفیت باالیی در روایت گری دارد و 
اگر به آن پرداخته نشده نه به خاطر کمبود 

ظرفیت های روایی اســت بلکه دلیل آن مسائلی است که برخی ترجیح 
داده اند درباره آن ســخنی نگویند! در مجموع در مرور آثار داســتانی 
مرتبط با قیام گوهرشاد شاید با آثار زیادی روبه رو نباشیم که در همین 
میان نیز دســت سعید تشکری از باقی نویسندگان پُر و پیمان تر است. 
هرچند آثار تاریخی و مســتند مکتــوب اوضاع بهتری دارند که در این 

مقال نیت پرداختن به آن ها مطرح نبود.

 ادب و هنر/ جواد شــیخ االسالمی  رضا افضلی، شاعر، 
مترجم، مدرس دانشگاه و پژوهشگر معاصر صبح پنجشنبه 
19 تیرماه بر اثر ســکته مغزی در بیمارســتان جواداالئمه 
مشهد درگذشت. افضلی متولد دهم مهر 1۳2۷ در فریمان 
بود. او از شاعران پیشکســوت خراسان بود و انجمنی ادبی 
را نیــز در مشــهد اداره می کرد. همچنیــن رئیس انجمن 
»کافه داش آقا« ی مشــهد بود که خاطرات فراوانی را برای 
نویســندگان و متفکران مشــهد رقم زده است. رضا افضلی 
را به نوعی فرهنگ زنده مشــهد می دانســتند و از این نظر 
شــخصیت او برای شهر مشهد و خراسان بسیار ارزشمند و 
محترم بود. »در شهر غم گرفته پاییز« نخستین اثر شعری 
او بود که در ســال ۵۷ به چاپ رسید؛ »نگاهی از ساحل به 
دریا«، »آهوی ارغوانی«، »شــناخت نامه محمد قهرمان« و 
»مشــهدی های قدیمی« از دیگر کتاب های افضلی به شمار 

می روند. 
روز جمعه اختالف هایی بر ســر محل تدفین مرحوم »رضا 
افضلی« در مقبره الشــعرای توس ایجاد شــد. شــاعران و 
دوســتان مرحوم افضلی در تالش بودند پیکر این شاعر در 
مقبره الشعرای شهر توس به خاک سپرده شود اما به دلیل 

شیوع کرونا و مخالفت شهرداری، این اتفاق نیفتاد. 
دکتــر محمدجعفــر یاحقی، رئیس 
هیئت امنای شــهر تــوس با توجه 
به اختالفات پیش آمده درباره دفن 
الشــعرای  مرحوم افضلی در مقبره 
آرامــگاه فردوســی و پیگیری هایی 
که صــورت گرفتــه، توضیحاتی به 

خبرنگار ما ارائه داد. 
دکتر یاحقی گفت: روز پنجشــنبه نامه ای خطاب به میراث 
فرهنگی تنظیم و در آن اعالم کردیم موافق هســتیم پیکر 
مرحوم افضلی در مقبره الشعرای آرامگاه فردوسی دفن شود 
و از آن ها خواستیم برای انجام این کار مجوز بدهند. ولی از 
آنجا که شهرداری اعالم کرده این مکان فریز شده است، در 

خواست ما به نتیجه نرسید. 
وی افزود: باوجود موافقت مدیرکل سازمان میراث فرهنگی 
بــا تدفین پیکر این بزرگوار در مقبره الشــعرا و ارجاع نامه 
درخواستی ما به مدیر آرامگاه فردوسی، اما این اتفاق نیفتاد. 
 یاحقی افزود: طبق گفته افشین تحفه گر، معاون مدیر کل ارشاد 
خراســان رضوی، در حال حاضر، همه متوفیان مطابق مصوبه 
ســتاد مقابله با کرونا در بهشــت رضا مشهد باید دفن شوند و 
متوفیان در هیچ آرامستان دیگری دفن نمی شوند، بنابراین پیکر 

رضا افضلی در قطعه هنرمندان بهشت رضا)ع( دفن می شود. 

 شهرداری اجازه دفن مشاهیر را #
در »مقبره الشعرا« نمی دهد

رئیس هیئت امنای شــهر توس در پاســخ به این پرسش 
که منظور شــهرداری از فریز شــدن مقبره الشعرا چیست، 
بیــان کرد: یعنــی از این به بعد کســی در این مکان دفن 
نخواهد شد. آن منطقه از حالت گلستان درآمده و به حالت 
پارک و بخشــی از فضای پیشخوان آرامگاه فردوسی تغییر 
شکل داده است، به همین دلیل، دفن در این محل صورت 
نخواهد گرفت. بر همین اســاس دور مقبره فعلی را با سازه 
فریز کرده اند و مقبره قابلیت توسعه در این منطقه را ندارد.

دکتر یاحقی درباره اینکــه آیا این تصمیم در هیئت امنای 
شهر توس هم بررســی و تصویب شده، گفت: توافق درباره 

این مسئله با خود مســئوالن شهرداری، میراث فرهنگی و 
مدیریت آرامگاه بوده است و ما در این مسئله نقش اجرایی 

نداریم. ما زمانی که هنــوز امکان دفن در آن مقبره فراهم 
و آرامگاه تغییر شکل و کاربری نداده بود، تنها صادرکننده 

مجوز دفن در مقبره الشــعرا بودیــم و موافقت یا مخالفت 
خودمان را درباره فرد مرحوم شــده اعالم می کردیم. همه 
کارهای اجرایی بر عهده میراث فرهنگی و شهرداری است. 
اگرچــه ما امیدوار بودیم با دفن پیکر مرحوم افضلی در این 
مقبره موافقت شــود، چون ایشان نزدیکی و مؤانست خوب 
و مناســبی با کســانی که آنجا دفن هستند، دارد. اما طبق 
گفته مســئوالن شهرداری، از این به بعد هیچ کفن و دفنی 
در مقبره الشــعرای فعلی صورت نخواهد گرفت. همچنین 
به دلیل مشــکالتی که در پی شیوع ویروس کرونا به وجود 
آمده، قوانین کفن و دفــن تغییر کرده و تدفین ها فقط در 

آرامستان بهشت رضا)ع( انجام می شود. 
 
باید فضای جدیدی به جای »مقبره الشعرا« در #

نظر بگیرند 
وی با بیان اینکه درحال حاضر مقبره الشعرا فضای مناسبی 
برای توسعه و دفن شخصیت های بیشتر ندارد، افزود: من با 
این موضوع موافق هستم، البته به شرطی که فضای دیگری 
برای این کار و با شــرایط بهتری در نظر بگیرند. شــهردار 
در جلســه ای اعالم کــرد جای دیگــری، در همین حوالی 
آرامگاه فردوسی برای دفن شخصیت های خراسانی در نظر 
می گیریم. بــا این بیانات، اگر برای ایــن مقبره جایگزینی 
وجود داشته باشد اشکالی ندارد و خوب است، یعنی جایی 
باشد که مانعی نداشــته باشد، آنجا سایه بان بزنند و امکان 
برگزاری نشســت های فرهنگی مهیا باشــد. این بستگی به 
شرایط و موجود بودن زمین مناسب در اطراف آرامگاه دارد. 
درباره این موضوع شهرداری باید طرحی تفصیلی تهیه کند 
و قابلیت اجرای آن را بســنجد. فعــاًل طرحی با نام »پارک 
مفاخر« مطرح است، یعنی یک محوطه فرهنگی که شرایط 

خوب و الزم را داشته باشد. 

مقبره الشعرا کجاست؟ #
گفتنی است در سال ۳9۷ شمسی و پس از درگذشت فردوسی، 
همان طور که نظامی عروضی ذکر کرده، به علت مخالفت مذکر 
متعصب توس با فردوســی به اتهام رافضی گری، جسد او را که از 
دروازه رزان بیرون می بردند، برگرداندند و به جای قبرستان عمومی 

مسلمانان در باغچه شخصی اش به خاک سپردند.
در شهریور 1۳69 شمســی، پیکر اخوان نیز در همین باغچه به 
خاک سپرده شد و پس از آن زمینی خارج از باغ آرامگاه فردوسی، 
به مساحت 2هزار مترمربع با نام مقبره الشعرا در نظر گرفته اند و 
شاعران بنامی همچون گلچین معانی، عماد خراسانی، ذبیح اهلل 
صاحب کار، محمد قهرمان )غزلسرای معاصر که در سال 1۳92 

درگذشت( و غالمرضا شکوهی در این باغ آرمیده اند.
بنای نمادین مقبره الشعرا، استوانه ای از جنس مرمر و در اطراف آن 

اشعاری به یادگار نگاشته شده است.
پیش از این ها محمدرضا کالئی، شــهردار مشــهد در خصوص 
وضعیت مقبره الشعرا گفته بود: با توجه به وضعیتی که مقبره الشعرا 
در ایــن منطقه دارد و تقریبا ظریفت آن پر شــده و جایی برای 
دفن بزرگان حوزه ادب و فرهنگ ندارد، فکر می کنم به جا باشــد 
که دغدغه های اداره کل میراث فرهنگی استان را جدی گرفته و 
مکانی جهت مقبره الشعرا یا مقبره بزرگان در این محدوده در نظر 
گرفته شود. خواسته من این است که بزرگان ادبی نیز در این حوزه 
مشارکت کنند. فکر می کنم بنای فاخری مانند یک مجموعه باغ به 
عنوان باغ مفاخر برای این منطقه در نظر گرفته شود. ما نیز آمادگی 
داریم در طراحی و اجرای این پروژه حداکثر سرعت را به کار بریم.

مرثیه محمدباقر کالهی اهری در پی درگذشت »رضا افضلی« 
یاری که رفت، یار من بی قرار بود

فصل تموز و وقت وداعی بهاری است /  در قلب من حکایت این بی قراری است
یاری که رفت، یار من بی قرار بود /  ای دل، کنون بنال که هنگام زاری است

این زاری دل من از اندوه افضلی است /  آن همنشین که ماتم او، زخم کاری است
با آن رفیق، سال و َمه و روزگار رفت /  آن خنده ها که از دلم اکنون فراری است

ای جغد غم، به خاطر من پا گذاشتی /  آنجا که مهد خاطره و یادگاری است
ای ماتم وی، از دل من دست برمدار  /  لختی ببین که اشک من از دیده جاری است

آن مرد شعر و شور و سخن های ماندنی /  رفت از جهان که کار جهان سرشماری است

در هوای شعر

دکتر محمد جعفر یاحقی از مشکالت تدفین  شاعر پیشکسوت خراسانی در مقبره الشعرا می گوید 

»رضا افضلی« آخرین بیت زندگی را سرود

3 یادداشت به انگیزه درگذشت رضا افضلی
آن شاعر آگاه و فروتن

محمدکاظم کاظمی: رضا افضلی، شــاعر گرانقدر 
خراسانی، در ســن ۷2 سالگی بر اثر سکته مغزی 
درگذشــت. خبری بود ناگوار و ناگهانی برای همه 
کســانی که تا همین اواخر حضور جدی این شاعر 

گرانمایه را در عرصه ادبیات فارسی شاهد بودند.
نزدیک به 2۵ ســال از زمانی می گذرد که من برای 

تهیه گزارشی درباره درگذشــت مرحوم دکتر سید ضیاءالدین سجادی در 
کتابخانه دانشــکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشــهد به حضور رضا افضلی 
رســیدم و این نخســتین مواجهه نزدیک من با شاعری بود که پیش از آن 
فقط او را دورادور دیده بودم و می شــناختم. ایشان با سخاوتی عالمانه وقت 
گذاشت و فهرســتی جامع از آثار دکتر سجادی برایم تهیه کرد، چیزی که 
انتظارش را در آن حد نداشتم. آن گزارش برای همین روزنامه قدس نوشته 

شد که من در آن زمان با صفحات ادبی آن همکاری می کردم.
بــاری، یکی از عرصه های مهــم کار و فعالیت مرحوم رضا افضلی، تحقیق و 
تدریس بود. او سال ها در کتابخانه دانشکده ادبیات مشهد و در کنار مرحوم 
استاد قهرمان به کار مشــغول بود و در عین حال به آموزش در دانشگاه ها 
نیز اشتغال داشت. این بسیار مغتنم است که در عرصه ادبیات، کسی در کار 
تدریس باشــد که هم با ادبیات کهن آشناست و هم با ادبیات امروز. خود، 
شــاعر است آن هم در قالب های کهن و نوین شــعر فارسی؛ چیزی که در 

محیط دانشگاهی ما نسبتاً نادر است.
رضا افضلی شــاعری بود پرکار و در همه قالب ها و مضامین رایج در شــعر 

فارسی امروز، آثاری دارد. 
در ســال 1۳9۷ مجموعــه پنــج دفتر از آثــارش به گزینش خــود او به 
وســیله انتشــارات طنین قلم منتشــر شــد که یک مجموعه پنج جلدی 
منظــم و مرتب بود و مــن افتخار ویراســتاری اش را داشــتم. پس از آن 
نیز در ســال 1۳9۸ منظومه »مشــهدی های قدیمی« ایشــان باز از سوی 
همان انتشــارات چاپ شد. این کتاب هم اثری اســت یگانه و ماندگار، به 
این خاطر  که شاعر در آن، مشــهِد قدیم را از منظرهای گوناگون توصیف 
کرده و شــهر مشــهد و وضع مردم آن در حدود نیم قرن پیش را به زبان 
شــعر در قالب مثنوی بازگو کرده اســت. این کتاب هــم ارزش ادبی دارد 
هــم ارزش تاریخــی، زبانی و اجتماعــی، چون بســیاری از وقایع، آداب و 
 رســوم، خرده فرهنگ ها، اصطالحات و امثال و حکم مردم مشــهد را در آن 

می توان یافت.
وجه دیگر از فعالیت های ادبی مرحوم رضا افضلی، انجمن داری اســت. او از 
دیرباز در انجمن های قدیمی و نامدار مشهد حضور داشت و از اعضای ثابت 
شماری از آن ها بود. یکی از این انجمن ها که در دهه ۷0 نقش بسیار خوبی 
در فضای شعری مشهد داشت، انجمن ادبی دانشکده ادبیات مشهد بود که 
ایشــان و شــاعر گرامی »عبداهلل نجف زاده ازغندی« آن را اداره می کردند. 
افزون بر آن، ایشان در انجمن ادبی قهرمان و کافه داش آقا نیز گردانندگی 

داشته است.
فعالیت ایشــان در فضای مجازی نیز بســیار چشــمگیر بود. در رده سنی 
ایشــان، کمتر شــاعران و ادیبانی را که چنین در این عرصه فعال باشــند 
دیده ایم، چه در وبالگ نویســی در دهــه ۷0 و ۸0 و چه در فضاهای نوین 

دهه 90.
و باالخره به عنوان یک شــاخصه مهم دیگر، باید از فروتنی، خلق خوش و 
مهربانی ایشان یاد کرد که زبانزد همه بود. از اولین برخورد نزدیک خودم در 
دانشکده ادبیات مشهد در 2۵ سال پیش تا واپسین ایامی که برای ویرایش 
آثارشان با شــادروان رضا افضلی ارتباط داشتم، هیچ گاه ایشان را به دور از 

مهربانی و خوش خلقی نیافتم.

و این آسیاب به نوبت است
محمدباقر کالهی اهری: حضرت رفیق نازنینم، فقید 
سعید، رضا افضلی از آن دسته یاران بود که با او »خوردیم 
ز یک شراب در محفل عمر«. بگویم زبانم و قلم ناچیزم 
به ذکر این مطالب نمی چرخد، ادایی مکرر است، چرا که 
می خواهم مرگ او و فقدان او را با نفس خسته فریاد کنم.

دلنشــین مردی که قریب ۵0 سال و یا کمی کمتر، 
از ارادت مــن بــه او و لطف و بردباری اش در حق مــن می گذرد. مهربانی اش از 
گونه ای بود که نمی شــد آن را جبران کرد. در بذل احساســات، دســتی و دلی 
گشــاده و بخشایشگر داشت. تقریباً دو هفته پیش برای آخرین بار او را در دفتر 
دکتر حسین صالحی، دوست شاعر و خوشنویس هنرمندم دیدم. در معیت دکتر 
یاحقی و جناب حســن معین و جناب جبروتی و دیگر دوســتان بودیم. رضای 
عزیزم آمد. پروتکل کرونا را رعایت کرده و نقابی کاغذی بر چهره داشــت. روی 
مهربانش کمی پریده رنگ و تکیده بود. با لطف خوش مطابق رسم رفیقان قدیمی 

سربه سر هم گذاشتیم.
رضا چند سال پیش به »اهر« زادبوم اجداد من رفته و میهمان پسرش روزبه بود که 
مهندس ناظر در امورات تأســیس یک سد بزرگ در آن منطقه بود. از سرما کاله به 

سرش گذاشته و خود را کالهی اهری دانسته بود و سروده بود:
شده است چند صباحی که ساکن اهرم/ کالهی اهری،  ای رفیق باهنرم

کاله برسرم از سردی هوای اهر/ سزد که نام نهندی کالهی اهرم
و الی آخر؛ قصیده ای به سبک و تراز او که در محفل استاد قهرمان قرائت کرده بود. 
دوست ادیبم سید علی اصغر موسوی آن را شنیده و نسخه ای از آن گرفته و از پشت 
تلفن برای من می خواند. »ز پشت سیم شنیدیم شعر همچو زرش«. ارتجاالً از طریق 

جناب موسوی به عرض رساندم:
رسید افضلی از سیر گردش و سفرش/ سفر نموده بُد از بهر دیدن پسرش

در آن دیار، تفقد به این غریب نمود/ به این غریب و به تیر و تبار دربه درش
به چامه ای که از او می سزد، مشرف کرد/ کالهی اهری را به گردش اهرش

کاله داری آن سرور از هوای اهر/ به سمع بنده رسید از مطاوی اثر... 
از این قبیل اخوانیات میان بنده و او بسیار بود و از این گونه مطایبات.

رضا را از ســال ۵2 و ۵۳ و آن حدود می شــناختم. اول در شب شعری که به تدبیر 
داوود کیانیان )مربی هنری دبیرستان دانش بزرگ نیا و نویسنده و کارگردان معروف 
تئاتر( و حضرت اســتادم حبیب اهلل بیگناه که مدرس ادبیات در آنجا بودند، ســر و 
صورت پیدا کرده بود و این بنده به دلیل همکاری با داوود و ارادت به اســتاد بیگناه 

در خدمتشان بودم.
بعدها دوستی ما سر و صورت و کمال بیشتری یافت و به قول وی به همراه دوست 
شــاعر فقید تقی خاوری و رضا دبیری جوان، دوست بسیار عزیز و شاعر، مربعی را 

تشکیل دادیم که محل رجوع و توجه بود.
بعداً در سال ۵6 برای چاپ نخستین دفتر شعرش با من مشورت کرد. نام دفتر شعر 
او »از شهر غم گرفته پاییز« شامل اشعار غنایی با توجه به مضامین سیاسی آن روزها 
بود. پیش بینی من موفقیت آن دفتر بود. ۵ هزار از آن را طبع کرد و به سامان رساند 
و به قول خودش سود کرد و این از موارد نادری بود که پیش بینی من به سود کسی 

تمام شده بود.
رضای عزیزم در تمام محورها و اموراتش دوربین و موفق بود. پدر خوبی بود و شاعری 
موفقی؛ امر معاشش بسامان و سختکوش و خودساخته بود. همسری خوب هم بود. 
رفیقی متعادل، خندان و خوش مشــرب هم بود. در عرصه اجتماع شعر، همنشین 

بزرگان و مشاهیر بود.
در این اواخر به میل دوســتان و خانواده اش، حاصل کارهای شاعری اش را در چند 
جلد به ویراستاری و مباشرت دوست شاعر و کاردان در امور نشر، جناب محمدکاظم 

کاظمی به طبع رساند و به دوستانش هم هدیه کرد. 
نامش را با دریغ و ادب می برم و یادش در دل من خسته است. 

از ملک ادب حکم گذاران همه رفتند
عباسعلی سپاهی یونسی: همین هفته پیش بود که 
محمد نیک، استاد پیشکسوت که حافظه او گنجینه ای 
از یادها و خاطرات شاعران و جلسات شعری خراسان 
بزرگ است، زنگ زد و از نزدیک بودن سالروز درگذشت 
اســتاد امیر برزگر خراسانی و استاد غالمرضا شکوهی 
گفت. یادآوری کرد که سالروز درگذشت این دو عزیز 

البه الی این روزها از یاد نرود. دو ســه روز گذشته به واسطه همین یادآوری چند 
باری به غالمرضا شــکوهی فکر کردم؛ به غزل های جانانه اش؛ به ســفری که در 
خدمت ایشان و چند شاعر پیشکسوت دیگر به قم داشتم؛ به روزی که به روزنامه 
دعوتش کردم و آمد و نشستیم و با هم حرف زدیم برای صفحه ادبیات؛ به جلسه 
شعر حوزه هنری دراواخر دهه ۷0 و جلسات شعر ارشاد و... به امیر برزگر فکر کردم؛ 
به ســفری به تهران که او هم بود و جواد گنجعلی و مصطفی محدثی خراسانی و 
محمود اکرامی؛ به سال 1۳94 که با جمعی از شاعران و یکی دو نفر از دوستان در 

اداره ارشاد به دیدنش رفتیم در خانه اش و از هر دری حرف زدیم و... . 
چند روز بعد یعنی همین پنجشــنبه ای که گذشــت، دوباره نام محمد نیک بر 
صفحه تلفن همراهم ظاهر شــد. با خودم فکر کردم حتماً یادآوری مجدد است، 
اما پس از حال و احوالی، اســتاد گفت: رضا افضلی هم درگذشــت. دیشــب در 

بیمارستان و... .
چند وقتی بود از اســتاد افضلی بی خبر بودم. شــاید از چند ماه پیش از پیدا 
شدن سر و کله کرونا که آمد و همه چیز را به هم ریخت و از جمله دیدارها 
را. تا به خانه برسم بارها و بارها به رضا افضلی فکر کردم. به نخستین بار که 
نامش را شــنیده بودم و یا خوانده بودم، شاید بر جلد کتاب »هفت« به سعی 

و کوشش هاشم رضازاده.
 به روزی فکر کردم که در حوزه هنری خراسان رضوی رونمایی مجموعه نوجوانم 
با عنوان »نه نخ شدم نه خرس« برگزار شد و استاد هم با آمدنش شرمنده ام کرده 
بود. به چند بار دعوتم از سوی استاد به انجمن یاران و دوستداران کافه داش آقا؛ از 
جمله یکی اش سال 9۸ بود در جلسه ای با موضوع ادبیات کودکان و نوجوان و شاید 

همان جلسه بود که مورد لطف استاد قرار گرفتم.
اســتاد افضلی از آن دست شاعران پیشکســوت بی ادعا و مهربانی بود که 
بــا اولین دیدار، آدم را جذب خودش می کــرد. گواه این مدعا یاد کرد او از 
ســوی شاعران و حتی دوستان غیر شاعر اســت که از پنجشنبه در فضای 
مجازی اتفاق افتاده است. او از جمله نسلی است که به روش استادشاگردی 
بالیده اند و می شــد در برخورد با این نســل به خوبی شاهد بود که چگونه 
حرمت اساتیدی را که از آن ها آموخته اند، نگه می دارند؛ چیزی که گویی در 

روزگار ما دارد به کیمیایی تبدیل می شود. 
انــگار روزگار ما روزگاری اســت که 
آدم ها در شــاخه های مختلف هنر 
و ادبیــات خیلــی زود می توانند به 

استاد تبدیل شوند و این اساتید گاهی 
فراموش می کننــد از کجا آمده اند و از 
کدام اساتید یاد گرفته اند. افضلی و نسل 
او اما این گونه نبودند، چرا که به پشت 

بام هنــر و ادبیات نه با آسانســور 
رسیده بودند که مسیر را پله پله 

طی کرده بودند. 
روحش شاد.
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