
حب الحسین یجمعنا
کاربران فضای مجازی با انتشــار تصاویر، 
فیلم ها و دلنوشــته های خود هشــتگ 
ترند  بــه  را  #حب_الحســین_یجمعنا 
نخست جهان در شب و روز اربعین تبدیل 
کردند. هشتگ های #جاماندگان_اربعین، 
#در_حسرت_ و  #به_تو_از_دور_سالم 

اربعین از دیگر هشــتگ هایی بودند که 
توســط کاربران مورد اســتفاده قرار گرفتند. یکی از کاربران نوشته است:»یا 
صاحب الزمان! بین ما دل شکســتگانی که در پشت مرزهای بسته مانده ایم و 
زائرانی که از شهرهای مختلف عراق به سوی حرم سیدالشهدا)ع( روانه شده اند 

یک حس مشترک وجود دارد و آن شوق وصال شماست«.

به خودم می بالم
درگذشت »محمد رضا شجریان«، استاد 
موســیقی ســنتی کشــورمان بازخورد 
زیادی در فضای مجازی داشــته و اغلب 
چهره های شاخص نسبت به آن واکنش 
نشــان داده اند. پرویز پرستویی، بازیگر 
مطرح کشــورمان هم با انتشار تصویری 
از خودش در کنار او  در اینســتاگرامش 
نوشت:» استاد شجریان عزیز. شما فقط یک خواننده بزرگ نبودید، شما بزرگ 
و سرکرده موسیقی ایران زمین بودید. بنده کوچکترین ،به خودم می بالم که 
بارها و بارها شما را از نزدیک زیارت کردم و از سخنان و پند های شما آموختم. 

در وصف شما می شود در طول تاریخ صحبت کرد و صحبت خواهند کرد«.

5 دالر کمک کنید!
پــس از گذشــت چندیــن روز از مناظره 
جنجالی ترامپ و بایدن، تصویری از نشستن 
یک مگس روی ســر مایــک پنس، معاون 
دونالد ترامپ، ســوژه کاربران طرفدار آن ها 
شده اســت! جو بایدن، رقیب دونالد ترامپ 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با انتشار 
عکسی از خود در حالی که یک مگس ُکش 
را در دســت داشــت، در توییتی نوشــت: »۵ دالر برای این مگس کمک کنید«. 
این توییت جو بایدن با واکنش طرفــداران او و همچنین طرفداران حزب رقیب 
)جمهوری خواه( در توییتر همراه بود. یکی از کاربران دراین باره نوشت:»من ۵ دالر 
ندارم، چون حزب دموکرات هنوز هم در حال نابودی اقتصاد آمریکاست چون فکر 

می کنند این موجب کسب رأی برای آن ها خواهد شد«.

اگر کودکان نبودند
کاربران فضای مجازی همزمان با روز جهانی 
کودک، هشــتگ مرتبط با ایــن روز را در 
توییتــر داغ کردند و ایــن روز را به کودک 
درونشان تبریک گفتند! در ادامه چند نمونه 
از توییت های منتشــر شده توسط کاربران 
را می خوانید:»کودک درونتون رو زنده نگه 
دارید شــاید یه روز تنها چیزی باشــه که 
برامون باقی مونده!...اگر کودک نبود نه پدر معنا داشت و نه هیچ مادری بهشتی 
می شد. اگر کودکان نبودند شــکوفه های زندگی به بهار نمی رسیدند و خانواده 

بی مفهوم ترین واژه ای می شد که در لغت نامه ها پیدا می شود«.

آیا از الغری رنج می برید؟
قــدس زندگی: نرگس محمــدی که در 
تمام این ســال ها یــک پــای ثابت همه  
حاشیه ســازی های سیاســی شــبکه های 
آن طرف آبی بوده است و آخرین بار به اتهام 
فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشــت شده 
بــود، در هنگام گذراندن دوران محکومیت، 
شایعه های زیادی برای او ایجاد شد از جمله 

اعتصاب غذای سخت و طوالنی، شکنجه، ابتال به کرونا، ممانعت از دیدار با خانواده 
و... . صبح پنجشنبه ۱۷ مهرماه اما خبر آزادی نرگس محمدی در رسانه ها منتشر 
شــد. به گفته رئیس کل دادگستری اســتان زنجان. او ۱۰ سال مجازات حبس 
الزم االجرا داشت که با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس و موافقت دادگاه، 
میزان حبس وی به 8.۵ سال کاهش پیدا کرد و با پایان محکومیت هشت سال و 
نیم حبس، از زندان آزاد شد. روز پنجشنبه تصاویری از او پس از آزادی در توییتر 
منتشــر شد که پرسش هایی را برای کاربران در پی داشت. مقایسه ظاهر نرگس 
محمدی پیش و پس از دوران حبس نشــان می دهد او به شدت اضافه وزن پیدا 
کرده است. همین موضوع این شائبه را برای کاربران ایجاد کرد که چطور یک نفر در 
حین اعتصاب غذا و ادعای ابتال به انواع و اقسام بیماری ها از جمله کرونا و همچنین 
تحت شکنجه های شدید، می تواند تا این حد اضافه وزن پیدا کند؟!  همین موضوع 
ســوژه کاربران فضای مجازی شــد و آن ها با داغ کردن هشتگ مرتبط با نام او، 
پرسش هایی را در زمینه ادعای شکنجه و ابتالی نرگس محمدی به کرونا مطرح 
کردند. در پایان بخشی از توییت های کاربران فضای مجازی دراین باره را می خوانید:

  طبق آخرین یافته ها نرگس محمدی تحت شکنجه های شکنجه گران نظام به 
قتل رسیده و فردی که دیروز آزاد شد بدل او بوده! البته خانواده وی هنوز از ماجرا 
بی خبر هستن و از مسببان چاقی وی شکایت کرده اند که بعد از زندان نمی توانیم 

هزینه های خورد و خوراک او را تأمین کنیم.
 آیا از الغری رنج می برید؟ با رفتن به زندان های جمهوری اسالمی الغری خود 

را درمان کنید.
 شــما می دونی االن چه زجری باید بکشــه تا اون هیکل قبلی رو بسازه؟ اینا 

همش کار نظامه.
 فردا بی بی ســی می گه تو زندان های ایران باشــگاه بدنسازی برای زندانی ها 
نساختن این جوری اندامشون خراب می شه. یه عده هم هشتگ می زنن #نه_به_

تخریب_اندام_زندانیان!
 ظاهراً رژیم ایران با چاق و فربه کردن متهم ها ســعی دارد تحرک آن ها را کم 
کند تا موقع فرار از زندان نتونن فرار کنن. شکنجه ها هم ظاهراً خوب ساخته بهش.
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ادب و هنرادب و هنر
یادداشتی  از محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر

کمال موسیقی و کمال شعر

یادداشتی از عباسعلی سپاهی یونسی، شاعر و روزنامه نگار 

دنیا باز هم خالی تر شد

 فکری در گفت وگو با قدس:

با 3/5میلیارد، پرونده من و نساجی بسته می شود

شجریان را درست ببینیم
یکــی از ظلم هایی که معموالً در حق افراد می شــود از طرف دوســتداران و 
طرفداران آن هاست؛ به این شکل که آن ها از عالقه زیاد به ورطه افراط افتاده 
یا به دلیل فضای احساسی که بر وجودشان حاکم می شود فریب کالهبرداران 

اجتماعی و سیاسی را خورده و دشمن را دوست تصور می کنند.
متأسفانه در مورد خســرو آواز ایران یعنی محمدرضا شجریان هم این اتفاق 
افتاده است. طرفداران او را البته باید به چند دسته تقسیم کرد. اول کسانی که 
او را خوب می شناختند، با صدایش مأنوس بودند و آشنایی خوبی با موسیقی 
ســنتی داشته و دارند و فرهنگ ملی و ایرانی را ارج می نهند و اساساً هنر 

را برای تعالی و به تعبیر شجریان برای اندیشیدن می خواهند.
دســته دوم کسانی هســتند که موســیقی را گوش می دهند و اطالعات 
حداقلی هــم از آن دارند امــا مثل گروه اول نیســتند. همه چیز گوش 
می دهند اما واقف اند موسیقی اصیل و متفکر از موسیقی مبتذل جداست.

دســته سوم کسانی هستند که کاری به اصالت و سنت و فرهنگ قومی و 
ملی خود ندارند. آن ها همه چیز گوش می دهند. موسیقی غربی و شرقی 
برای آن ها فقط وســیله ســرگرمی اســت. این ها اتفاقاً بیش از دو دسته 
دیگر ادای انســان های فهمیده و با فرهنگ و اهل موسیقی را درمی آورند 
و حرف های قلمبه ســلمبه می زنند. متأسفانه موضوع محمدرضا شجریان 
و درگذشت وی هم وسیله سوءاستفاده کالهبرداران اجتماعی قرار گرفته 
است و امثال بی بی ســی یا ایران اینترنشنال یا من و تو که سرسلسله به 
ابتذال کشــیدن موسیقی ایرانی و تبدیل کردن آن به یک ملغمه غربی و 
شــرقی بی هویت هستند مدتی است داعیه دار شجریان شده اند؛ در حالی 
که بیشــترین ضربه به موسیقی توسط همین رسانه ها و امثال این ها وارد 

شده است.
هــم این ها با پخــش آهنگ های جلف و شــهرت دادن بــه خوانندگان 
دائم الخمــر یا خانواده بریده، آن ها را برای نوجوانان و جوانان الگو کردند. 
به راستی چه کسی دوستدار شجریان است؟ آن رسانه ای که موسیقی او 
را به مظلومیت کنار زد و گوش و ســلیقه موسیقایی مردم ایران را تقلیل 
داد یا کســانی که با هنر شــجریان زندگی کردند و تعالی موسیقی او را 

خواستار بودند؟
البته به نظرم این نکته ای اســت که حتی خود شــجریان هم می دانست 
و به همین دلیل هیچ گاه رخت اقامت از ســرزمین مادری خود برنداشت 
و فهمیده بود اگر کســی به موســیقی او اهمیت می دهد قطعاً ایرانیان و 
فرهنگ دوستان شرق عالم هستند. ایرانی ها هستند که حتی حاضرند چند 
میلیون پول بلیت برای یک شب کنسرت او بدهند و آوازش را بشنوند. اما 
در غرب کسی این را نمی فهمید و حتی همان خوانندگان مهاجرت کرده 
هم امروز طرفداری در غرب ندارند و دیگر از آن کنســرت های شلوغ سه 

دهه پیش در لس آنجلس خبری نیست.
اما چه خوب است که دوستداران واقعی شجریان و اهل فرهنگ و موسیقی 
که به خصوص در دسته اول این مطلب تعریف شدند، اجازه ندهند ساحت 
شــجریان و موســیقی و هنر او آلوده کالهبرداران سیاسی و اجتماعی و 
رســانه های غرب زده و غرب دوست و بی هنران شــود. عالقه مندان واقعی 
موسیقی سنتی ایرانی باید دامن شجریان را از آلودگی های سیاست زدگی 
پاک کنند و اجازه ندهند برخی ها این قدر وقیح شوند که به نام موسیقی، 
محمدرضا شــجریان را به باده گساری متهم و او را ذلیل خاطرات کذب و 

شهرت خواهی خود کنند.
شجریان ممکن است اشتباه هایی داشته باشد اما به خصوص در سال های 
اخیر به نظر می رســد با شناخت درســت فضای سیاسی از این حاشیه ها 
کنار کشــید و حتی در مصاحبه با روزنامه ایران برخی از گفته های سابق 
خود را اصالح کــرد و به ویژه در مورد مذهب به صراحت بر پایبندی خود 
به آن تأکید کرد. او به خوبی فهمیده بود اگر کســی به موســیقی سنتی 
و اصیل ایرانی ضریب داده و موجب رشــد آن شود کسی جز مردم ایران 
و جمهوری اســالمی ایران که از ابتدای انقالب از موسیقی اصیل حمایت 

کردند، نخواهد بود.

یادداشتی از آرش شفاعی، شاعر و روزنامه نگار

مسئولیت »پسر بزرگ« بودن

روایت مجازی

یادداشت 

مسعود بصیری
annotation@qudsonline.ir
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 مجید تربت زاده  آن ســال ها، حتی وقتی کودک 
۱2-۱۰ ساله مشهدی با صدای کم نظیرش، دل و جان 
حاضران در حســینیه یا مسجد و کالس های قرآنی را 
جال می داد، کمتر کســی فکرش را می کرد که کودک 
و شــاگرد کالس های درس پدر، روزگاری خالق اثری 
شود که امروزه با شــماره ۱396 در فهرست آثار ملی 
کشورمان به ثبت رســیده است. همان طور که حتی 
اوایــل دهه 4۰ وقتی برای نخســتین بار به شــورای 
موســیقی رادیو رفت، دســت رد به ســینه اش زدند. 
بی شک اعضای شــورای آن روز و خیلی از نوازندگان 
سرشــناس آن روزگار، باور نمی کردند جوان چشم و 
ابرو مشکی شهرستانی، روزی عالوه بر همه گوشه ها، 
ردیف ها و مقام های موسیقی ایرانی، قله آواز ایران را هم 

فتح کرده و به نام خودش بزند.

دل از دست داده ایم#
توقع نداشته باشید جوانی که سرپرشوری دارد، عاشق 
موسیقی اصیل اســت، در خانواده ای اصیل و ریشه دار 
بزرگ شده، درس معلمی خوانده و معلمی کرده است، 
اول از همه، شــاگرد پدری به شدت معتقد و با اخالق 
بوده، روحیه تالش و مبارزه را در فعالیت ها و مسابقات 
ورزشــی آموخته و خالصه به صــورت ذاتی و ارثی و 
اخالقی و... یک هنرمند به حســاب می آید، با یک بار 
دست رد خوردن به سینه اش توسط شورای موسیقی 
رادیو، توی ذوقش بخورد، عشق و عالقه اش را رها کند، 
گوشه عزلت بگیرد و برای دلش بخواند یا نه حاضر شود 
پای رسیدن به شهرت، قید اصول اخالقی و شخصیتی 
و خانوادگی اش را بزنــد که مثالً رادیو یا تلویزیون آن 
روزگار یکی دوبار صدا و تصویرش را پخش کند. استاد 
شــجریان در این باره گفته بود: »براي ورود به عرصه 
موسیقي زحمات و ســختي های بسیاري را متحمل 
شــدم و مواردي سر راهم بود که عالقه ای به راه یافتن 
در آن ها را نداشــتم و نیز مسائلي در رادیو و تلویزیون 
وجود داشت که مزاحم کار من می شد... زنده یاد جواد 
بدیع زاده که پیشتر کارم را شنیده بود مرا به نزد استاد 
داوود پیرنیا برد و ایشــان پس از شنیدن صدایم اظهار 
خشنودي و رضایت کرد و فرداي آن روز به دستور این 
هنرمند با سنتور روانشاد رضا ورزنده قطعاتي را در آواز 
افشاري با غزلي از حافظ با عنوان »ما سرخوشان مست 
دل از دســت داده ایم« خواندم که در قالب برگ سبز 
شــماره 2۱6 ضبط و چهار ماه بعد در آذر ۱34۵با نام 

»سیاوش بیدگاني« از رادیو پخش شد.

شیرت پاک بوده#
معلوم اســت پدری که »محمدرضا« را با نواهای قرآنی 
بزرگ کرده، در آن روزگار راضی نمی شود فرزندش به 
جهان سازهای مختلف ســر بزند و موسیقی را همراه 
با ســاز دنبال کند. از قضا »محمدرضا« مثل پدر فکر 
نمی کند. از همان ۱6 یا ۱۷ ســالگی عاشق سازهایی 
چون ســنتور و تار است و در سال های بعد چند برابر 
آنچه وقتش را با آواز، ورزش یا خوشنویسی می گذراند، 
دنبال یادگیری درباره سازهاســت: »من قبل از اینکه 
خوانندگــی را در رادیــو آغاز کنم، روی ســنتور کار 
می کردم... پس از اینکه در ســال 36 از دانشســرای 
مقدماتی فارغ التحصیل شــدم، یکی از دوستانم یک 
سنتور مشقی به قیمت ۱۵ تومان خریده بود و آن زمان 
هم اولین بار بود که ســنتور می دیدم، چرا که در خانه 

ما رادیو و تلویزیون نبود... یک روز با دوستم ابوالحسن 
کریمی شروع به نواختن کردیم و او پس از چند ساعت 
خســته شد و خوابید، اما من برای خودم می نواختم و 
ســنتور نواختن من از همان زمان و بدون معلم آغاز 
شد...«. ماجرای نام مستعار »سیاوش بیدگانی« یا اینکه 
پیش از انقالب بیشــتر به نام »سیاوش شجریان« از او 
یاد می شد هم در واقع برمی گردد به احترامی که برای 
پدر و اســتاد اولش قائل اســت: »پدرم به عنوان یک 
چهره مذهبي در مشهد از شهرت و محبوبیت خاصي 
برخوردار بود، بنابراین به احترام ایشــان ترجیح دادم 
براي فعالیت موســیقایي از نام مستعار استفاده کنم... 
سرانجام خانواده فهمیدند آواز می خوانم. یعنی موقعی 
که مــن به تهران آمدم، پدر فهمید من برای آواز دارم 

به تهران می آیم... .
بعدها که پدر فهمید، از یک نفر شــنیده بود من راهم 
را درست رفته ام. یک سال با آقای عبادی آمدم مشهد، 
پدر آمدند آقــای عبادی را دیدند و گفتنــد:  ها بابا... 
باالخره راهت را درست رفتی، شیرت پاک بوده... ولی 
خوب خودش موسیقی گوش نمی کرد. مادر می گفت: 
می شینه پای تلویزیون، همین طور به تو نگاه می کنه، 
موقعی که می خونی، گوش می ده، ولی تا ســاز شروع 

می شه، در گوشاشو می گیره... .

می دانیم و نمی دانیم#
داستان »ربنا«یش را قطعاً همه شما می دانید. اثری که 
امروز با شماره ثبت ۱396 جاودانه شده و خدا می داند 
شجریان آن را با چه حس و حالی خوانده در واقع یکی 
از سرمشق هایی است که برای شاگردانش ارائه کرده، 
بــدون تمرین و تمهید از پیش تعیین شــده. اما من 
که با حســاب و کتاب خودم خیلی »شجریان شناس« 
بودم، در روزهای »ســیاوش« بودنش، پیش از انقالب 
بارها خواندنش را در تلویزیون دیــده بودم، در دوران 
دانشجویی، برای به بازار آمدن آلبوم هایی مثل »آستان 
جانان«،»بیــداد« و»دودعود«ش لحظه شــماری کرده 
بــودم و هرکدام از کاســت های آن روزگار را بی اغراق 
2۰۰ بار بلکه بیشتر گوش کرده بودم و مثالً از »آستان 
جانان«ش هیچ وقت سیر نشده بودم یا زندگی و حرف ها 
و هنرمندی اش را در مجله های زیادی شخم زده بودم 
و می دانستم در اعتراض به جشن فرهنگ و هنر شیراز 
و بی احترامی هایش به فرهنگ ایرانی، پس از مدتی از 
شــرکت در آن خودداری کرده یا می دانستم پیش از 
انقالب همراه با »سایه« و تعدادی از هنرمندان، نامه ای 
اعتراضی به مدیران وقت رادیو و تلویزیون نوشته، سال 
۱3۵6 در مسابقات قرائت قرآن کشور شرکت کرده و 
مقام آورده، اواسط سال ۵۷ از کار با رادیو سر باز زده و 
گفته:»آن موقع، آنجا با روحیات من نمی خواند، حس 
می کردم سیاســت پخش صداها از رادیو و تلویزیون را 
کاباره دار دارد تعیین می کند و ابتذال فرهنگی... دیگر 
ادامه ندادم« یا حتی برخی آثار خوشنویسی اش را دیده 
بودم، با همه این ها باور کنید تا سال ۱392 نمی دانستم 
شــجریان در ساختن برخی از سازها و یا ارتقای آن ها 
زحمات زیادی کشــیده و هنرمندی هم به خرج داده 
است. او سال 92 پس از رونمایی از سازهایش در یک 
نمایشگاه گفت: »... پس از مدت ها سعی کردم با چوب، 
کارهایی را روی ســنتور انجام دهم و آن قدر که روی 
سنتور وقت گذاشــتم، برای آواز وقت نگذاشتم. حتی 

تا سال ۷۵ هنوز گرفتار شیوه پل گذاری سنتور بودم«.

ادامه داستان شورای موسیقی#
البته احتماالً این را هم کســی بــاور نمی کرد و حتی 
ممکن است شما هم امروز باور نکنید که پسر نازپرورده 
»مهدی شــجریان« که دوران کودکــی و نوجوانی در 
قرائت قرآن، کسی باالی دستش پیدا نمی شد، با همه 
زحماتی که کشــیده و جایگاهی که دارد، روزی دلش 
را بزند به دریای پرموج و خطر پایتخت، دســت زن و 
دو فرزندش را بگیرد و در پی عشق و عالقه اش ساکن 
خانه محقر دو اتاقه ای در تهران شــود و سال ها بعد در 
خاطراتش بنویسد یا بگوید: »دو اتاق در قالب یک خانه 
محقــر در خیابان جابري تهران اجاره کردم و به اتفاق 
همسر و دو دخترم در آن زندگي می کردم و روزها در 
داخــل کمد به خواندن می پرداختم و جمعه ها به کوه 

می رفتم...«!
قرار به شرح حال نویسی تکراری یا بازنشر زندگی نامه 
استاد شجریان نبود. در واقع برای بزرگداشتش، فقط 
بخش هایــی از زندگی او را اینجــا واگویه کردم تا آن 
دســته احتماالً بیگانه با موسیقی اصیل که از مرحوم 
استاد »شــجریان« فقط جوزدگی این روزهای فضای 
مجازی و سروصداهایش را می شناسند متوجه باشند 
دارند درباره چه کســی با چه جایگاهی به سرو سینه 
پیج های اینستاگرامشان می زنند یا سرشان را به در و 
دیوار توییتر می کوبند! تا آن هایی که تا همین چند روز 
پیش، فقط نام و شهرت »شجریان« را می دانستند بی 
آنکه حتی نام یک اثر ماندگار و با ارزش از او را بلد باشند 
یا یکی از آثار پرشمارش را شنیده باشند، موفق شوند 
فرق بگذارند میان برخی سلبریتی های مدعی امروزی با 
هنرمندی که خون دل ها خورده بود تا میراث موسیقی 
اصیل و آواز ایرانی را سالم به دست امروزی ها برساند... 
راســتی تا یادم نرفته، بگذارید ادامه داســتان جوان 
مشهدی را بگویم که اولین بار چه بسا با هزاران امید، 
بدون سفارش آدم سرشناسی به شورای موسیقی رادیو 
رفته بود تا بختش را بیازماید. البته به شهادت خاطرات 
خودش، این را خوب می دانست که اگر کاباره ای یا آدم 
با نفوذی در حوزه موسیقی مطربی و کوچه و بازار آن 
روز پشتش باشــد، احتمال موفقیتش باالتر است اما 
»محمدرضا« نه شــخصیتش و نه اعتقادات و نگاهش 
به موسیقی، سنخیتی با کاباره و کاباره خوانی داشت و 
نه آدم با نفوذی را در این حوزه می شــناخت؛ همین 
شــد که اعضای شورای موسیقی رادیو به هوای اینکه 
جوانی برای گرفتن حقوق و دستمزد آمده ردش کردند. 
نوازندگان هم حاضر نبودند برای جوانی شهرستانی که 
به تصور آن ها حتماً خارج می خواند و فقط صدای نسبتاً 

خوبی دارد، سازشان را خرج کنند! 

 زمان خاکسپاری #
به حضور خانواده استاد منوط شده است

خبرگزاری ها  نوشــتند : پیکر اســتاد شجریان روز 
گذشته در مسیر انتقال از فرودگاه ،  از زیرگذر حرم 
مطهر رضوی به قصد طواف امام رضا)ع( عبور کرد 
و قرار است صبح  امروز ) شنبه( در فردوسی مشهد 

به خاک سپرده شود. 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی خراســان نیز 
اعالم کرد:»تصمیم گیری بــرای تعیین زمان دقیق 
خاکسپاری به حضور خانواده آن مرحوم منوط شده 

 است«.
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امین غالم نژاد: پرســپولیس با عبــور از النصر در مرحله 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان آســیا موفق به صعود به فینال 
این رقابت ها شده بود. با این حال ساعاتی بعد از این اتفاق، 
باشگاه النصر اقدام به شکایت از پرسپولیس بابت سود بردن 
از بازیکنان غیرمجاز با توجه به بســته شدن پنجره نقل و 
انتقاالتی اش را به کنفدراســیون کرد. موضوعی که با توجه 
به شکایت برانکو ایوانکوویچ بابت مطالباتش و نامه ای که به 
باشگاه پرسپولیس در خصوص رأی این موضوع ارسال شده 

بود، نگرانی بزرگی را شکل داده بود.
باشگاه پرســپولیس پس از شــکایت النصر و درخواست 
کنفدراسیون برای ارائه مستندات، این موضوع را در دستور 
کار قرار داد و اکنون هم AFC شکایت النصری ها را نادرست 

اعالم و حضور پرسپولیس در فینال را قطعی دانست.

بند #59
این کنفدراســیون در سایت خود هم در توضیح کامل این 
پرونده آورده است: کمیته انضباطی و اخالقی کنفدراسیون 
فوتبال آســیا امروز اعتراضی که توســط النصر عربستان 
سعودی درباره بازی نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا)منطقه 
غرب( مطرح شده بود را براساس ماده AFC 59 رد می کند. 
وکیل باشگاه پرسپولیس در این مورد گفت: استناد AFC به 
ماده 59 آیین نامه انضباطی برای رد اعتراض النصر یعنی این 
شکایت از لحاظ شکلی رد شده و وارد بحث محتوا نشده اند. 
در الیحه ما آمده بود آیا تیم النصر حداکثر تا 48 ساعت پس 
از اتمام بازی شکایت مکتوب و کامل خود را به AFC ارائه 
داده است. »ساعد وکیل« خاطرنشان کرد: در پرونده شکایت 
النصر سه بخش اصلی وجود داشت. ابتدا اینکه پرسپولیس 
در محدوده زمانی مجاز قرارداد بازیکنان جدید خود را ثبت 
کرده و تا پیش از اینکه به دلیل عدم پرداخت طلب برانکو 
دچار محکومیت و بســته شدن پنجره نقل و انتقاالتی اش 
شود، قراردادهای خود را منعقد کرد. این مسائل محتوایی 
است. سومین مسئله هم درباره تردید باشگاه النصر بود. طبق 
آنچه اطالع دارم و امیدوارم درست باشد استعالمی هم که 
AFC از فیفا داشته این موضوع را تأیید کرده که پرسپولیس 
تا 12 سپتامبر )22 شهریور( مجاز به استفاده از پنجره نقل 
و انتقاالتی اش بوده و محرومیت کمیته انضباطی فیفا پس از 

آن تاریخ اجرا شده است.

#CAS نامه عرب ها به
باشگاه النصر عربستان پس از رد شکایتش علیه پرسپولیس 
از سوی کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا، دست به 

کار شد و به دادگاه عالی ورزش )CAS( شکایت کرد. هیئت 
مدیره باشــگاه النصر به ریاست صفوان السویکت بعد از رد 
شــدن اعتراض خود قصد دارد موضوع را در CAS پیگیری 
کند.عبدالعزیر المریسل، خبرنگار حوزه النصر در عربستان 
گفت: النصر پرونده را بــه دادگاه بین المللی ورزش خواهد 
بــرد. از هواداران می خواهیم که به حمایت از هیئت مدیره 

و بازیکنان ادامه دهند.

هجوم منتقدان عرب به النصری ها#
حساب توییتری »صحیفه الشبابیه« که در پوشش خبری 
مربوط به این شــکایت فعال بود به انتقاد از مسئوالن این 
باشــگاه ســعودی و طرح احتمالی آن ها برای درخواست 
تجدیدنظر در حکم پرداخت: »بعد از کاغذ سوخته شکایت، 
باشــگاه النصر بحث تجدیدنظر در رأی را زمزمه می کند و 
شما در این مورد چیزهای حیرت انگیزی می شنوید ولی آیا 
این بارهم هواداران النصر را حداقل یک هفته فریب می دهد؟ 
چرا باشگاه النصر درباره دالیل حذف  از لیگ قهرمانان آسیا 

صحبت نمی کند...؟«
»مرزوق العجمی« هماهنگ کننده ســابق رســانه ای فیفا 
و کنفدراسیون آســیا با انتقاد عجیب از رد شکایت النصر، 

نوشــت: »ماده 59 قوانین لیگ قهرمانان آســیا که کمیته 
انضباطی AFC به آن استناد کرده است، به ساز و کار شکایت 
طرف متضرر اختصاص دارد. باشگاه النصر باید یک نشست 
خبری »صریح و غیر احساسی« برگزار کند، چراکه این ماده 

فاجعه بار است«.

آرزوهای بزرگ#
اگر قرمزها قهرمان آســیا شوند و به جام باشگاه های جهان 
2020 راه یابنــد، پاداش آن ها دســت کم 7.5 میلیون دالر 
خواهد بود که ممکن اســت تا 15 میلیون دالر نیز افزایش 

یابد.

لیگ قهرمانان آسیا؛ 2/7 تا 4/8 میلیون دالر#
پرســپولیس تا اینجای لیگ قهرمانان آســیا توانســته 
درآمدزایــی 770 هزار دالری خــود را قطعی کند. اما 
پرســپولیس حاال با حضور در فینال امکان یک پیروزی 
)50 هزار دالر( و کســب نایب قهرمانــی یا قهرمانی را 
دارد. در صورت شکست مقابل نماینده شرق، این باشگاه 
2 میلیون دالر دیگر کســب می کند و در صورت کسب 
جام قهرمانی، 4 میلیون دالر به سرخ ها خواهد رسید تا 

مجموع درآمدزایی روی عدد 4.8 میلیون دالر بماند.

جام جهانی باشگاه ها؛ 2/5 تا 10 میلیون دالر#
فصــل گذشــته لیورپول با کســب قهرمانــی در جام 
باشگاه های جهان به پاداش 10 میلیون دالری رسید که 
رقم نســبتاً قابل توجهی برای باشگاه انگلیسی محسوب 
می شــد. این در حالی است که تیم های دیگر هم سهم 
خوبــی از جوایز این رقابت ها داشــتند و به درآمدزایی 

حداقل 2.5 میلیون دالر رسیدند.
در جام جهانی باشگاه ها پیروزی در هر بازی درآمد جداگانه 
نــدارد، اما تیم های اول تا چهارم به ترتیب 10 میلیون دالر، 
5میلیون دالر، 4 میلیون دالر و 3 میلیون دالر جایزه می گیرند 

و سه تیم دیگر هم صاحب 2.5 میلیون دالر می شوند. 
 این در حالی است که هنوز سرنوشت جام جهانی باشگاه ها 
در سال جدید مشخص نیست. قرار است فصل 2020 این 
رقابت ها در قطر و به صورت فرمت قبلی برگزار شود، اما این 
احتمال هم وجود دارد که در تابستان 2021 چین میزبان 
جام جهانی باشگاه ها با حضور 24 تیم باشد؛ در آن صورت 
نایب قهرمان لیگ قهرمانان آسیا 2020 هم به این رقابت ها 

صعود خواهد کرد.

شکایت سعودی ها توسط کمیته انضباطی AFC رد شد، متوسل به CAS شدند!

شکست دوباره النصر از پرسپولیس

واسعی: قراردادم را بدون عیب فسخ کردم 
ورزش: سعید واســعی درخصوص فسخ قرارداد با باشگاه پیکان و واکنش این 
باشگاه تهرانی اظهار کرد: به هیچ عنوان بدون مطالعه و به صورت ناگهانی برای 
فســخ قرارداد با پیکان اقدام نکردم و هر مسئله ای که وجود داشت تمام شده 
اســت؛ این خوب نیســت که آقایان تهدید کنند و بگویند فدراسیون در کنار 
آن هاســت و من را محروم می کنند! مگــر کاری خالف قانون انجام داده ام که 
این طور می گویند؟ کارم به هیچ عنوان غیرقانونی نیست که ترسی داشته باشم 

و هیچ خطری من را تهدید نمی کند. 

با عقد قرارداد رسمی با العربی قطر 
ترابی می تواند مقابل السد بازی کند

ورزش: در حالی این خبر منتشر شده بود که باشگاه العربی برای عقد قرارداد 
رســمی با مهدی ترابی منتظر خروج میشل السوگا است این بازیکن رسماً به 

العربی پیوست.
تیــم فوتبال العربی قطر امروز باید در فینال اردوکاپ به مصاف الســد برود و این 
احتمال وجود دارد که مهدی ترابی ستاره سابق پرسپولیس نیز در این بازی برای 

تیم جدیدش به میدان برود.

کین: همین ها سولسشر را هم از منچستر بیرون می کنند
ورزش: اسطوره شیاطین سرخ از عملکرد برخی بازیکنان منچستریونایتد بسیار ناراضی 
است و معتقد است بعد از مربیان قبلی، سولسشر نیز در نهایت به خاطر کم کاری آن ها 
اخراج خواهد شد. روی کین در این مورد می گوید: »همه ما بازیکنان روز بد داشتیم ولی 
واقعا عملکرد بعضی از بازیکنان منچستریونایتد مایه شرمساری است. آن ها همانطور که 
باعث اخراج مربی قبلی تیم شدند، همین بال را سر اوله گنار سولسشر سرمربی کنونی تیم 
نیز خواهند آورد. یونایتد با این بازیکنان راه به جایی نخواهد برد. کیفیت فنی تیم پایین 

است و این تیم با وضعیت موجود نمی تواند به قهرمانی فکر کند.«

اریکسن: نمی خواهم در اینتر نیمکت نشین باشم
ورزش: هافبک دانمارکی تیم فوتبال اینتر از نیمکت نشــینی اش در این تیم ایتالیایی 
خوشحال نیست. کریستین اریکسن می گوید: »نمی خواهم کل فصل نیمکت نشین باشم. 
امیدوارم آنتونیو کونته و باشگاه اینتر هم قصدی برای این کار نداشته باشند. فصلی شلوغ 
با بازی های زیاد خواهد بود، از این رو انتظار دارم که این فصل بازی کنم. نیمکت نشینی 
خوب نیست و وقتی بازیکنی باتجربه تر می شود، تحملش هم بابت نیمکت نشینی کم 
می شــود. انتظارات از من زیاد اســت، هواداران فکر می کردند که من باید در هر بازی 

کارهای متفاوتی انجام دهم، اما این اتفاق رخ نداد.

سینا حسینی: ماجرای حضور روزبه چشمی در باشگاه  
أم صالل قطر یکی از سؤال برانگیزترین اتفاقات ممکن 
برای هواداران استقالل بود تا این پرسش به وجود بیاید 
چگونه روزبه چشمی که هنوز بازی های لیگ قهرمانان 

آسیا تمام نشده بود با نمایندگان قطری به توافق 
رسید؟

متن ضعیف قرارداد#
ریشه یابی این اتفاق غیرمنتظره این حقیقت 
را به اثبات می رســاند که مسئوالن سابق 
اســتقالل بدون رعایت اصــول حرفه ای با 

این بازیکن وارد مذاکره شــدند 
و باوجــود پیشــنهاد بســیار 
سنگین مدیرعامل برکنارشده 
نتوانستند وی را متقاعد کنند 
در ترکیب استقالل باقی بماند 
به همین دلیل چشــمی با 

متون  از ضعف  اســتفاده 
قراردادش اســتقاللی ها 

را شــوکه کرد و بدون 
پرداخت یک ریال از 

استقالل جدا شد.
بررسی های اولیه 

می دهد  نشان 
اســتقاللی ها 
قــرار بــود با 
چشمی  روزبه 

ی  د ا د ر ا قــر
دوساله امضا کنند تا او همانند فصل 
نوزدهم در خدمت اســتقالل باقی 
بماند، اما اتفاقاتی افتاد که معادالت 

به هم خورد.

پیشنهاد نجومی#
شــنیده می شــود در مذاکرات اولیه 

مســئوالن باشــگاه روزبــه چشــمی 
می پذیــرد که با دریافت رقم 4 میلیارد 
تومــان بابــت فصــل بیســتم و مبلغ 
5میلیارد تومان بابت فصل بیســتم و 
یکم در مجموع با قــراردادی به مبلغ 
9 میلیــارد تومان با اســتقالل قرارداد 

امضــا کند. اما پیــش از امضای قرارداد 
مدیرعامــل با اصرار فراوان از مســئوالن 
باشــگاه می خواهد اجازه دهند طرفین در 

جلســه ای دو نفره به صورت خصوصی با هم صحبت 
کنند. پس از اتمام این جلســه اتفــاق عجیبی رخ 
می دهد که مســئوالن باشــگاه از فرط تعجب هیچ 
حرفی نمی توانند بیان کنند. گفته می شــود در این 
مالقات توافــق 9 میلیــاردی بابت دو فصل 
خیلی زود نقش برآب می شود و چشمی با 
مبلغ نجومی زیر برگه قراردادش را امضا 

می کند.

بند جدایی#
اوج فاجعه اما زمانی اســت کــه در قرارداد 
جدید عنوان می شــود وی اگر با 
پیشنهاد خارجی روبه رو شد 
پرداخت  بــدون  می تواند 
مبلــغ به عنــوان هزینه 
از  رضایت نامه  صــدور 
شود!  جدا  اســتقالل 
این اتفاق با مخالفت 
باشگاه  مســئوالن 
می شــود  مواجه 
امــا بــه اصــرار 
این  ســعادتمند 
تغییرات  با  قرارداد 
جدید آماده می شــود و 
طرفین زیر برگه قرارداد را امضا 
می کنند تا همه چیز به سود 
روزبه چشــمی به پایان برسد 
و سر اســتقالل از این معرکه 

عجیب بی کاله باقی بماند.

پنجره بسته#
البتــه نکتــه امیدوارکننــده 
اینجاســت که این قراردادها به 
دلیل مسدود بودن پنجره نقل 
و انتقاالت باشــگاه هنوز به ثبت 
نرســیده و به احتمال فراوان با 
تغییر در حوزه مدیریت قطعاً با 
تغییرات اساسی و عمده رو به رو 
خواهد شــد، چون حساسیت 
فراوانــی روی ایــن قراردادها 
وجــود دارد و دســتگاه های 
افزایش این  نظارتی به نحوه 
قراردادها به شدت ایراد وارد 

کردند. 

محمدرضاخزاعی: سی و ســومین دوره مسابقات 
لیگ برتــر هندبــال، گرامیداشــت یــاد و خاطره 
شــهید پورجعفری از امروز در تاالر شهید سلیمانی 

فدراسیون هندبال آغاز می شود.
این رقابت ها، با شــرکت 12 تیم در دو گروه 6 تیمی 
و به صــورت متمرکز در چندمرحلــه برگزار خواهد 
شــد. مرحله نخســت از امروز تا پنجشنبه 24 مهر 
و در سه دور در سالن شــهید قاسم سلیمانی تهران 
انجام می شــود. نکته تأسفبار، عدم حضور نمایندگان 
خراســان رضوی و کرمانشاه است. سربداران سبزوار 
که در دو دوره گذشته، به عنوان تنها نماینده استان 
در لیگ برتــر حاضر بوده، به دلیل نداشــتن حامی 
مالی، غایب اســت تا طرفداران پرشــور سبزواری از 
تماشــای لیگ محروم باشــند. مایه تأسف است که 
مسئوالن شهر بزرگ ســبزوار توان حمایت یک تیم 

از مهد هندبال کشور را ندارند. 
ســال گذشته، تیم هیئت هندبال مشهد با حضور در 
لیگ یک، سهمیه حضور در لیگ سی وسوم را بدست 
آورد، اما لطف مسئوالن و صنایع پرشمار بزرگ ترین 
استان کشور، شامل حال هندبالیست ها نشد و تالش 
گروهی از پیشکسوتان هندبال هم برای جذب حامی 

مالی، راه به جایی نبرد! 
از کرمانشاه دو سالی می شد که زاگرس اسالم آبادغرب 
در لیــگ برتر حضور داشــت و در جمع مدعیان هم 
بود، اما به دلیل محقق نشدن وعده های مسئوالن این 
استان، مدیران زاگرس عطای حضور در لیگ هندبال 

را به لقایش بخشیدند. 

گروه بندی#
12 تیــم حاضر در لیگ برتر هندبال در دو گروه به این 

ترتیب قرار گرفتند:
گروه اول: 1-پرسپولیس بهبهان 2-ذوب آهن اصفهان 
3-زاگرس اسالم آبادغرب 4-ستارگان دشتستان 5-پاس 

ناجا قم 6-نیروی زمینی شهید شاملی کازرون 
گروه دوم: 1-کیمیا کاشت کردستان 2-صنعت مس 
کرمان 3-فوالد مبارکه ســپاهان 4-زغال سنگ طبس 

5-پرواز هوانیروز 6-فرازبام خائیز دهدشت 

#PCR عدم پذیرش تیم ها بدون تست
 رئیس فدراســیون هندبال از عــدم حضور تیم های 
لیگ برتری آقایان در فصل جاری بدون انجام تست 

PCR خبر داد. 
علیرضــا پاکدل در این زمینه گفت: با توجه به اینکه 
قرار اســت لیگ برتر آقایــان از 19 مهرماه در تهران 
برگزار شــود و پس از اخذ مجوزهای برگزاری لیگ 
توسط فدراسیون از ســتاد مقابله با کرونا در ورزش 
و فدراسیون پزشکی ورزشــی درصدد هستیم برای 
سالمتی ورزشکاران هندبال و خانواده های آنان که در 
اهم وظایف ما قرار دارد، نســبت به اجرای پروتکل ها 
نهایت دقت و ســخت گیری را داشــته باشــیم و در 
همین زمینه بخشــنامه ای را برای باشــگاه ها ارسال 
کردیــم که طی آن گفتیم در صورتی که در تمرین ها 
مسائل بهداشتی رعایت نشود و این نکته قطعاً منجر 
به فراگیر شدن ویروس خواهد شد به همین منظور از 
آنان خواسته ایم تمامی بازیکنان و اعضای کادر فنی 

تست PCR را انجام دهند. 
این نکته را باید اضافه کنم که مطابق دســتور ستاد 
مقابله با کرونا در ورزش، حضور خبرنگاران برای هر 
گونه کار خبری در ســالن هندبال منوط به تحویل 

برگه انجام تست PCR است.

پیشنهاد نجومی سعادتمند کارساز نبود

جدایی چشمی و سر بی کاله استقالل
امروز لیگ برتر هندبال آغاز می شود

خراسانی ها تماشاگران پر افسوس

گفت وگوی روز

فکری در گفت وگو با قدس:
با 3/5میلیارد، پرونده من و نساجی بسته می شود

حمیدرضا عرب: محمود فکری در روزهای گذشته شرایط عجیبی را به واسطه 
انتشار شماره تلفن و آدرس منزلش توسط برخی مسئوالن باشگاه نساجی سپری 
کرد. این اقدام موجب شــد تا برخی هوادارنماهای تیم نساجی مقابل در خانه او 
حاضر شوند و عالوه بر شکستن شیشه ماشین او، خانواده اش را هم تهدید کنند. این 

موضوع سبب شد تا گپی کوتاه با سرمربی استقالل داشته باشیم.
وی در گفت وگو با قدس در این باره گفت: ماجرایی بود که باعث و بانی اش علی 

امیری و رضا حدادیان دو مسئول باشگاه نساجی بودند. آن ها از وقتی من 
استعفایم را دادم رفتارشان عوض شد و در اقدامی عجیب شماره موبایل 
شخصی و آدرس منزل من را در رسانه های خودشان قرار دادند. برخی 
هوادارنماهای نساجی شیشه ماشین من را شکستند و پرچم نساجی را 

روی ماشین من چسباندند وعالوه برآن خانواده من را هم تهدید کردند.
او در پاسخ به این سؤال که فکر می کنید ریشه این رفتار ها چیست، گفت: 

ریشه اش صداقت محمود فکری است. 
من که باعث شدم نساجی در لیگ بماند. باور کنید اگر من در این تیم 
مربیگری نمی کردم شرایط آن ها طور دیگری بود. من با پرداخت 3/5 
میلیارد تومان پرونده حقوقی ام با باشگاه نساجی را می بندم و ارقامی 
که آن ها گفته اند )منظورش 7میلیارد است( صحت ندارد. فکری در 
خصوص اضافه شدن مربی دیگری به کادر فنی تیمش گفت: باز هم 
قرار است افرادی به این کادر فنی اضافه شوند. اگر بحث رضایت نامه 
عمران زاده حل شــود، امیدوارم او به ما اضافه شود و اگر این اتفاق 

نیفتاد، دوستان دیگری هستند که می توانند به ما کمک کنند.
وی در مورد ترکیب اســتقالل هم گفت: من اصــراری به ماندن 
هیچ کس ندارم. من استقالل را تیمی بزرگ می دانم که هر بازیکنی 
باید آرزویش باشــد در این تیم بازی کند. این حرف را از ته قلبم 
می گویم. ما تیم بزرگی هســتیم. استقالل همیشه باید مدعی 

قهرمانی باشد.

گفت وگوی کوتاه

کریم بنزما: رونالدو که رفت آزاد شدم!
ورزش: از زمان جدایی کریستیانو رونالدو از رئال مادرید و انتقال به یوونتوس 
در ســال 2018، کریم بنزما شرایط بهتری در ترکیب رئال مادرید از نظر 
گلزنی پیدا کرده و بیشــتر موفق به گلزنی شده است. حاال کریم بنزما در 
مصاحبه ای مدعی شد از زمانی که رونالدو از رئال مادرید جدا شده، او آزادی 

عمل بیشتری در زمین پیدا کرده است. کریم بنزما گفت: در سال اول 
حضور در رئال مادرید مشــکالت زیادی خارج از زمین داشتم و 

عدم آگاهی به زبان اســپانیایی شرایطم را دشوار کرده بود. 
حاال بیشتر از گذشته عالقه مند به مصاحبه و صحبت 

کردن هستم. البته سال هاست برای رئال مادرید بازی 
می کنم و می دانم که مهم ترین مسئله عملکرد 

من درون زمین اســت. عالقه ام به فوتبال با 
تماشای بازی های رونالدوی برزیلی آغاز 

شــد، اما من نمی توانم سبک دریبل 
زدن و ضربــات او را پیاده کنم و این 
دشوار اســت. مردم تنها وظیفه یک 

مهاجم را گلزنــی می دانند. اما رونالدو در 
میدان همه کار انجام می داد و برای من یک الگو بود، مانند زین الدین زیدان.

آزادی جدید#
وی افزود: وظیفه من تنها گلزنی نیست و عالقه دارم وقتی به خانه می رسم 
از عملکرد خودم در بازی آن روز رضایت داشته باشم. حاال و پس از جدایی 

کریستیانو رونالدو من در زمین احساس آزادی می کنم. 
من دوســت دارم توپ را لمس کنم و در جریان بازی شرکت داشته باشم. 
وقتی کریستیانو در رئال مادرید بود من سبکم را عوض کرده و در خدمت او 
بازی می کردم. باید برای رونالدو که دو یا سه برابر بیشتر از من گل زد بازی 
می کردم و من باید خودم را با این شرایط وفق می دادم. فکر می کردم این 
اتفاق مشکل و هزینه ای برای من نخواهد داشت، فقط باید شیوه بازی خود 

را تغییر دهم و بیشتر توپ را به او منتقل کنم.

ورزش: تیــم ملــی فوتبال ایــران در یک دیدار 
دوستانه در شهر تاشــکند موفق شد با گل های 
ســردار آزمون و مهدی طارمی از سد ازبکستان 
بگذرد تا دراگان اســکوچیچ در نخستین تجربه 
حضورش روی نیمکت تیم ملی ایران، با پیروزی 

از زمین مسابقه خارج شود.
در ایــن دیدار در غیاب علیرضــا بیرانوند، »پیام 
نیازمند« در درون دروازه تیم ملی قرار گرفت و در 
خط دفاعی نیز نسبت به دیدارهای قبلی، تغییراتی 
داده شد که از جمله آن می توان به حضور زوج خط 

دفاعی پرسپولیس اشاره کرد.
از نکات جالب این بازی، رسیدن بازوبند کاپیتانی 
تیم ملی به شــجاع خلیل زاده بود که این بازیکن 
در 15 دقیقه پایانی این دیدار، برای نخستین بار 

بازوبند کاپیتانی تیم ملی را بر دست بست.
در دقیقه 65 مسابقه، امید نورافکن به جای احسان 
حاج صفی به میدان آمد تا کاپیتان تیم ملی بازوبند 
را به دستان وحید امیری ببندد و نکته جالب اینکه 
وحید امیری در این لحظه متوجه شد خودش نیز 
باید از زمین مســابقه تعویض شود و بازوبند را به 

سردار آزمون سپرد.

تعارف آزمون#
در دقیقه 75 نیز ســردار آزمون از زمین مسابقه 
بیرون رفت و با توجــه به اینکه مهدی طارمی و 

احمد نوراللهی پیــش از این، از بازی بیرون رفته 
بودند، آزمون بازوبند را به شجاع خلیل زاده سپرد 
تا مدافع پرسپولیس، جدیدترین کاپیتان تیم ملی 

فوتبال ایران لقب بگیرد.
در حالــی که در آن لحظــه بازیکنانی نظیر کاوه 
رضایی، علی کریمی، حسین کنعانی زادگان و میالد 
محمدی در زمین مسابقه حضور و بازی های ملی 
بیشتری نسبت به شجاع داشتند، اما سردار آزمون 

ترجیح داد بازوبند را به دست خلیل زاده ببندد.

باقی مانده از زمان کی روش#
البته خلیل زاده نســبت به سایرین، سابقه حضور 
بیشتری در اردوهای تیم ملی دارد. شجاع از زمان 
کارلوس کی روش و پیش از حضور در پرسپولیس، 
بــه اردوی تیم ملی دعوت شــد و در این دیدار، 

بازوبند کاپیتانی را به دست بست.

آرژانتین، بهترین گزینه مسی برای فرار از حاشیه های بارسلونا

هیچ جا مثل خانه خود آدم نمی شود!
لیونل  که  می توان گفت  امیرمحمد سلطان پور: 
مســی هیچ وقت رابطه آنچنان خوبــی با تیم ملی 
کشورش نداشته، به خصوص وقتی بازی های ملی میانه 
فصل از راه می رسند. دو پرواز طوالنی مدت از بارسلونا 
به آمریکای جنوبی و برگشــت الزم اســت حتی اگر 
پروازهای درون قاره ای را حساب نکنیم. به جز این هر 
بار بازی های آلبی سلسته یا در ارتفاعات عجیب و غریب 
کیوتو و الپاز برگزار می شود یا در گرمای طاقت فرسای 
بارانیکا و آسونسیون، یا در هرج و مرج ونزوئال! 
حاال اگر توقعات همیشــه وحشتناک از تیم 
ملی در میان همه گیری ویروس کرونا که در 
آرژانتیــن این روزها افزایش نیز پیدا کرده را اضافه کنیم، 
احتماالً با خود فکر می کنید که کاپیتان تیم از آمدن 
به کشورش اصالً رضایت ندارد. اما اشتباه می کنید؛ با 
داســتان هایی که هر روز در چند ماه گذشــته در 
بارسلونا برای لیونل مسی به وجود آمده او با کمال 
میــل از دور شــدن از نوکمپ حتی برای مدت 

کوتاه استقبال می کند.
لیونل مســی روز دوشــنبه با جت اختصاصی 
خود به همراه چند تن دیگر از هم میهنان خود 
وارد خاک آرژانتین شــد که برای نخستین بار از 
دی ماه گذشته بود. لوئیز سوارز دوست صمیمی او 
که اکنــون در اتلتیکومادرید توپ 
می زند نیز به شکل جالبی در 
فــرودگاه بوینس آیرس وی را 

همراهی می کرد که 6 ماه اســت تعطیل بوده و فقط پذیرای 
پروازهای خاص است.

مســی دوباره مرکز توجهات مردم کشــورش شده تا بتواند 
آرژانتیــن را در نخســتین گام هــای خود به ســمت جام 
جهانی 2022 قطر رهبــری کند. او بامداد جمعه با تک گل 
پیروزی بخش خود مقابل اکوادور اولین گام را بســیار خوب 
برداشت و پنجشنبه آینده باید همین فرم را در الپاز در زمین 
بولیوی ادامه دهد. از ســال 2005 که مسی نخستین بازی 
ملی خود را انجام داد، کمتر دیده بودیم که وضعیت آرژانتین 
بی ثبات تر از بارسلونا باشد. اما در مقابل نام سرمربی این تیم 
یعنی لیونل اســکالونی هنوز عالمت سؤال های زیادی وجود 
دارد. از او و تیمش توقع بســیار زیادی می رود و باید معضل 
چند سال گذشته آلبی سلسته یعنی داشتن مهره های هجومی 
و گلزن فراوان در مقایســه با خط دفاع آسیب پذیر که درباره 
اوتامندی که از باشــگاهش منچسترسیتی طرد شد، توازن 

مناسبی برقرار کند.
قطر آخرین فرصت مسی برای قهرمانی در جام جهانی خواهد 
بود، اما شــرایط کنونی برای راهی شدن به این مسابقات در 
استادیوم ها و زمین های تمرین همیشه پر شور و حرارتی که 
اکنون خالی از ســکنه و ساکت است عجیب به نظر می رسد. 
البته شاید این سکوت چیزی باشد که مسی به دنبالش است. 
برای یک بار هم شده تیم ملی کشورش راه فراری برای اوست 
تا از فضای مسموم باشگاهش فاصله بگیرد و بر چیزی که از 
همه بیشتر آن را می خواهد متمرکز شود: یعنی ستاره بودن 

در زمین چمن!

باقری مانند بسیاری از چهره های مطرح، ورزشکاران نیز 
به درگذشــت استاد محمدرضا شــجریان واکنش نشان 
دادند. کریم باقری یکی از این چهره ها بود که در پســتی 
اینســتاگرامی نوشــت: »بعضی آدم ها نماد و سمبل یک 
سرزمین می شن مثل فردوســی مثل موالنا و حافظ. هر 
قرن آدم هایی بزرگ شــدن و تاریخ ســاز! ولی هر چه به 
ســال های جدید نزدیک تر شدیم این آدم ها کمتر شدن. 
استاد شــجریان هم از اون الماس های روزگار ما بود و در 

قلب ما باقی خواهد ماند«.

مدافع سابق استقالل تهران پس از جدایی از این باشگاه، در پستی 
اینســتاگرامی با هواداران آبی خداحافظی کرد. روزبه چشمی در 
بخشــی از متن خود نوشــته: »با افتخار تمام پنج سال پیراهن 
مقدس استقالل را پوشیدم که به جرئت می توانم بگویم بهترین 
ســال های زندگی ام بود. پس از این سال ها مسیر زندگی ورزشی 
من عوض شــد و بــرای ادامه فوتبال به قطر آمــدم. ترک خانه 
بسیار سخت است، اما امیدوارم در آینده افتخار پوشیدن پیراهن 

استقالل نصیبم شود«.

روزبه چشمیکریم باقری
ســتاره این روزهای اورتون، به انتخابش به عنوان بهترین 
بازیکن ماه لیگ برتر انگلیس واکنش نشان داد. دومینیک 
کالورت لوئین که از ابتدای فصل در هر بازی برای اورتون 
گلزنی کرده و در اولین بازی ملی برای انگلیس نیز دروازه 
حریف را باز کرد، پس از کسب جایزه بهترین بازیکن ماه 
لیــگ، این را جزئی از اتفاقــات خوبی که از ابتدای فصل 
افتــاده قلمداد و از همتیمی هــا و هوادارانی که به او رأی 

دادند تشکر کرد.

مدافع چپ جــوان بایرن مونیخ در چالش جدید شــبکه های 
اجتماعی شــرکت کرد. در این چالش، افراد معموالً عکسی از 
شروع یک دوران در زندگی خود را گذاشته و در کنارش عکسی 
از رسیدن به اوج کار خود را منتشر می کنند. آلفونسو دیویس 
که در کمپ پناهجویان جنگی در غنا متولد و در پنج سالگی به 
کانادا آمد و اکنون به یک ستاره تبدیل شده، عکسی از نخستین 
جام فوتبال خود در دوران کودکی را در کنار جام قهرمانی اروپا 

منتشر کرده است.

آلفونسو دیویسدومینیک کالورت لوئین

پیروزی 2 بر یک ایران مقابل ازبکستان

بازوبند کاپیتانی چگونه به شجاع رسید؟

ضد  حمله

دو پرسپولیسی دیگر در رادار قطری ها
ورزش: یک رسانه قطری نوشت: هنوز دو تیم لیگ ستارگان با بازیکنان 
آسیایی قرارداد نبسته اند و با توجه به درخشش خیره کننده پرسپولیس 
در دیدارهای تجمیعی لیگ قهرمانان آسیا که در قطر برگزار شد، انتظار 
می رود بازیکنان ایرانی جدیدی جذب این تیم ها شوند. بازیکنانی همانند 
شجاع خلیل زاده؛ بازیکن قدرتمند خط دفاعی و عیسی آل کثیر؛ مهاجم 
تیم پرســپولیس نامزدهای پیوســتن به تیم های لیگ ستارگان قطر 

هستند .

انصاری: 
تخفیف دادم تا استقالل به مشکل نخورد 

ورزش: جابر انصاری، مهاجم سابق آبی های پایتخت در مورد مطالباتش 
از استقالل این طور حرف هایش را آغاز کرد: به استقالل تخفیف دادم تا 
مشکل این تیم در  ای اف سی حل شود. هواداران استقالل همیشه به من 
لطف داشتند. دوران خوب و به یادماندنی در استقالل داشتم و بخشش 
طلب هایی که دارم، کاری بود که از دســتم در این مقطع برمی آمد تا 
شرایط استقالل بهتر شود و به امید خدا تیم خوبی راهی مسابقات شود.

صادقی دلیل جدایی خلعتبری از شهرخودرو
ورزش: ســخنگوی باشــگاه شــهرخودرو درباره جدایی این بازیکن 
مازندرانی به ســپاهان گفت: خلعتبری در لیست آقای رحمتی وجود 
داشت و اتفاقاً یک سال دیگر با باشگاه قرارداد داشت، اما او درخواستی 
را مطرح کرده بود که کادر فنی و باشگاه نمی توانست با آن موافقت کند. 
طاری بخش در واکنش به این موضوع که دلیل جدایی خلعتبری چه 
بود، گفت: زمانی که ما در قطر برای مسابقات باشگاه های آسیا حضور 
داشتیم اکبر صادقی از  طرف باشگاه چند بار با خلعتبری مذاکراتی را 
انجام داد. پس از این موضوع خلعتبری به آقای رحمتی و دستیارانش و 
برخی بازیکنان تیم عنوان کرده بود که اگر صادقی در این تیم بماند او 

از شهرخودرو جدا می شود.

کنعانی زادگان به استقالل مهلت داد
ورزش: مددی، سرپرســت باشگاه استقالل با حضور روی خط برنامه 
ورزش و مردم مدعی شد که با کنعانی زادگان به توافق دست یافته اند. 
گفته می شــود مدافع پرسپولیس که اکنون در اردوی تیم ملی حضور 
دارد، مطالبات خود را به صورت چک دریافت کرده و باشگاه استقالل 
اعالم کرده تا ظهر شنبه حساب او برای برداشت مبلغ مطالبات تسویه 
خواهد شد. کنعانی زادگان نیز هر گونه اعالم رضایت برای این موضوع 
را منوط به نقد شدن این چک کرده است و هنوز به توافق با استقالل 

دست نیافته است.

حبیب فرعباسی به تراکتور پیوست
ورزش: دروازه بان فصل گذشته تیم نفت مسجدسلیمان با عقد قراردادی 
به تراکتور پیوست. با حضور فرعباسی در جمع تراکتور، پرونده حضور 
سیدحســین در این تیم تبریزی بسته می شود و حبیب فرعباسی به 
همراه محمدرضا اخباری وظیفه محافظت از دروازه را برعهده می گیرند.

AFC دنبال پول پاختاکور
ورزش: مبلغ بدهی اســتقالل به پاختاکور در حــدود 130 هزار دالر 
اســت که آبی ها باید این پول را بپردازند تا از حکم های بعدی در امان 
بمانند. از این رو مسئوالن باشگاه آبی پوش قصد کردند از محل درآمدها 
و مطالباتی که در AFC دارند این پول را بدهند.احمد مددی، سرپرست 
مدیرعاملی اســتقالل در این خصوص گفت: پنجره استقالل به دلیل 
طلب شــفر بســته بود. تعلل در پرداخت پول او به اضافه شدن طلب 
پاختاکور و جپاروف منجر شده است. در این خصوص ما مطالباتی در 

AFC داریم که کفاف طلب پاختاکور و جپاروف را می دهد. 

میلیچ پیراهن آبی را درآورد
ورزش: هرویه میلیچ مدافع کروات اســتقالل که یک ســال دیگر از 
قراردادش باقی مانده به خاطر پرداخت نشــدن مطالباتش این قرارداد 
را فسخ کرد، اما مدیران استقالل هنوز امیدواری هایی بابت نگه داشتن 
او دارند. با این شرایط به احتمال فراوان میلیچ در لیگ بیستم بازیکن 

استقالل نخواهد بود.

مهاجرانی: وقت جوانگرایی در تیم ملی نیست
ورزش: ســرمربی ســابق تیم ملی فوتبال ایــران گفت: تیم ملی 
با توجه به جلســات تمرینی کــم و عدم حضور همــه بازیکنان، 
هماهنگی خوبی در برابر ازبکســتان نداشــت. حشمت مهاجرانی 
با اشــاره به تغییرات متعدد در ترکیب تیم ملی یادآور شــد: االن 
زمان جوانگرایی نیست و نمی توان در مدت زمانی کوتاه جوانان را 
آزمایش کرد. ما دنبال برنامه کوتاه مدت هســتیم و باید خودمان را 

برای دو بازی با عراق و بحرین آماده کنیم.

 قطر میزبان بازی های منطقه شرق 
لیگ قهرمانان آسیا

ورزش: ادامه رقابت های لیگ قهرمانان آســیا در منطقه شــرق برای 
مشخص شدن تیم فینالیست به صورت متمرکز در کشور قطر برگزار 

خواهد شد. 
بر این اساس از بازی های هفته سوم مرحله گروهی به بعد، دوحه قطر 
میزبانی این دوره از رقابت ها را برعهده خواهد داشت و به طور مرتب از 

اعضای تیم ها تست کرونا گرفته خواهد شد.

عزیزیان مربی گلرهای استقالل می شود؟
ورزش: با اعالم محمود فکری، سعید عزیزیان به عنوان مربی گلرهای 

تیم فوتبال استقالل به این تیم اضافه خواهد شد.
همچنیــن صمد مرفــاوی، ســیروس دین محمــدی و آرش برهانی 
حضورشــان در استقالل قطعی شــده اما ظاهراً در لیست کادر فنی 

تغییراتی حاصل شده است.

ازبکستان مقهور فوتسال ایران
ورزش: تیــم های ملی فوتســال ایران و ازبکســتان در دومین بازی 
دوســتانه خود در تاشکند با هم روبه رو شدند که این دیدار در پایان با 

برتری 3 بر 2 ایران به پایان رسید. 
گفتنی اســت در دقایق پایانی ازبکستان رو به پاورپلی آورد تا در خانه 
بازی را به تساوی بکشــاند اما تالش های این تیم راه به جایی نبرد تا 
شاگردان ناظم الشــریعه دومین بازی دوستانه را هم با پیروزی پشت 

سر بگذارند.

منهای فوتبال

لیگ اروپا
اوکراین - آلمان

    شنبه 19 مهر - 22:15 از شبکه ورزش

لیگ اروپا
انگلستان - بلژیک

    یکشنبه 20 مهر - 19:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

 پیروزی عجیب »فیروزجا« 
در سوپرتورنمنت حضوری شطرنج

ورزش: پس از شــیوع کرونا تمامی رقابت های شطرنج به صورت 
آنالین پیگیری شــد. بعد از گذشت ماه ها و کنترل این بیماری در 
برخی کشورها، اهالی شطرنج تصمیم به برگزاری مسابقات حضوری 
گرفتند. در جدیدترین رقابت ها سوپرتورنمنت شطرنج پس از ماه ها 

به صورت حضوری مسابقات خود را دنبال کرد.
علیرضا فیروزجا نابغه ایرانی شطرنج جهان در روز چهارم این رقابت ها 
مقابل لوون آرونیان ارمنی قرار گرفت. سایت میزبان این رقابت ها در 
خصوص این مسابقه نوشت علیرضا حدود یک دقیقه و 40 ثانیه در 
بازی آرماگدون تأخیر داشته اســت! با وجود اینکه فیروزجا حدود 
دو دقیقه دیرتر به رقابت آخر خود رســیده بود توانست به پیروزی 
برسد. در این رقابت ها 6 شطرنج باز به مصاف یکدیگر رفتند. مگنوس 
کارلسن نفر اول شــطرنج جهان، فابیانو کاروآنا، لوون آرونیان، یان 
کریشتف دودا و آرین طاری در این رقابت ها حضور دارند. همچنین 
علیرضــا فیروزجا ســتاره بی چون و چرای شــطرنج جهان در این 

رقابت ها دست به مهره شده است.

رکورد جهانی دوی 10 هزار و 5 هزار متر 
شکسته شد

ورزش: در جریان مســابقات دوومیدانی والنسیا دو رکورد جهانی 
جابه جا شد.

لتسنبت گیدی، دونده 22 ســاله اهل اتیوپی در جریان مسابقات 
والنسیا با عملکرد خوب خود توانست رکورد دوی 5 هزار متر زنان 
را بشکند. در بخش مردان نیز جاشوا چپتگی اوگاندایی که 24 سال 
ســن دارد در ماده 10هزار متر رکورد 15 ساله بکله در این ماده را 

شکست.

دستورالعمل خاص برای رانندگان فرمول یک
ورزش: پس از اتفاقات رخ داده برای لوئیس همیلتون در مسابقات 
روســیه، به رانندگان فرمول یک دستورالعمل های خاصی در زمان 
تمرین داده شــده است.همیلتون راننده مرسدس به دلیل خطایی 
که در اســتارت داشت با دو جریمه 5 ثانیه ای مواجه شد که همین 
موضوع انتقاد وی را به دنبال داشت. در پی این اتفاق برای مسابقات 
گرندپریکــس ایفل که اوایل هفته آینــده در نوربرگ رینگ برگزار 
می شــود، به رانندگان گفته شده پیش از رانندگی باید تمرین های 

خود را در یک مکان دقیق انجام دهند.

هرکول آملی در اندیشه نبرد با غول ترکیه ای
ورزش: پدیده سنگین وزن کشتی آزاد ایران توانست یکی از رقبای 
خود در راه رسیدن به المپیک را از پیش رو بردارد. امیرحسین زارع 
که از سال گذشته با کسب مدال طال در مسابقات امیدهای جهان و 
همچنین شکست دادن گنو پتریاشویلی، قهرمان گرجستانی جهان 
در جریان لیگ برتر کشــتی، نام خودش را بر سر زبان ها انداخت؛ 
همچنان به درخشش ادامه می دهد. زارع که به نظر می رسد کاماًل 
آماده اســت، اجازه خودنمایی به یداهلل محبی را نداد و توانســت با 
نتیجه 4 بر صفر او را مغلوب کند. حاال شاید تنها مانع برای المپیکی 

شدن زارع با دوبنده ایران، پرویز هادی باشد. 

کناره گیری اهوازی ها از لیگ کشتی 
ورزش: احتشام گستر اهواز از لیگ کشتی کشور کناره گیری کرد. 
کوروش لرستانی، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی احتشام گستر 
اهواز در گفت وگو با ایســنا، انصراف این باشگاه از لیگ برتر کشتی 
فرنگی کشــور را تأیید کرد و گفت: ما این موضوع را در یک نامه به 
فدراسیون کشــتی اعالم کرده ایم، زیرا شرایط به صورتی است که 

نمی توانیم در این رقابت ها شرکت کنیم.

 مربی استقالل: هنوز برای پیش بینی
 در لیگ کشتی زود است

ورزش: مربی تیم کشتی استقالل گفت: با توجه به محدودیت های 
کرونایــی و تعطیلی تمرینــات گروهی کشــتی گیران، نمی توان 

پیش بینی دقیقی از عملکرد در لیگ و وضعیت موجود ارائه کرد.
مهدی برائتی اظهار کرد: دیدارهای دور رفت در گروه الف با عملکرد 
خوب بچه ها و صدرنشــینی استقالل پیگیری شد که این موضوع 
جای خوشحالی و امیدواری برای ادامه راه در لیگ دارد. البته لیگ 
امســال در شرایطی آغاز شــد که ماه هاست تمرین ها و برنامه های 
کشتی به دلیل شیوع کرونا تعطیل بوده و کشتی گیران نتوانستند 
آن طور که باید و شاید به تمرین های همیشگی خود بپردازند. برائتی 
در پایان گفت: از سویی دیگر پیکارهای لیگ برتر برای مربیان تیم 
ملی هم بسیار مهم و سرنوشت ساز است، چراکه می توانند در کوران 
مســابقات لیگ، تمام گزینه های خود را زیر ذره بین داشته باشند و 

نفرات مورد نظر را برای حضور در میادین آتی محک بزنند.

 قهرمانان تنیس روالن گاروس
 چقدر پاداش می گیرند

ورزش: مبلغ پاداش تنیس آزاد فرانسه امسال نسبت به سال گذشته 
کاهش چشمگیری داشته که به دلیل بحران شیوع کرونا بوده است، 
امــا بخش عمده ای از این پول به بازنده های اولیه و مقدماتی توزیع 
شد، چراکه بازیکنان سطح پایین بیشتر تحت تأثیر این ویروس قرار 

گرفته اند.
قهرمانــان روالن گاروس در بخــش انفرادی زنــان و مردان مبلغ 
1.88میلیون دالر جایزه می گیرند؛ این در حالی است که مبلغ آن 

نسبت به سال گذشته کمتر شده است.
امســال در بخش دوبل زنان و مردان، 376 هزار و 109 دالر جایزه 

برای قهرمانان تعیین شده است.
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ادب و هنرادب و هنر

...آنکه دلش زنده شد به عشق

ما جماعت مرده پرســت، همیشه به موقع می رســیم؛ یعنی درست 
وقتی می رســیم که هنرمندجماعت، سرش را زمین گذاشته باشد؛ 
چه مرده هنرمندها همیشــه بهتر از زنده  شان به کار می آید. زنده که 
هســتند در سرمستی هنرشان، طول و عرض ارض و سما را به هیچ 

می انگارند و این نمی تواند آن قدرها خوشایند ما باشد. 
اما صدا، که خاموش نمی شود... و محمدرضا شجریان، از جنس صدا بود.

محمدرضا شجریان نمرده؛ محمدرضا شجریان نمی میرد. نشنیده اید که 
رندی سرمست 800،700 سال پیش در کوچه باغ های شیراز، کنار آب 

رکن آباد و گلگشت مصال، می خواند که:
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما
محمدرضا شــجریان جانش را در جادوی صدایش جاودانه کرده است؛ 
درســت مثل ســعدی که در هر بیت از غزل هایش هنوز هم مشغول 
عشق بازی است؛ درست مثل موالنا که در سطرسطر شعرهایش همچنان 
گرم سماع است؛ درست مثل فردوسی که در بیت بیت شاهنامه، شکوه 
ســربلند ایران زمین را فریاد می زند؛ و اال این جســمی که بناست، در 
هوای ابری  مشهد و زیر باران نم نم توس، کنار همشهری پردود و دمش 
مهدی خان اخوان ثالث، در خاک خراسان بخوابد، پیکر فرتوت پیرمردی 
است که ُرس زندگی کردن را کشیده بود؛ 80،70 سال آوازخوانده بود و 
دنیا را گشته بود و معاشرت کرده بود و یک کمد پر از کراوات و کت و 
شلوار اعیانی داشت؛ کوه رفته بود و کباب خورده بود و گل و گیاه کاشته 

بود و آشپزی کرده بود و دستمال گردن می بست. 

چشم هایی که تا همیشه می خندد...

سالم استاد!
شما همیشه پای ثابت دلخوشی های ما دهه شصتی ها بودید؛ ما که 
کودکی و نوجوانی مان با جنگ و تبعاتش گذشــت و جوانی مان هم 
با شرایط ســخت اقتصادی، بیکاری، گرانی و خالصه هر آنچه رنگ 
و بوی ناامنی و دلشــوره دارد، سپری می شود. راستش ما نه کودکی 
کردیم، نه نوجوانی و  نه جوانی، اما با شــما هم حماســه و شــور را 
تجربه کردیم، هم عشق را و هم اندوه سنگین روزهایی که از هر سو 

با دلتنگی و غم تسخیر شده است.
شما که چشــم هایتان همیشــه می خندید و صدایتان را متعلق به 
مردم می دانستید، شما که لهجه شیرین خراسانی تان دل می برد و از 

معدود دلخوشی های ما بچه های دهه 60 بودید.
خیلی خیلی ذوق زده می شوم وقتی یادم می آید از آخرین کنسرتتان 
در ســالن اجتماعات وزارت کشــور... چقدر حرص خوردم از اینکه 
بلیت بالکن گیرمان آمده بود و نمی شــد شما را از نزدیک ببینم، اما 
وقتی وارد سالن شدیم دیدیم اتفاقاً جایگاه ما در بالکن بهترین نقطه 
ممکن بود و حتی از آن بهتر نمی شــد دیدتان و نوای آســمانی تان 

را شنید.
آن روز هیچ کس نمی دانست آن کنسرت، آخرین کنسرتتان در ایران 

است و ما چقدر مفتخر به شنیدن نوای روحانی تان شده ایم!
از آن روز  ۱۲ســال گذشته و شــما آسمانی شده اید، اما ما امیدمان 
برای شــنیدن صدایتان کم نشده... مگر می شــود این امید را از ما 
گرفت؟! صدای شما همیشــه در لحظه های تلخ و شیرین ما جاری 
اســت؛ چه وقتی عاشــقانه می خوانید چه وقتی حماسی، چه وقتی 
دلمان قرص و مطمئن می شود چه وقتی حزن موسیقی سنتی را به  

قلب هایمان  روانه می کنید.
اســتاد! ما در این سال ها مرگ چه عزیزانی که ندیده ایم، اما کابوس 

بزرگمان همیشه خالی شدن دنیا از نفس و صدای شما بود.
  اســتاد! ما همیشه و همیشــه دلتنگ صدای ملکوتی تان هستیم. 
خودتــان گفتید صدایتان متعلق به »شــخص« و »سیاســت زده« 

نیست؛ همان صدایی که نه  تمام می شود و نه تکرار...  .
استاد! دلتنگی ما برای چشــم هایتان که همیشه می خندید تمامی 

ندارد... 
کاش می شد زمان در لحظه شروع آخرین کنسرتتان متوقف می شد 
تا نباشــد این همه حسرت، دلتنگی و دلشوره و دنیا این همه خالی 

نبود از صدای نازنینتان.
استاد! هر جا باشید قلب ما خانه تان است. کرم نمایید و بخوانید...  .

 ادب و هنر/ محبوبه ناطق  خبر، کوتاه اســت؛ 
آوارگونه کوتاه اســت. آنچه چهار سال در پستوی 
ذهنمان داشــتیم و از ترس بر زبــان نمی آوردیم، 
باالخره بر ســرمان آمد. دلهره همگانی از دســت 
دادن عزیزی که مدت ها با بیماری و مرگ دســت 
به گریبان بود و یک ســالی بود که همه حســاس 
شــده بودند به ترکیب بیمارستان »جم« و اخباری 
که از آن بیرون می آمد، اما سرانجام خبر آوار شد و 
دل هایمان شکست و روزنه به چشم هایمان جست و 

رودها جاری شد. 
محمدرضا شجریان، چهار ســال پس از آنکه برای 
آخریــن بار جلــو دوربین ظاهر شــد و اعالم کرد 
۱۵سال است به بیماری سرطان مبتالست، یکشنبه 
۱۳مهر ۱۳۹۹، به دلیل افت سطح هوشیاری در حِد 
نزدیک به کماِی مطلق به بخش مراقبت های ویژه در 
بیمارستان جم تهران منتقل شد و عاقبت بعدازظهِر 
پنجشــنبه ۱7مهر ۱۳۹۹ در 80سالگی درگذشت. 
همایون شجریان، فرزند محمدرضا شجریان، خبر 
درگذشت پدرش را در اینستاگرام رسمی خود تأیید 
کرد و نوشت: »خاک پای مردم ایران به دیار معشوق 

پرواز کرد«.

تمام تالشمان را کردیم#
پزشک معالج محمدرضا شجریان در جلو درب اصلی 
بیمارستان، در میان جمع مردم با تأکید بر اینکه همه 
امکانات برای درمان اســتاد آواز ایران به کار گرفته 
شــد، گفت: این چند روز با تــالش همه همکاران 
که در رشــته های مختلف خدمت می کنند، همه 
درمان های الزم را برای استاد انجام دادیم و شبانه روز 
در خدمت او بودیم، ولی با توجه به نارســایی های 
متعدد ارگان های مختلف، دیگر ادامه درمان و نجات 

او میسر نبود.
حسن عباسی افزود: استاد شجریان از حدود 6 ماه 
پیش گرفتاری های متعددی پیدا کرده بود و پیش 
از این دو بار در این بیمارستان )جم( بستری شدند 
و با تمهیدات صــورت گرفته گرفتاری های خیلی 
حاد، کنترل شــد. از سه، چهار روز پیش متأسفانه 
گرفتاری های شدیدی در ارگان های مختلف استاد 
از جمله در قلب، کلیه و ریه دست به دست هم داد 
و مشکالت ما را تشــدید کرد و به ناچار در بخش 

آی سی یو بستری شدند.
وی گفت: این چند روز با تالش همه همکاران که در 
رشته های مختلف خدمت می کنند تمام امکانات را 
به کار گرفتیم و همه کارها و درمان های الزم را برای 
اســتاد انجام دادیم و شبانه روز در خدمت او بودیم، 
ولی با توجه به نارسایی های متعدد، دیگر ادامه درمان 

و نجات استاد میسر نبود و متأسفانه روز پنجشنبه 
۱7مهرماه ساعت ۱6:۱۳ بعدازظهر از میان ما رفت. 
محمدرضا شــجریان موسیقیدان و خواننده سبک 
اصیل ایرانی بود. وی همچنین خوش نویس در خِط 
نستعلیق، رئیس شورای عالی خانه موسیقی ایران، 
بنیان گذار گروه شهناز و مبدع چند ساز موسیقی بود. 
او در قرائت قرآن نیز فعالیت داشت و دعای »ربنا« 
معروف ترین تالوت قرآنِی او بود؛ این اثر را سازمان 

میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، به 
عنوان اثر ملی ثبت کرده  است.

حافظ موسیقی#
تاریخ هنر موسیقی و آواز ایران 

را از هر طرف که ورق بزنی 
به یک نام می رسی؛ نامی 
که مانند قله دماوند ایستا 
و ماناســت؛ همسنگ 
حافــظ و ســعدی و 

فردوسی در شعر. 
در تعریــف او همین 
هوشــنگ  کــه  بس 

ابتهــاج در منزلــش و 
در گفت وگویــی با دکتر 
می گوید:  شفیعی کدکنی 
»رضا! من نمی توانم تصور 
کنم ایران باشد و بگویند 

شجریان نیست؛ یعنی من 
اصالً ایران بدون شجریان را 

نمی توانم تصور کنم«.
است؛  »مسلم  شفیعی کدکنی: 

مثل حافــظ می ماند، اگر حافظ 
نباشد ایران وجود ندارد«.

در نخستین ســاعات اعالم درگذشت 
شــهریار و خســرو آوازایــران روبــه روی 

بیمارســتان جم در خیابان مطهری تهران با 
کســانی که برای آخریــن خداحافظی با 

شــجریان جمع شده بودند گفت وگو 
کردیم.

مریــم، بانویی کــه بغض راه 
بســته  را  گلویش 

 : ید می گو
حــق  «

بده، 
اگر 

باور نمی کنیم در گوشــه ای از این شهر حتی زیر 
ماســک اکســیژن دیگر نداریمت. باور نمی کنیم 

رفتنت را«. 
نظری، مردی مســن اســت که شــانه هایش از 
فرط گریه می لرزد و از گوشی اش صدای ربنای 
شجریان بلند است. او می گوید: »باورمان نیست 
که شهریار آواز ایران، خســرو خوبان موسیقی 

دیگر بین ما نیست، ما ایمان داریم او در دل های 
ما زنده اســت، مادامی که ربنایش و ترانه هایش 
را می شــنویم. تنهــا جســمش را مانند لباس 
پاره ای به کنار انداخته و در بهشــت همنشــین 
خوش الحانان شده است. آنکه مانده است ماییم 
که غمگین و دلتنگیم؛ غم ما از برجا ماندن است 

نه از رفتن استاد«.
علی که با خانمش آمده و در دســت شمعی دارد، 
معتقد است: »مادامی که زمزمه آوازهای شجریان بر 
لب هایمان می رقصد و به وجودش در ایران به خود 

می بالیم او زنده است«.
همســرش اضافــه می کنــد: »ای کاش 
ویروس کرونا نبود و مــردم به اندازه 
حقــی که بر گردنشــان بود فرصت 
تشییِع او را داشتند، اما دلخوشیم 
برای  راه هــای دیگری  اینکه  به 
بی بدیل  شــهریار  به  ادای دین 

آواز وجود دارد«.
مبینا دختری است که می گوید 
اصالتاً مشهدی است و تا خبر را 
شــنیده خودش را به بیمارستان 
جم رسانده: »هزاردستان آوازایران 
محدود به مرز و جغرافیای مکانی 
و ذهنی خاصی نیســت. او فرزند 
ایران اســت و متعلق به همه دنیا. 
برای عرض احترام و تسلیت به اینجا 

آمده ایم«.

پیام تسلیت رئیس جمهوری#
رئیس جمهــوری در پیامی با تســلیت 
درگذشــت اســتاد آوازایــران مرحــوم 
»محمدرضا شجریان« تصریح کرد: یقیناً 
ملت قدرشــناس ایران، نــام و یاد و آثار 
این هنرمند محبــوب را همواره در 
خاطره ها، زنده نگاه خواهد 

داشت.

حســن روحانی در حساب توییتری خود نوشت: 
»اســتاد محمدرضا جریان چهره برجسته هنری 
و آفریننده ماندگارترین نواهای دلنشــین ایرانی 
و خواننده ربنای رمضان، میراث ارزشــمندی از 
خود به یادگار گذاشــت. یقیناً ملت قدرشناس 
ایــران، نام و یــاد و آثار ایــن هنرمند محبوب 
 را همــواره در خاطره هــا، زنــده نــگاه خواهد 

داشت«.

بدرقه شجریان با آوای »درود«#
معاون امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در 
پیاِم تسلیتی، تأکید کرد: »استاد محمدرضا شجریان، 
متولِد مردم بود و بدرقه او نه به لحن و لهجه »بدرود« 

که به آوای »درود« خواهد بود«.
پیکر محمدرضا شجریانـ  پنجشنبه ۱7 مهر ماهـ  به 
بهشت زهرا)س( منتقل و صبح روز جمعه هم پس 
از تطهیر، به امامت حجت االسالم محمود دعایی بر 

پیکر این هنرمند فقید اقامه نماز شد. 
در مراســم صبــح جمعه در بهشــت زهرا)س( 
عالوه بر خانواده مرحوم شــجریان،  جمعی چند 
صدنفــری از عالقه مندان به اســتاد آواز ایران، 
مســئوالن فرهنگی و همچنیــن هنرمندانی از 
جمله حسین علیزاده، داریوش پیرنیاکان، داوود 
گنجه ای، فردین خلعتبری، تهمورس پورناظری، 
وحید تاج، شــهرام صارمی، علی سرابی،  زیداهلل 

طلوعی و ... حضور داشتند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، محمدرضا شجریان را 
نماد ادبیات و موسیقی ایران خواند. حسین علیزاده، 
داریوش پیرنیاکان و داوود گنجه ای از سخنران های 
این مراســم بودند که هر کدام در جمالتی کوتاه به 

توصیف استاد شجریان پرداختند.
این مراســم کوتاه، با انتقال پیکر استاد آوازایران به 
ســالن قرائت نماز میت، با اجرای عباس سجادی 

حدود ساعت 6 آغاز شد.
در جریان سخنرانی های هنرمندان، حسین علیزاده 
در ســخنانی کوتاه در این مراسم تأکید کرد: استاد 
شجریان نشان داد برای همیشه زنده خواهد ماند و 

فراموش نمی شود.
داریوش پیرنیــاکان که توان صحبت نداشــت از 
آرزویش گفت و اینکه دوست داشته وقتی می میرد 

محمدرضا شجریان برایش آواز بخواند.
این هنرمند در بخش دیگری از صحبت هایش هم 
از محمدرضا شــجریان با عباراتی چون »دماوند« و 

»تخت جمشید« ایران یاد کرد.
داوود گنجــه ای هــم بــه تقارن درگذشــت 

محمدرضا شجریان با روز اربعین اشاره کرد.

در ستایش جاودانگی

احیاگر موسیقی اصیل ایرانیدنیا باز هم خالی تر شدکمال موسیقی و کمال شعرمسئولیت »پسر بزرگ« بودن
نخســت  بخواهیــد  را  راســتش 
می خواستم یادداشتی بنویسم درباره 
تأثیرگذاری بی مانند استاد محمدرضا 
شجریان بر فراگیری و عشق مردم این 
سرزمین به ادبیات و شعر فارسی، اما 

دیدن یک تصویر موجب شد به جای پدر، از پسر بنویسم.
غروب پنجشــنبه وقتــی همایون شــجریان در برابر خیل 
دوستداران پدرش که در مقابل بیمارستان جم تهران تجمع 
کرده بودند؛ ایستاد و با ادب تمام با آنان سخن گفت و درباره 
مراسم تشییع و تدفین پدرش صحبت کرد و با صدای مخالفت 
انبوه جمعیت روبه رو شد؛ تصمیم گرفتم از همایون بنویسم . 

می دانم مسئولیت »پســر بزرگ بودن« به خصوص در این 
هنگامه های ســخت چیست و همایون شــجریان که خود 
هنرمندی ششدانگ و بنام اســت، امروز چقدر تحت فشار 
اســت تا مسئولیتی را به خوبی از عهده برآورد که سرنوشت 
بر گردن او گذاشته است و البته این مسئولیت از امروز بیشتر 
و بیشتر هم می شــود؛ چرا که او از این پس تنها هنرمندی 
خوش صدا نیست بلکه میراثدار مکتب هنری و آوازی شجریان 
است. استاد فرزندان دیگری هم دارند و از این میان فرزندان 
دیگرشــان مژگان و افسانه هم هنرمندند، اما چه بخواهیم و 
نخواهیم این مسئولیتی است که بیش از همه بر دوش پسر 
بزرگ استاد سنگینی خواهد کرد و البته هیچ وقت به گونه ای 

از پس آن برنخواهد آمد که حرف و سخنی در آن نباشد.
استاد شجریان خصلت های بی مانند زیادی داشت، پشتکاری 
بی مانند، سلیقه هنری و ادبی بی ایراد، سوادی عمیق و نبوغی 
که در موسیقی ایران از ۱00سال پیش تا به حال مانندش را 
ســراغ نداریم، اما یک خصلت دیگر هم داشت که جامعه ای 
را که در آن زندگی می کرد، شــاید به درســتی و دقت یک 
جامعه شناس می شناخت و به همین دلیل می دانست که او 
در کسوت پادشاه کشور آواز در جامعه ایران نیازمند جانشینی 
است که تنها به واسطه نسبت خونی این خلعت را به تن نکند 
بلکه خود چنان قدر قدرت باشد که بی مدد نام پدر هم بتواند 
بر صدر بنشیند. برای همین همایون از کودکی شاگرد مکتب 
پدر شد، فرصتی بی مانند که برای بسیاری از خوش صداهای 
ایران آرزو بود، اما همایون که به مدد میراث خاندان شجریان 
صدایی گرم و گیرا داشت. در کنار پدر قرار گرفت و شجریان 
بزرگ، مربی سخت گیری شــد که درس آواز و زندگی را با 
ظرافت و پیگیری ویژه خود به فرزندش آموخت. به یاد دارم 
ســال ها پیش وقتی همایون در کنسرت های پدر حاضر شد 
و تمبک می نواخت، خیلی ها می گفتند او فقط به واســطه 
پسر شجریان بودن به این صحنه راه یافته است، اما همایون 
شــکیبا و مؤدب جواب آنان را در مهارت نوازندگی اش داد و 
بعدها وقتی در کنسرت ها با پدر همخوانی هم کرد، باز عده ای 
گفتند همایون نســخه ای ضعیف و بدلی از محمدرضاست، 
اما او باز هم با پشــتکار و نشــان دادن سلطه بی نظیرش بر 
دســتگاه ها و گوشه های آواز ایرانی، جوابشان را داد و خود را 
تثبیت کرد. امروز محمدرضا شجریان به حکم جبر تاریخ و 
سرشت و سرنوشت انســان از این سیاره خاکی رفته است، 
اما با هنرمندی هایش و صدای جاودانه اش زنده اســت. از آن 
مهم تر اینکه مکتب آواز شجریان، ادامه خواهد یافت و کسی 
این مکتب را ادامــه خواهد داد که همگان بر توانایی هنری 
و موسیقایی اش معترف هستند و امروز یکی از محبوب ترین 
خوانندگان موسیقی است و از سوی دیگر از کودکی در محضر 
استاد بالیده است و شاید به اندازه خود او بر رمز و راز این هنر 
واقف اســت. شجریان چند سال پیش پسرش را »فرزند آواز 
ایران« نامیده بود، امروز این فرزند، میراثدار و جانشین آن پدر 
شده است و این میراثداری در ادب و هنر به او برازنده است.  

شعر و موســیقی یاران دیرین و 
کامل کننده  هــم بوده اند. در بین 
هنرهای گوناگون، هیچ هنری به 
اندازه موســیقی به شعر نزدیک 
نیست و برعکس. موسیقی یکی 

از عناصر شــعر است و قطعات موسیقی غالباً  با شعر اجرا 
می شوند.

شعر فارسی نیز از گذشته با موسیقی پیوند داشته و حتی 
بعضی از شاعران فارســی زبان خود لحن خوش یا تسلط 
به دستگاه های موسیقی هم داشته اند. رودکی در نواختن 
چنگ و آواز خواندن مهارت داشــته و امیرخسرو دهلوی 
خود یکی از اشخاص صاحب سبک و پایه گذار در موسیقی 
هندوســتان بوده است. این پیوستگی شعر و موسیقی در 
آثار بعضی شاعران فارسی به اوج می رسد، مثل موالنا که 
شعرش سرشار از موسیقی های کالمی است و خود نیز به 
موسیقی عالقه داشته، چنان که گفته اند از صدای منظم 
چکش مسگران به وجد و ســماع می آمده است. در شعر 
موالنا اشاره های بسیار به وسایل موسیقی به خصوص رباب 
دیده می شــود و نام بعضی از نوازندگان عصر او همچون 

عثمان ربابی در دیوان شمس آمده است.
این دو هنر بی گمان خدمات متقابلی به هم داشته اند. شعر 
جانمایه معنوی و عاطفی موســیقی را می سازد یا تکمیل 
می کند. اثر موسیقیایی بی کالم البته حاالت عاطفی انسان را 
تشدید می کند، ولی خودش حامل محتوایی خاص نیست و 
آنچه به موسیقی جهت و موضع می بخشد، شعر است. از آن 
طرف اجرای یک شعر در قالب موسیقی بر مقبولیت و تأثیر 

آن شعر بر عواطف، بسیار نقش دارد. 
انکار نمی تــوان کرد که بســیاری از شــعرهای معروف 
زبان فارسی آن هایی هستند که به وسیله اهالی موسیقی 
اجرا شــده اند. نمی توان انتظار داشــت عموم مردم دیوان 
حافظ و دیوان سعدی و کلیات شمس بر سر دست بگیرند 
و بخوانند، ولی این ها شــعرهایی از این شاعران را در آثار 
موسیقیایی می شــنوند و این آثار در ذهن و حافظه شان 
رســوب می کند. در این میان آن دسته از اهالی موسیقی 
موفق  تر هستند که نخست انتخاب خوبی از آثار ادبی داشته 
باشند و ثانیاً آن آثار را درست بخوانند و حقشان را ادا کنند 
و طبیعتاً همه در این زمینه در یک حد نیستند. شماری از 
اهالی موسیقی، با همه استعداد در آوازخوانی، در شناخت 
شعر و درست خواندن آن ضعیف هستند و بگذریم از کسانی 

که شعرهایی بسیار بی مایه و سطحی انتخاب می کنند.
اگر حد اعالی این شعرشناسی و انتخاب شعر در موسیقی 
معاصر ایران را در نظر بگیریم، بی شک محمدرضا شجریان 
در این حد اعال قرار داشــت. کسی که هم در موسیقی و 
هم در شعر، کارش در حد کمال بود. معموالً در آدم های 
بــزرگ و نوابغ چند ویژگی متفــاوت در کنار هم به اوج 
می رسد و شــخصیتی چندبُعدی می آفریند. از آن روی 
که احتمال جمع شــدن این ویژگی ها در یک شــخص 
اندک است. بسیاری ها هســتند که صدای خوش دارند، 
ولی دانش موسیقی ندارند. بسیاری ها دانش آن را دارند، 
ولی صدایش را ندارند. بســیاری ها هــر دو را دارند، ولی 
شعرشناس نیستند. بسیاری ها همه این ها را دارند، ولی 
همت و پشتکار ندارند. بســیاری ها همت و پشتکار هم 
دارند، ولی دچار حاشیه ها و دلمشغولی های ضایع کننده 
هنر می شــوند. چنین اســت که بســیار به ندرت اتفاق 
می افتد که هنرمندی مثل محمدرضا شجریان ظهور کند 
که جامع این کماالت باشــد و از این گروه، در هر قرنی 

چند تن بیشتر پدید نمی آیند.

همیشــه فکر می کنم آدم برای 
بودن در این جهان باید دلخوشی 
داشــته باشــد، باید پناهگاهی 
داشته باشــد تا بتواند هر وقت 
نیاز دارد به آن پناه ببرد و شــما 

برای من و برای خیلی های دیگر همان پناهگاه بودید. 
در همه این سال هایی که بر من گذشت، هم در شادی 
به صدایتان پناه آورده ام و هم در غم هایم. شــما این را 
نمی دانید، اما خدایمان می داند که از دوره راهنمایی که 
من دانش آموز مدرسه باهنر یونسی بودم تا همین حاال 
کــه دارم در ذهن غمگینم دنبال کلماتی می گردم که 
بتوانند عشقم به شما را تصویر کنند، به صدایتان پناه 

آورده ام.
تا آن زمان ربنایت را وقت افطار می شــنیدم و همیشه 
متحیر آن صدا می شدم تا وقتی که در راهنمایی گروه 
سرودمان شکل گرفت و شب های نزدیک به بهمن ماه 
را تمرین ســرود و نمایش می کردیــم و آنجا بودم که 
می خواندیم: »جان جهان دوش کجا بوده ای/ نی غلطم 
در دل ما بوده ای « و من آن روزها نمی دانســتم داریم 
یکی از تصنیف های استاد محمدرضا شجریان را تمرین 
می کنیم، تصنیفی از کاست بی نظیر نوا )مرکب خوانی( 
با آهنگ سازی جانانه پرویز مشکاتیان. به دبیرستان که 
رسیدم یکی از دو عشق زندگی ام شد موسیقی و خیلی 
زود روز و شبم را صدای آسمانی شما پر کرد. من بودم 
و کنج اتاقی که تا مجالی پیدا می شد شما را می شنیدم 
و شما شــاید ندانید، اما خدایمان می داند بیشتر از هر 
چیزی در این دنیا با موســیقی گریسته ام و بیش از هر 
صدایی با صدای شــما. هنوز یادم هست همان سالی را 
که برای خرج دانشگاهم مجبور شدم همه کاست هایی 
را که سال ها با سختی خریده بودم بفروشم، اما از چند 
کاست شما نتوانستم دل بکنم و ماندند تا تنهایی هایم 
در مشــهد را پر کنند. هنوز یادم نمی رود ســالی را که 
یکی از شعرهایم دو سکه جایزه گرفت و من زود آن ها 
را فروختم و یکی از آرزوهای همیشه ام که داشتن ضبط 
خوب بود، برآورده شــد. شــما نمی دانید، اما خدایمان 
می داند همیشه دوست داشتم ضبطی داشته باشم که 
صدایتان را با کیفیت پخش کند و وقتی باالخره ضبط 
دوکاست ایوایم را با 40هزار تومان خریدم، انگار دنیا را 
به من داده بودند. دیرم می شــد کی از دانشگاه به اتاق 
کوچکم در حوالی پنجراه برسم و پیش از هر چیز ضبطم 

را روشن کنم و با شما زمزمه کنم: 
»یاری اندر کس نمی بینیم؛ یاران را چه شد

دوستی کی آخر آمد؛ دوستداران را چه شد؟«
از دهــه 60 تا همین حاال کمتر روزی بوده اســت که 
صدایتان را نشــنوم، گاهی بغض کرده ام، گاهی به وجد 
آمده ام و ســال به سال این عشق بیشتر و بیشتر شده 

است.
خدایمان که می داند بین حدود ۲۵0 کاستی که برایم 
از روزگار کاست ها مانده اســت، تعداد زیادی از آن ها 
صدای شماســت که نمی توانم از آن ها دل بکنم. حاال 
کاست های شــما مانده اند و صدایتان و شما نیستید و 
من احســاس می کنم دنیا باز هم خالی تر شــده است 
و فکر می کنم آدم بزرگ تر که می شــود بیشتر متوجه 
حفره های این دنیا می شــود، حفره هایی که حاال یکی 
از آن ها برای من رفتن شماست. حاال حتماً با شنیدن 
صدایتان  بیشــتر بغض خواهم کرد و کلمه  حیف را 

بیشتر استفاده می کنم. 

نوشتن در فراق رشته اتصال ادبیات و 
موسیقی و صدای ماندگاری که ریشه 
در تار و پود روحمان دارد، دشوار است. 
نوشــتن برای هجران میراث معنوی 
یک فرهنگ سخت است؛ چرا که جاِن 

موسیقی ایران وجود، صدا، همت و هویتش، بخشی از فرهنگ 
این سرزمین بود.  شجریان، تنها یک خواننده نبود، او هنرمندی 
صاحب سبک، حلقه اتصال تاریخ کهن ایران به دوران معاصر 
و حافظ ادبیات و شــعر و میراثــدار فرهنگ خاک پرگهر بود. 
خدمات استاد شجریان به فرهنگ و هنر این مرز و بوم و نعمت 
حیاتش در دوره معاصر را باید از ابعاد مختلف بررسی کرد تا به 
تحلیل جامعی درباره شخصیت او دست یافت.  در دوره ای که 
موسیقی و هنر به سوی ابتذال حرکت شتاب زده ای آغاز کرده 
بود و ذائقه توده مردم را به همان سمت و سو هدایت می کرد، 
شجریان با همتی واال و اندیشه ای پویا برای نجات بخش مهمی 
از نماد فرهنگ ایران پا به میدان گذاشــت و جانانه از میراث 
ماندگار ُقدمای هنر پاســداری کرد. او دلیل انتخاب موسیقی 
سنتی و کالسیک را برای فعالیت هنری در این می داند که این 
ســبک از موسیقی و آواز ، مخاطب و شنونده را به اندیشیدن 
وامی دارد. انتخاب اشعار شعرایی چون حافظ، سعدی، موالنا و 
باباطاهر در آوازها و تصنیف هایش و بهره مندی از استعداد ذاتی 
در آوازخوانی موجب شد تا موسیقی کالسیک ایرانی در دوره 
شــیوع ابتذال در هنر جانی دوباره بگیرد، از این رو شجریان 
را احیاگر موسیقی اصیل ایرانی در دوره معاصر می دانند. وی 
عالوه بر هنر خواندن و تقویت اندیشیدن در فهوای شعر پارسی 
که بزرگ ترین خدمت به شعر و موسیقی بود، به تربیت نسلی 
از خوانندگان همت گماشت تا دست موسیقی ایرانی در نبود 
»شجریان« خالی از خواننده اندیشمند نباشد. او عالوه بر تربیت 
نسلی قابل توجه از موسیقیدانان و خواننده های سبک کالسیک 
به  کشف استعداد از خانواده خود نیز اهتمام ورزید و پدیده ای 
چون »همایون شجریان« را به روی صحنه آورد و او را گام به 
گام با موسیقی فاخر آشنا کرد تا سکاندار و راهبر راهی شود که 
خود آغازگر آن بود. محمدرضا شــجریان، همراه مردم و برای 
مردم خواند، خود را خاک پای مردم دید و هنر آواز خوانی اش 
را با هنر تواضع همراه ساخت. این تلفیق موجب شد تا بسیاری 
که حتی با موسیقی آشنایی چندانی نداشتند، شنونده صدای 
او و اشعار شعرای سلف خود باشند. او با نوای آسمانی خود در 
چند دهه پیاپی جوانان را همراه خود کرد و گوش و جان آنان 
را به شنیدن موسیقی فاخر آشنا کرد و نسل های »شجریانی« 
تربیت کرد. نســل جوانانی که با صدای او حافظ را شنیدند و 
ســعدی را میهمان دل و جان خود کردند. استاد شجریان در 
بیش از نیم قرن زندگی هنری با توسعه هنر و موسیقی فاخر 
ایرانی، همراهی با مردمی که او را جان جهان می دانند، القابی 
مردمی گرفت و خسرو آواز ایران نامیده شد. دوستدارانش او را 
استاد می دانند و در فراقش اشک می ریزند، چون پیش از آنکه 
دیگران او را خسرو  و سلطان موسیقی بنامند، خودش را »خاک 

پای مردم ایران« می دانست. 
او متواضعانه برای مردم زیست و هنرش را وقف سرزمین خود 
کرد. شجریان و صدای ماندگار او میراث ماندگار فرهنگ ماست، 
آثار به جا مانده از شجریان چه آن ها که با اشعار شعرایی چون 
ســعدی، حافظ و موالنا بر جان و دل ما نشســته و چه اشعار 
ابتهاج و فریدون مشیری، فریادی است برخاسته از دل که بر 
دل می نشیند؛ آثاری که هر یک برگی  از دفتر فرهنگ و هنر 
ایران است.  هنر شجریان گفتمان سازی فرهنگی و اجتماعی با 
تکیه بر هنر بود و به همین دلیل نیز ماندگار اســت و به قول 
خودش »هنرمند نمی میرد« که او افتخار نســل ما و حسرت 

آیندگان است. 
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