
ای کاش...
همزمان با ســالگرد شهادت سردار طهرانی 
مقدم، نام پدر موشــکی ایــران در فضای 
مجازی داغ شد. کاربران توییتر در این باره 
نوشته اند: »دانش موشــکی دستاورد اولیه 
طهرانی مقدم بود نه مهم ترین آن ها... کاش 
صنعت خودروسازی همان راهی را می رفت 
و برود که صنعت موشکی با شهید طهرانی 
مقدم رفت... اگر برای شــما هم سؤال است که اگر حاج حسن طهرانی مقدم االن 
زنده و مشغول توسعه توانایی های موشکی کشور بود، واکنش غرب گراهای وطنی و 
فداییان لیبرالیسم در مقابل فعالیت های او چه بود؟ به برخورد تخریبی شان با سردار 

حاجی زاده و امثال او که در همان مسیر پدر موشکی ایران هستند نگاه کنید«.

پیگیر سالمتی اش هستیم
پس از انتشار تصاویر دانش آموزی روستایی 
که می گویند برای دسترسی به اینترنت و 
استفاده از »شــاد« باالی کوه رفته، سقوط 
کرده و مجروح شده، کاربران فضای مجازی 
در صفحه اینستاگرام وزیر ارتباطات، او را زیر 
سؤال گرفتند: »وضعیت وخیم دانش آموز 
قاینــی اهل روســتای نوغاب رو بررســی 
می کنید... شرایط آنتی دهی رو؟« وزیر هم پاسخ داده که: »... روستای مورد اشاره 
از طریق نسل سوم ایرانسل به شبکه ملی اطالعات وصل است... از مدیران استان 
پیگیری کردم... گفتند ســاعت این سانحه تلخ، ساعت آموزش مجازی نبوده و 

دانش آموز به مزرعه زعفران رفته بوده... سالمتی او را پیگیریم«.

شوکه خواهید شد
ماجرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
همان طور که پیش بینی می شد به جاهای 
باریک تر کشیده شده و ابعاد آن هم هر روز 
پیچیده ترمی شود. دو قطب ایجاد شده در 
این کشور دارد دردسرساز می شود و ترامپ 
هم که به نظر نمی رسد به آسانی کاخ سفید 
را ترک کند، هنوز بر طبل تقلب می کوبد و 
کل نظام انتخاباتی کشورش را متهم می کند. دیروز هم وکیل ترامپ در توییتی 
نوشــت: »امروز کمپین ترامپ شــکایت کرد تا صدها هزار رأی در ناحیه غربی 
میشیگان را باطل کند. اول ایالت پنسیلوانیا و سپس میشیگان مال ترامپ می شود. 

اسناد اعالمیه فردا اعالم می شود. شوکه خواهید شد«.

درد و بالش تو سر اختالسگران
تصورش را بکنید؛ یک میلیارد پول، یعنی همه 
دار و ندارتان را در یک کیف دســتی گذاشته 
و بعد هم بــه هر دلیلی کیف را گم کرده اید. 
حاال زبانم الل اگر سکته نکرده باشید، تصور 
کنید یک نفر پول هایتــان را پیدا کرده و به 
شــما برمی گرداند. مثل کاری که آتش نشان 
تهرانی کرد. یک کاربر فضای مجازی در توییتر 
نوشته:»رفیق ما و کارگر خدماتی آتش نشانی چند روز پیش یه کیف پیدا می کنه که 
توش یک میلیارد پول نقد، تراول، موبایل و دسته چک بوده... بقیه  ماجرا رو هم روی 
بنری کــه اون خانم صاحب کیف آورده بخونید. اجازه بدید راحت بگم، درد و بالی 

حسین حسین نژاد عزیز بخوره تو فرق سر مسئوالن دزد و اختالسگران پست«.

 محمد تربت زاده احتماالً شــما هم در این روزها تصاویر 
دردناک مربوط به کشــتار بیش از 17 میلیون »مینک« در 
دانمارک را دیده اید. اگرچه از بین رفتن این تعداد از مینک ها 
احساسات بســیاری از دوستداران حیوانات را برانگیخته اما 
موضوع نگران کننده تر، انتشار اخبار و حواشی مرتبط با شیوع 
نوعی جدید از ویروس کرونا در میان این حیوانات است که 
سبب شــده مقامات دانمارکی تصمیم به معدوم کردن این 
مینک ها بگیرند. اخباری که می گویند جهش ژنتیکی ویروس 
کرونا در بدن این جانوران می تواند واکسن های احتمالی که در 

آینده ساخته خواهند شد را به طور کامل بی اثر کند!

50 میلیون »مینک«#
مینک ها نوعی راسو هستند که به دلیل کیفیت باالی خزهای 
بدنشان در مزارع اروپا و آمریکا پرورش داده می شوند. پرورش 
گســترده این حیوانات در اروپا، در سال های اخیر موجی از 
اعتراض دوستداران حیوانات را به دنبال داشته، به خصوص 
که شرکت های فعال در این زمینه، پس از کندن خز و پوست 
این حیوانات برای تولید لباس های خاص و گرانقیمت، آن ها 

را بی رحمانه قتل عام می کنند. 
ســاالنه بیش از ۵۰ میلیون مینک برای خزشــان پرورش 
داده می شوند، بیشــتر در چین، دانمارک، هلند و لهستان. 
کشورهایی مانند آمریکا و کانادا هم در این زمینه دستی بر 

آتش دارند.
به دنبال اعتراض های گســترده حامیــان حقوق حیوانات، 
دولت های این کشورها مجبور شدند قانونی برای ممنوعیت 
پرورش مینک ها وضع کنند اما با البی و فشــار فعاالن این 
عرصــه، هلند ممنوعیت پرورش مینک را موکول به ســال 
۲۰۲۴ کرد و فرانســه هم اعالم کرد آن را از ســال ۲۰۲۵ 
ممنوع خواهد کرد. در انگلســتان اما پــرورش این حیوان 

سال هاست ممنوع شده است.

ویروس جهش یافته کرونا#
ماجرا از آنجا آغاز شد که دانشمندان دانمارکی متوجه شدند 
رفتار کرونا در بدن بخشــی از مبتالیــان به این ویروس در 
دانمارک با سایر مبتالیان تفاوت دارد. پس از مدتی کشورهای 
دیگری مانند هلنــد هم اعالم کردند نوع ناشــناخته ای از 
ویروس کرونا را در بدن برخی مبتالیان پیدا کرده اند که نوع 

جهش یافته کرونای فعلی است. 
موضوع به قدری جدی بود که تحقیقات تکمیلی درباره این 
موضوع خیلی زود آغاز شد. پس از انجام تحقیقات گسترده، 

دانشمندان متوجه شدند این نوع جهش یافته از ویروس کرونا 
از طریق مینک به انسان منتقل شده است. 

ورود دانمارکی ها ممنوع#
ابتدا تصور می شــد جهش هایی که در ویروس جدید کرونا 
دیده شــده، زیاد جدی نیست اما تحقیقات تکمیلی نشان 
داد ایــن جهش ها به حدی جدی اســت که می تواند تمام 

تالش های بشر برای ساخت واکسن کرونا را به باد دهد! 
عالوه بر این، تعداد مبتالیان به نوع جدید ویروس کرونا روز 
به روز افزایش می یافت. زمانی که تعداد مبتالیان به بیش از 
۲۰۰ نفر رسید، مناطق منتهی به مزارع پرورش مینک توسط 

دولت دانمارک قرنطینه شد. 
بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا هم ورود اتباع 

دانمارک به مرزهایشان را ممنوع اعالم کردند. 
این اما پایان ماجرا نبود و دانشمندان دانمارکی چندی بعد 
اعــالم کردند اوضاع وخیم تر شــده و 1۲ نفر از مبتالیان به 
کرونای جهش یافته، به نوعی از ویروس جهش یافته مبتال 

شده اند که هیچ جوره سرسازگاری با هیچ پادتنی را ندارد!

به تحقیقات بیشتری نیاز است#
بر اساس اطالعاتی که رسانه های دانمارکی منتشر کرده اند، 
نخســتین بار در اردیبهشــت ماه یک مورد جهش یافته از 
ویــروس کرونا در یکــی از مزارع پــرورش مینک در هلند 
مشاهده شــده اســت. هلندی ها هم ادعا می کنند پس از 
مشاهده این ویروس جهش یافته، تمام مینک های آن مزرعه 

را نابود کرده اند. 
حاال دانشمندان می گویند مهم نیست این ویروس نخستین 
بار در کجا کشف شده اما موضوع نگران کننده آن است که 
با وجود معــدوم کردن بیش از 17 میلیون مینک، احتمال 
آلودگی گســترده از نوع جدید کرونا در اروپا و سپس جهان 

وجود دارد.
سازمان بهداشت جهانی هم از این بابت اظهار نگرانی کرده، اما 
گفته برای شناختن تأثیر این جهش بر واکسن و درمان های 

آتی به تحقیقات بیشتری نیاز است.

نقطه هدف واکسن ها#
اگر بنا باشد کمی تخصصی تر درباره این اتفاق صحبت کنیم، 
باید گفت یک رویداِد تقریباً بی سابقه رخ داده است، چراکه 
به طور معمول یک ویروس ابتدا از یک حیوان وحشی، مثل 
خفاش به یک میزبان واسط نامعلوم و از آن به انسان منتقل 

می شود و همه گیری جهانی پیدا می کند. اما مینک هایی که 
به تعداد زیاد در مزرعه های پرورش مینک نگهداری می شوند، 
این ویــروس را از کارگران آلــوده گرفته اند و پس از تغییر 

ژنتیکی این ویروس، آن را دوباره به انسان انتقال داده اند!
حاال نکته نگران کننده این است که جهش ژنتیکی در بعضی 
از سویه های مربوط به مینک، در پروتئین خارمانند ویروس 
رخ داده است، همان نقطه هدف برخی واکسن های در دست 

ساخت.
دکتر ماریسا پیره، همه گیرشناس مؤسسه تحقیقات سیراد 
فرانسه می گوید این موضوع نگران کننده است، اما هنوز تصور 
روشــنی از آن نداریم: »اگر این جهش در همان پروتئینی 
باشد که سازندگان واکســن برای برانگیختن پاسخ ایمنی 
هدف گرفته اند، اگر سویه جدید ویروس از مینک دوباره به 
انسان منتقل شود، حتی با وجود واکسن، انسان آن را منتشر 

می کند و واکسن هم از آن پیشگیری نمی کند«.

دنیا با بحرانی جدید روبه رو است؟#
جدا از اینکه دانمارکی ها و مینک های پرورشــی آن ها تا 
چه اندازه توانســته اند دنیا را با مشــکلی جدید رو به رو 
کنند، مسئله اصلی اینجاست حاال دانشمندان فهمیده اند 
امکان انتقال ویروس از انســان به حیوان و پس از آن از 
همان حیوان به انســانی دیگر وجــود دارد و این یعنی 
احتمــال دارد این اتفاق در هرکجای دنیا صورت گیرد و 
در نتیجه آن، ویروس کرونا به طور تمام و کمال جهش 
پیدا کرده و تمام واکسن های ساخته شده را بی اثر کند.

پروفسور جوآن سانتینی از دانشگاه یوسی اِل لندن می گوید: 
»مورد مینک شدیدترین حالت ممکن است، اما می تواند در 
جای دیگری هم در حال وقوع باشد و ما این را نمی دانیم، پس 
چیزی اســت که باید بررسی کنیم. چیزی که می دانیم این 
است مینک از انسان کرونا می گیرد و به آن آلوده می شود و 
کرونا بین خودشان پخش و دوباره به انسان منتقل می شود«.

با وجــود این، همچنــان باید منتظر بمانیــم تحقیقات 
دانشمندان در زمینه جهش های ژنتیکی کرونا کامل شود. 
درحال حاضر اما بســیاری از دانشمندان شاخص اروپایی 
به دولت های کشــورهای مختلف اروپایی نامه نوشته و از 
آن ها خواسته اند تا مشخص شدن نتایج تحقیقات، پرورش 
مینک را متوقف کنند. با وجود این هشدارها اما همچنان 
مزارع پرورش مینک آزادانــه در اروپا فعالیت می کنند و 
سازمان بهداشــت جهانی هم به یک تذکر کتبی بسنده 

کرده است!

فرهنگ سازی به سبک... 

جمعه: اهانت ورزشکار رشته بدنسازی به ائمه معصومین)ع( بدجوری حالم 
را بد کرده بود. در مطالبه گری از دستگاه قضا برای پیگیری این ماجرا، متنی 
نوشتم و در اینستاگرام پست کردم. پس از انتشار در کمال تعجب متوجه شدم 

خیلی از دوست های نزدیکم هنوز از این قضیه خبردار نبودند.
شنبه: دوستی، پست برادر بدنساز هتاک را برایم فرستاد. بیشتر از عذرخواهی، 
ماله کشــی بر رفتار زشــت برادرش بــود و از مردم و دســتگاه های قضایی 
می خواست برادر او را ببخشــند. کامنت گذاشتم که »آدم هتاک باید طبق 
قانون مجازات شود تا دیگر کسی جرئت چنین خبطی را نداشته باشد« بعد از 
آن بود که برخی ها با فحش و ناسزا به دایرکتم هجوم آوردند. بعضی دیگر هم 
رفتار و هتاکی آقای بدنســاز را رها کرده و شروع کردند به گالیه از اوضاع بد 
اقتصادی مملکت، اختالس ها و.... کی قرار است در فضای مجازی و حقیقی، 

هر مسئله ای را در جای خودش ببینیم و همه چیز را به هم ربط ندهیم؟ 
یکشنبه: امروز یکی از دوستان گرافیســت بــرای یکی از طرح هایش ازمن 
پرسید: به نظر تو چه چیزهایی بیشتر نماد مسجد است... چیزهایی که قابلیت 
گرافیکی هم داشته باشند و بشود آن ها را به تصویر کشید؟ پاسخ دادم: خب... 
نمادهای قدیمی و تکراری، محراب، گنبد، گلدسته، تسبیح، منبر و این جور 
چیزهاســت... منتها شــما اگه دنبال نماد جدیدی هستی در مورد برخی از 
مساجد و برخی نگاه ها به مسجد، می تونی صندلی مخصوص نماز، پیرمردها 
و... رو هــم به عنوان نماد در نظر بگیری! دوســتم فقط خندید و گفت: آره 
واال! احتماالً با خودش حســاب کرد که این نمادها را نمی شود توی کارهای 

گرافیکی، نماد حساب کرد. 
دوشنبه: امروز استورِی یکی از صفحات اینستاگرامی مربوط به شهید بهشتی 
را دیدم که کتاب »تشکیالت بهشتی« را با ٣۵درصد تخفیف عرضه می کرد. 
تعجب کردم از این تخفیف باال. با یک پرس وجو ساده متوجه شدم خّیری بانی 
شده است. به دلیل اینکه کتاب فروشی ها ناراحت نشوند این ماجرا را استوری 

و اطالع رسانی نکردم!
سه شنبه: یکــی از معلم های مدارس خوب تهران تماس گرفته است و پس 
از سالم و احوالپرسی خیلی گرم می گوید: »کتاب تشکیالت بهشتی را از کجا 
می تونم با تخفیف خوب پیدا کنم؟« تعداد را که می پرسم عدد ٣۰ را می گوید 
و توضیح می دهد: »تا االن همین تعداد به معلم ها و مدیر و معاونان مدرســه 
خودمون هدیه دادم. االن می خوام بخرم و به مدیران بقیه مدارس هدیه بدهم و 
مجابشان کنم به کارمندهایشان اهدا کنند. خالصه من خودمو وقف این کتاب 

کردم«. برخی خّیرهای ما هم این جوری کار خیر انجام میدن.
چهارشنبه: کتابی برای بررســی نهایی به من سپرده بودند. امروز تمامش 
کردم. کتاب در مورد مسئول فرهنگی فاطمیون بود. از اول کتاب دقت داشتم 
تا ببینم تعریف او از فرهنگ چه بوده و در عملکردش چه نشانه هایی از فرهنگ 
و ترویج آن دیده می شود. او برای فرهنگ سازی ، گوشه حجره حوزه علمیه اش 
را رها کرده و به دل جنگ با داعش در سوریه رفته بود. یعنی با سبک زندگی 
جهادی و شــهادت مظلومانه اش، فرهنگ و فرهنگ سازی را برای همیشه در 

ذهن و قلب و زندگی من معنا کرد.

 مجازآباد
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بدهی سرسام آور آبی ها بزرگ ترین مانع واگذاری است

سبقت پرسپولیس از استقالل 
در ورود به بورس

رؤیاهای ناتمام قهرمانان انتخابی تیم ملی!

مسابقات جهانی کشتی ٢٠٢٠ 
رسماً لغو شد

 معامله قرن انجام می شود؟

معاوضه نیمار و رونالدو

عقل کیمیاست!
رقیه توسلی: پیر شدیم. از دست نافرمانی پیر شدیم.

دیگر امشــب خاطرجمع شــدم عده ای فکر می کنند خودشان فقط صاحب 
دل اند؟ صاحِب دلی که خسته می شود، می گیرد، بهانه دیدار می کند، تفریح 

می خواهد، لک می زند برای دورهمی. 
گوش می دهم. نیاز به شمارش میهمانان ُمّکرم طبقه فوقانی نیست. صدایشان 
دارد تا منفی یک را درمی نوردد. زیادند. همسایه مان شب نشینی شلوغی ترتیب 

داده.
می خواهم دردم را با کسی به اشتراک بگذارم. پس زنگ می زنم به خواهری. 
لب به شکایت وا نکرده، می شنوم توی آپارتمان روبه روییشان جشن نامزدی 
اســت. آب دهنم را قورت می دهم و دوباره سر بلند می کنم سمت سقفی که 

انگار دارد می آید پایین. اشتباه نکنم دنس پارتی کلید خورده باشد.
حاال باید حمال دو قصه باشم؛ کروناپارتی، کروناعروسی.

»آقای همســر« توی این بلبشو می رود سراغ تلویزیون. دلش دیدن ۲۰ و ٣۰ 
می خواهد. صدا را می برد تا انتها. توی سرم مثل بیرون، بازار شام است. وسط 

این غوغا یاد »برادرخان« می افتم که قرار بود صبحی برود خون بدهد.
پیامک احوالپرسی می فرستم بعالوه چندخطی درددل اوضاع. قلبم از دست 

نادانی و خودسری آدم ها کبود است. 
منتظرم جواب بدهد که چشــمم بی هوا دنبال دوربین گزارشــگر خبری راه 
می افتد توی بیمارســتان. بخش بیماران کرونایــی. آنجا آقایی پای مصاحبه 
می گوید مادرش به خاطر یک میهمانی مبتال و بستری شده که برانکاردی از 

کنارشان می گذرد و باخبرش می کنند بیمارشان فوت کرده.
هاج و واج ادامه گزارش را می بینم. پزشــکی می آید جلو دوربین و می گوید: 
امروز این ششمین هموطن است که به واسطه کرونا جانش را از دست می دهد. 
می گوید چندوقتی است توی بیمارستان اتاقی داریم به اسم اتاق گریه. پرستار 
و پزشــک و همراه بیمار ندارد، همه داریم سر از آنجا درمی آوریم. کووید قلب 

ندارد، شما حواستان کجاست؟
موبایل روشن می شود و پاکت نامه ای می آید روی صفحه.

برادرخان نوشــته: خدا بزرگ اســت تــه تغاری! صبور باش. یــک دانگ نه، 
شش دانگ.

چشم می دوزم به ســقف. سروصداها به اوج می رســد. می ترسم. شادیشان 
ترسناک اســت. خطاب به خودم می گویم این ها توی خانه شان یا تلویزیون 

ندارند یا بزرگ تر! به گمانم با نافرمان ها نباید مهربان بود.

حسینی در گفت وگو با قدس:

به من رضایت نامه نمی دهند!
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سینا حسینی: چالش های مالی و اقتصادی این روزها به 
واسطه شیوع ویروس کرونا حسابی برای باشگاه های فوتبال 
ایران دردسرساز شده است. در این بین دو باشگاه استقالل 
و پرســپولیس در کنار این چالش بــه دلیل حجم باالی 
بدهی های انباشت شــده دوره های مدیریتی قبلی خود با 
مشکالت بزرگ تری مواجه شده اند تا بدترین شرایط ناپدیدار 

تاریخ فعالیت خود را تجربه کنند.

صافکردنبدهیها#
استقالل و پرسپولیس از چند ماه پیش تا به امروز میلیاردها 
تومــان بابت پرداخت بدهی های طلبکاران خارجی خود به 
خارج از ایران انتقال دادند تا یک رکورد تاریخی در فوتبال 
و ورزش ایران به ثبت برســد. بــا این حال همچنان اخبار 
منتشر شده در رســانه های خبری حکایت از این دارد که 
هر دو باشگاه همچنان با بحران های اقتصادی دست وپنجه 
نرم می کنند و نیازمند تزریق مالی کارگزارها و اسپانسرهای 

خود هستند!

مسئلهواگذاری#
افکارعمومی در قبال این حقیقت واکنش منفی شــدیدی 
نشان می دهند و معتقدند این دو باشگاه تا وقتی که به بخش 
خصوصی واگذار نشــوند با مشــکالتی از این دست روبه رو 
هستند، اما حقیقتی که تاکنون برای افکار عمومی روشن 
نشده این است که این دو باشگاه در وضعیت کنونی به دلیل 
مشکالت اقتصادی و بدهی های انباشت شده قابلیت واگذاری 
را نیز ندارند. البته وضعیت واگذاری پرســپولیس به مراتب 
نسبت به استقالل بهتر است، چون این باشگاه دلخوش به 
دریافت پاداش راهیابی به دیدار پایانی لیگ قهرمانان است 
و این مسئله می تواند به عنوان ارزش افزوده این باشگاه به 
حساب بیاید، ولی وضعیت استقالل به شکل ناامیدکننده 

خراب است!

اوضاعبهترسرخها#
نحوه واگذاری به این صورت اســت که در ابتدا 10 درصد 
سهام عرضه اولیه خواهد شد تا کشف قیمت شود. 5 درصد 
نیز برای شکست حباب قیمت خواهد بود. این قیمت پس 
از اینکه سیر صعودی و نزولی خود را طی کرد، در یک نقطه 
می ایستد. این نقطه قیمت سهم هر باشگاه را نشان خواهد 

داد. 
مسئوالن وزارت ورزش و جوانان بر این باورند که پرسپولیس 
زودتر از استقالل به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، چون 

از نظــر مالی دارای ارزش افزوده بهتری اســت و در صورت 
قهرمانی در لیگ قهرمانان آســیا می تواند تراز مالی خود را 
تقویت کنند و هواداران را ترغیب کند سهام این باشگاه را در 
زمان واگذاری خریداری کنند. اما استقالل به واسطه اتفاقاتی 
که در دوره مدیرعاملی احمد ســعادتمند رقم خورده است 
شرایط بسیار تأسفباری دارد، در این ارتباط گفته می شود 
هزینه های هنگفت بابت تمدید قراردادهــا و به بار آوردن 
توقعات مالی سبب شده تراز این باشگاه در سال جاری منفی 
شود که به صفر رساندن این اتفاق کار بسیار دشواری است.

بدهیسرسامآوراستقالل#
شــواهد و قرائن موجود حکایت از این دارد که استقالل در 
حال حاضر از ابتدای ســال جاری تاکنــون نزدیک به 63 
میلیارد تومان بدهی به ثبت رســانده اســت که پرداخت 
این مبلغ کار دشــواری خواهد بــود، از طرفی در ماجرای 
اســتراماچونی و پادوانی نیز این دغدغه وجود دارد که رقم 
بدهی آبی ها به شکل ناباورانه ای افزایش پیدا کند تا بحران 

در این باشگاه دو چندان شود. هرچند این باشگاه برای تأمین 
هزینه های خود با کارگزاری جدید وارد همکاری شد، اما این 
کارگزار تنها 80 میلیارد تومان به مجموعه استقالل کمک 
مالی خواهد کرد که از این مبلغ هزینه بدهی به وینفرد شفر، 
پاختاکور و جپاروف کســر شده و حق دادرسی پرونده شفر 
توســط فیفا هم از همین محل پرداخت شــده است. حال 
تصور کنید از آنجا که هزینه استقالل در لیگ بیستم حدود 
110میلیارد تومان است با مابقی قرارداد کارگزار تنها نیمی 
از این رقم تأمین خواهد شــد و در ادامه کار استقالل بدون 
تردید با مشکل مواجه می شود که این مسئله بحرانی بزرگ 

را برای استقالل به ارمغان خواهد آورد.

تصمیمبورس#
حاال ســؤال اینجاست با این وضعیت سرنوشت واگذاری دو 
باشــگاه که قرار بود تا اواسط آذرماه انجام شود چه خواهد 
شد؟ به نظر می آید پرسپولیس با تصمیم اعضای مجمع خود 
بتواند با اتکا به درآمد ناشی از پیروزی های اخیرش در لیگ 

قهرمانان جواز حضور در مجموعه بورس را پیدا کند و سازمان 
بورس شرایط این باشگاه را حائز استانداردهای کافی بداند، 
اما ماجرای اســتقالل کامالً متفاوت است و چنانچه مجمع 
این باشگاه هم ترجیح دهد آن را به بخش خصوصی واگذار 
کنند، سازمان بورس با وجود شرایط کنونی چنین ریسکی 
را نخواهد پذیرفت و تأکید می کند ابتدا سرنوشت بدهی ها 

روشن شود بعد فرایند واگذاری انجام شود.
اما از آنجا که وزارت ورزش و جوانان قرار است با تأکید ویژه 
رئیس جمهور فرایند واگذاری هر دو باشگاه را تا پایان سال 
انجام دهد تا پیش از فرا رسیدن سال 1400، این دو باشگاه از 
بدنه دولت جدا شوند و سهامشان در اختیار بخش خصوصی 
قرار گیرد، به دنبال راه حلی است تا بدهی های فعلی پرداخت 
شــود و از شکات رضایت دریافت شود تا فرایند واگذاری به 
صورت قانونی انجام شود. باید دید پس از انتخاب مدیرعامل 
جدید باشگاه استقالل چه فرمولی برای حل این مشکل پیدا 
خواهد شد تا استقاللی ها شاهد عرضه سهام باشگاه خود در 

بازار بورس باشند.

بدهی سرسام آور آبی ها بزرگ ترین مانع واگذاری است

سبقتپرسپولیسازاستقاللدرورودبهبورس

پیام مهدی مهدوی کیا برای دیگو مارادونا
ورزش: ستاره های بزرگ فوتبال دنیا برای مارادونا که به تازگی جراحی مغز را پشت 
سر گذاشته پیام گذاشتند و به او روحیه دادند. از طرف ایران هم مهدی مهدوی کیا 
خطاب به او گفت: »فوتبال دوستان ایرانی همگی عاشق شما هستند و برای سالمتی 
شما دعا می کنند«. ستاره هایی چون روبرتو کارلوس، زیدان، دل پیرو، ژاوی، کومان 
و... پیام روحیه بخش گذاشتند. مارادونا هفته پیش برای خارج کردن یک لخته خونی 
در مغــزش زیر تیغ جراحان رفت و پس از آن پزشــکش اعالم کرد که او بهبودی 

سختی دارد. اکنون اما ظاهراً روند بهبودی اش خوب است.

تیم قطبی به دسته پایین تر سقوط کرد
ورزش: شیجیاژوانگ اوربرایت با قطبی به دسته پایین تر سقوط کرد بازی پلی آف پانزدهم 
و شانزدهمی سوپر لیگ چین بین دو تیم شیجیاژوانگ اوربرایت و ووهان زال برگزار شد 
ووهان با نتیجه 2 بر یک پیروز شد. با توجه به تساوی بدون گل بازی رفت، شیجیاژوانگ 
تحت هدایت افشین قطبی با این شکســت خانگی و حضور در رده شانزدهم به لیگ 
پایین تر سقوط کرد. اوربرایت در شرایطی در آخرین رتبه لیگ قرار گرفت که در فصل 
عادی در رده ششــم گروه هشت تیمی B قرار گرفته  بود. اوربرایت با هدایت قطبی در 

همین فصل و پس از سه سال حضور در سطح پایین تر به سوپرلیگ بازگشته بود .

کاسورال: شکست برابر پرسپولیس را فراموش نکرده ایم
ورزش: السد در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا با یک گل برابر پرسپولیس تن 
به شکســت داد و از دور رقابت ها حذف شــد. کاسورال درباره آن دیدار همچنان با 
حسرت صحبت می کند و به نظر می رسد که هنوز نتوانسته شکست در این بازی را 
فراموش کند. او گفت: بازی برابر پرسپولیس پایاپای بود. ما فرصت های خوبی را روی 
دروازه حریف خلق کردیم، اما از آن ها اســتفاده نکردیم. در پایان روی یک اشتباه 
و ضربه کرنر دروازه ما باز شد. وقتی به عقب برمی گردم همچنان آن احساس تلخ  

ناکامی با من است. 

سامان قدوس از ورشکستگی گریخت
ورزش: دادگاه CAS اعالم کرد سامان قدوس و باشگاه اوسترشوند از پرداخت جریمه 
4 میلیون یورویی معاف شدند. سال گذشته یوفا اعالم کرد سامان قدوس و باشگاه 
سوئدی اوسترشوند به علت تخلف باوجود توافق با باشگاه هوئسکا و انتقال این بازیکن 
به آمیان، 4 میلیون یورو جریمه شده اند، اما CAS این حکم را لغو کرده است. البته 
ملی پوش ایرانی چهار ماه محرومیت خود را سپری کرده و این جریمه نیز تأیید شده 
است. همچنین محرومیت اوسترشوند از شرکت در دو پنجره نقل و انتقاالتی همچنان 

پابرجاست و در واقع تنها جریمه مالی این طرف مجادله بخشیده شده است.

ورزش: امین قاسمی نژاد مهاجم شهر خودرو بهترین بازیکن 
هفته اول لیگ برتر بود. 

او در بازی با ماشین ســازی با زدن دو گل و دادن یک پاس 
گل نشــان داد در بهترین شــرایط ممکن قرار دارد. حاال 
درخشش قاسمی نژاد موجب شده تا یحیی گل محمدی نام 
او را برای تقویت خط حمله پرســپولیس در لیست مورد 

نظرش قرار دهد.

در خصوص پیــروزی برابر ماشین ســازی چه س
صحبتی داری؟

ما بازی را خوب شــروع کردیم و زود 
هم به گل رسیدیم. البته در طول 
90 دقیقــه فرصت های خوبی را 
هم از دست دادیم و می توانستیم 
گل های بیشتری به حریف بزنیم. 
خوشــحالم که در نخستین بازی 
یک نتیجه خــوب گرفتیم، ولی 
در  هــواداران  جای 
خالی  ورزشــگاه 

بود. 

فکــر س
می کردی 
ر  د

لین  و ا
هفته لیگ 

عملکرد  چنین  برتر 
داشته  درخشانی 

باشی؟
مــن امســال یــک 
خط جلوتــر آمدم. 
پارســال به عنوان 
وینگر  یا  هافبک 
بــازی می کردم، 
ولی امســال با 
مهدی  تصمیم 
رحمتــی بــه 
مهاجم  عنوان 
نــوک بــازی 
که  می کنــم 
خودم هم بازی 
در این پست را 
دارم.  دوست 
به 

یکی از دوســتانم گفته بودم کــه گل می زنم و این اتفاق 
هم رخ داد. این دو گل را هم به دخترم تقدیم می کنم که 

همیشه از او انرژی می گیرم. 

به آقای گلی فکر می کنی؟س
هر مهاجمی دوســت دارد آقای گل شود. ترجیح می دهم 
از حاال با این موضوع خودم را درگیر نکنم و بازی به بازی 

جلو بروم. 

پس از چند سال بازی در لیگ برتر، آیا از موقعیت س
خودت در فوتبال ایران راضی هستی؟

خیر، راضی نیســتم. ســالی که با مربیگری گل محمدی 
ســهمیه آســیا گرفتیم، 10 گل زدم و 6 پاس گل دادم و 
می توانستم به تیم ملی دعوت شوم، ولی این اتفاق رخ نداد. 
آن زمان مربی تیم ملی کی روش بود، ولی دعوت نشــدم. 
آن زمان تیم ما عالی بازی می کرد و نتایج بســیار خوبی 
گرفتیم ولی یک بازیکن هم از شــهر خودرو به تیم ملی 
دعوت نمی شد. به هر حال برخی اتفاق ها رخ داد تا نتوانم 

بیشتر از این خودم را نشان دهم.

ظاهراً پیش از شروع لیگ پیشنهادهای خیلی س
خوبی داشتی؟

بله، چند پیشنهاد خیلی خوب داشتم، ولی در نهایت باشگاه 
و آقا مهدی اجازه ندادند جدا شوم.

با توجه به رشد عجیب دســتمزد بازیکنان س
ایرانی، اگر از شهر خودرو جدا می شدی به نفع تو 

بود. درست است؟
بله، همین طور است. من اگر با شهرخودرو قرارداد نداشتم 
بــرای این فصل قراردادی امضا می کردم که از لحاظ مالی 

خیلی به سودم می شد. به هر حال قسمت نبود جدا شوم.

حتماً می دانی که رسانه ها خبر از تمایل پرسپولیس س
برای جذب تو را داده اند و ظاهراً در لیســت یحیی 

گل محمدی هستی؟
من هم این خبر را از طریق رســانه ها متوجه شدم، ولی تا 

االن شخصی با من در این خصوص صحبت نکرده است. 

دوست داری به پرسپولیس بروی؟س
بازی در پرســپولیس برای هر بازیکنی افتخار است، ولی 
این موضوع دست من نیست چون با شهرخودرو قرارداد 

اگر چنین پیشــنهادی به باشگاه دارم. بایــد دید 
برسد، مسئوالن و کادر فنی 
چه تصمیمــی خواهند 

گرفت.

ورزش: نایب رئیس فدراســیون ووشــو گفت: در این 
شرایط کسی عضو ترکیب تیم ملی نیست و ووشوکاران 
برای ملی پوش شــدن باید در مسابقه انتخابی، خود را 
به تیم ملی برسانند. حســین اوجاقی با اشاره به اینکه 
در این شــرایط ووشــوکاری جز ترکیب ثابت تیم ملی 
نیســت، عنوان کرد: فرهنگ و شرایطی در تیم ملی ما 
حاکم است که هم اکنون کســی را به عنوان عضو تیم 
ملی نمی شناسیم، حتی کسانی که سال گذشته مدال 

گرفتند.
وی افزود: فرض کنیم اگر کرونا وجود نداشت کسانی به 
اردوهای تیم ملی می آمدند که قهرمان کشور بودند و در 
اردوی تیم ملی با هم انتخابی می زنند. نفراتی همچون؛ 
محسن محمدسیفی، عرفان آهنگریان، میالد عارفی مقام، 
یوسف صبری و علی خورشیدی نیز مدال جهانی گرفته 
بودند به اردو اضافه می شدند. پس از مسابقات کشوری 
هم 40 ورزشــکار برتر دارنده مقا م های اول تا ســوم در 
تمامی اوزان، به همراه پنج مدال آور رقابت های جهانی، 
در مجموع 45 نفر دوبــاره در پیکارهای انتخابی درون 
اردویی با هم رقابت می کردند و بعد از آن هر کســی که 

انتخاب شد، عضو تیم ملی می شود.

تمریناتوبیناری#
سرمربی تیم ملی ساندای کشورمان درباره ارتباط کادر 
فنی با تمامی برترین های ووشوکار ایران افزود: هم اکنون 
با همین نفرات برتر رقابت های قهرمانی کشور و نفرات 
مدال آور مسابقات جهانی سال گذشته به صورت وبیناری 
در ارتباط هستیم و برنامه های تمرینی را مرور می کنیم. 
حتی فیلم های تمرینی شان را می فرستند که ما از سطح 
آمادگی شان خبر داشته باشیم. با آن 5 و 6 نفر مدال آور 

به صورت خاص، تلفنی یا از نزدیک در ارتباط هستیم.

اردوبیاردو#
وی درباره اینکه هیچ برنامه ای به منظور برگزاری اردوهای 
تیم ملی نداریم، تأکید کرد: برگزاری اردوها برای شرکت در 
مسابقات جام جهانی و آســیایی است. اگر در حال حاضر 
می بینید که رشته های تکواندو، بوکس و... اردو دارند، قرار 
است آن ها آماده حضور در بازی های المپیک توکیو  شوند. با 
وجود بیماری کرونا، ولی ژاپن مدعی شده و اعالم کرده است 
که این بازی ها را برگزار می کند و بر همین اساس ملی پوشان 
رشته های المپیکی در اردو هستند. اما رشته ووشو به دلیل 
اینکه مســابقات جام جهانی و آســیایی تا اطالع ثانوی به 
تعویق افتاده و هنوز هم زمان برگزاری اش اعالم نشده است، 
چون مسابقه ای وجود ندارد ما نمی توانیم برنامه ریزی برای 

اردوها داشته باشیم و بچه ها را به اردو بیاوریم.

مسابقاتمجازی#
نایب رئیس فدراسیون ووشو در خصوص برگزاری مسابقات 
مجازی هم اذعان کرد: مسابقات کشوری مجازی در همه 
رده سنی با دستورالعمل و آیین نامه ای مشخص شده بود. 
در تالو و ساندا در بخش تالو رده سنی جوانان و بزرگساالن 
حدود 700 نفر شــرکت کردند. هم اکنون نیز در حال 
برنامه ریزی هســتیم که در بخش تالو بتوانیم مسابقات 
مجازی را ترتیب دهیم، چون رشــته انفرادی اســت. با 
اجرای پروتکل ها در آینده اطالع رســانی خواهیم کرد تا 
چه زمانی و به چه صورتی برگزار خواهد شــد. اوجاقی 
خاطرنشان کرد: مســابقات کشوری را از کانال استان ها 
انجام می دهیم که اســتان ها برای خودشان رقابت های 
درون استانی برگزار می کنند. نفرات برتر و منتخب را به 
مسابقات کشوری مجازی به همراه فیلم هایشان برای ما 
می فرستند. این در حالی است که این دوره رویداد مجازی 

یک رده سازماندهی تر از دوره قبل خواهد بود.

قاسمی نژاد: 

کادرفنیموافقتکندبهپرسپولیسمیروم
ادعای عجیب نایب رئیس فدراسیون

درحالحاضرملیپوشووشونداریم!

گفت وگوی روز

حمیدرضاعرب: بحث جدایی سیدحسین حسینی را مدت هاست می شنویم. ماجرایی که پس از پیوستن رشید 
به شدت از مظاهری به استقالل خیلی داغ شد. حتی شنیدیم که حسینی بعد از پیوستن مظاهری به استقالل 

مدیران باشگاه دلخور شده و این تصمیم را بی احترامی به خود می داند. گفته می شود 
حتی مظاهری از مسئوالن سابق استقالل قول گرفته در لیگ بیستم به عنوان نفر اول 
در دروازه اســتقالل قرار بگیرد. این شروط به گوش حسینی هم رسید و او تصمیم 
گرفت از استقالل جدا شود. هم فوالد و هم تراکتور دروازه بان استقالل را می خواهند 
و هنوز هم حاضرند برای به خدمت گرفتن حسینی پول خوبی صرف کنند، اما تا این 
لحظه باشگاه استقالل هیچ موافقتی با جدایی حسینی نداشته است. حسینی در همین 
راستا با محمود فکری هم گفت وگو کرد و از او خواست اجازه جدایی اش را صادر کند، اما 
سرمربی استقالل رک به حسینی گفت که تو را می خواهم و اگر می خواهی از استقالل 

جدا شوی باید رضایت باشگاه را بگیری. 

تا28آبان#
حسینی هم درچند مرحله با مسئوالن استقالل صحبت هایی درباره جدایی انجام داد اما به 
نتیجه ای نرسید. حاال شمارش معکوس برای جدایی این دروازه بان آغاز شده است و حسینی 
تا 28آبان که زمان نقل و انتقاالت به پایان می رسد فرصت اندکی خواهد داشت تا اگر عزمش 
برای جدایی جزم است رضایت سران باشگاه را بگیرد. او در این خصوص به قدس می گوید: 

هم »من چند روز قبل با آقای فکری حرف زدم که ایشــان مخالفت کرد. بعد  باشگاه  با 
صحبت کردم اما گفتند اجازه نمی دهیم جدا شوی. برای 

همین تا این لحظه بازیکن اســتقالل هستم، اما شاید 
تصمیم بگیرم دوباره با مســئوالن درباره جدایی حرف 
بزنم«. ماندن در اســتقالل بی شک نه برای حسینی 
خوب اســت و نه باشگاه استقالل. باشگاهی که رشید 
مظاهری را هم گرفته نمی تواند حسینی را با این همه 

سال تجربه در استقالل مجاب به نیمکت نشینی کند 
و این موضوع تنش زا خواهد بود.

گزارش ویژه

معامله قرن انجام می شود؟
معاوضه نیمار و رونالدو

ورزش: ســال 2022 در تقویم یوونتوس سال مهمی خواهد بود، 
چراکه قرارداد کریستیانو با این باشگاه در این سال به پایان می رسد. 
تمدید قرارداد با کریســتیانو در حال حاضر و با شرایط فعلی برای 
یوونتوس غیرممکن است. باشگاه با شرایط مالی فعلی توان تمدید 
با رونالدو را ندارد و به نظر می رسد کریستیانو هم عالقه زیادی به 

این کار نداشته باشد. 
از ســوی دیگر کمتر باشگاهی در دنیا هست که توان این را داشته 
باشد که ســتاره بزرگی مثل کریستیانو را به خدمت بگیرد. بدون 
شک PSG یکی از معدود باشگاه هایی است که چنین توانی دارد. اما 
 ،PSG توتومرکاتو در گزارش خود می گوید عالوه بر توان مالی باالی
علت اینکه انتقال رونالدو به این تیم محتمل به نظر می رســد یک 
مسئله دیگر است: اینکه قرارداد نیمار با پاری سن ژرمن هم در سال 
2022 منقضی خواهد شد. در این صورت پیشنهاد معاوضه رونالدو 

و نیمار برای همه طرفین وسوسه انگیز خواهد بود.
در عین حال چند روز پیش رســانه های فرانسوی گزارش دادند که 
نیمار به سران پی اس جی اطالع داده است که قصد تمدید قرارداد دارد، 
ولی طبق ادعای تله فوت، نیمار به هر قیمتی حاضر به تمدید نیست. 

ســتاره برزیلی اخیراً به لئوناردو، مدیر ورزشی باشگاه گفته است 
کــه تیم باید برای فصل های آینده با جذب بازیکنان بزرگ تقویت 
شود. نیمار اسامی چند بازیکن که به زعم او می توانند پی اس جی را 

قدرتمندتر کنند نیز به لئوناردو داده است.
اما شرط دوم او این است که بحران پاندمی کرونا روی دریافتی اش 
تأثیرگذار نباشــد. نیمار گفته است دستمزد او نباید از 30 میلیون 
یورو)دستمزد فعلی( کمتر باشــد. قاعدتاً برآورده کردن شرط اول 
نیمار نباید کار دشواری باشد، ولی باید دید واکنش سران باشگاه به 

شرط دوم او چه خواهد بود.

ورزش: تیم ملی ایران روز پنجشــنبه در یک بازی دوستانه به 
مصاف تیم ملی بوســنی می رود؛ تیمی که تاکنون 6 بار با آن 
رودررو شده و چهار پیروزی مقابلش بدست آورده است. در میان 
تیم های اروپایی بوسنی یکی از حریفان پرتکرار ایران بوده است. 
آخریــن بازی تیم ملی ایران با بوســنی در جام جهانی 2014 
برگزار شد که ایران با نتیجه 3 بریک بازی را به حریفش واگذار 
کرد. رضا قوچان نژاد برای ایران و ادین ژکو، میرالم پیانیچ و آوادیا 
ورساجیویچ سه گل بوسنی را زدند، اما این تنها و اولین برد تیم 

بوسنی در بازی های رودررو برابر ایران بوده است.
آخرین بار که دو تیم در خاک بوسنی به مصاف هم رفتند تیم 
ایران با نتیجه 3 بر 2 بوسنی را شکست داد. در این بازی ادین 
ژکو هر دو گل بوسنی را به ثمر رساند و مسعود شجاعی، آرش 
برهانی و آندرانیک تیموریان گل های ایران را زدند. افشین قطبی 

در این مسابقه هدایت تیم ملی ایران را به عهده داشت.
تیم ملی بوســنی در حال حاضر در رنکینــگ فیفا در رده 

پنجاه و یکم قرار دارد. 
این تیم در آخرین بازی اش در لیگ ملت ها مقابل لهســتان 
با نتیجه 3 بــر صفر باخت. این تیم که ســتاره هایی چون 
ادین ژکو و میرالم پیانیچ را دارد در بازی بعدی اش در لیگ 

ملت های اروپا باید به مصاف هلند برود. 
تیم ملی ایران نیز در آخرین بازی اش برابر ازبکســتان که یک 
دیدار دوســتانه بود توانست با دو گل ســردار آزمون و مهدی 

طارمی حریفش را شکست دهد. 

اسکوچیچواندیشههاینو#
وضعیت نیمکت دو تیم ایران و بوسنی نیز تفاوت هایی دارد. 

دراگان اسکوچیچ با 52 سال سن یک مربی نسبتاً جوان به 
حساب می آید در حالی که دوژان بایویچ 71 ساله یک مربی 
باتجربه است که بیشتر عمر مربیگری اش را در کشور یونان 
با تیم هایی مثل آاک و المپیاکوس گذرانده است. او در پنج 
بازی که هدایت بوســنی را به عهده گرفته هنوز نتوانســته 

رنگ پیروزی را ببیند. 
اســکوچیچ در این دیدار دوســتانه قصد دارد اندیشه هایش 
در خصوص دگردیســی در تیم ملی را کم کم عملی کند. او 
برای این دیدار پا به سن گذاشته ها و بازیکنانی که احتماالً 
در جام جهانی بعدی نتوانند بازی کنند را کنار گذاشــته و 

سر و شکل جدیدی به تیم ملی داده است. 
ضمن اینکــه با دعوت نکــردن بازیکنانی چــون آزمون و 
 طارمــی این فرصت را به ســایر مهاجم هــا داده تا خودی 

نشان دهند.

اعتراف موراتا پس از بازگشت به یووه

منیکاتلتیکوییمتعصبم
امین غالم نژاد: آلوارو موراتا یک بار دیگر تأکید 
کرد که در اسپانیا تیم محبوب او اتلتیکومادرید 
است و نه رئال مادرید. آلوارو موراتا فوتبالش را 
از تیم های پایه اتلتیکو شروع کرد و سپس به 
رئال مادرید پیوست. او در رئال  دو قهرمانی 
چمپیونزلیگ را هــم تجربه کرد ولی 
ژانویه 2019 بود که به اتلتیکومادرید 
بازگشــت. از زمان جدایی از آکادمی 
اتلتیکــو، او پیراهن رئال، یوونتوس 
و چلســی را به تن کرد و باالخره 
برگشت.  کودکی هایش  باشگاه  به 
دوران حضــور موراتــا در اتلتیکو 
هم کوتاه بود و تابســتان امسال به 

یوونتوس پیوست.

بازیکناررونالدو#
موراتا در مــورد همبازی بودن بــا رونالدو 
می گوید: »نیازی نیســت مــن بگویم که 
رونالدو چقدر بزرگ است و برای یوونتوس 
چقدر اهمیت دارد. او هم تیمی فوق العاده ای 
است، با همه حرف می زند، به همه کمک 
می کند و مهم ترین بازیکن تیم ماســت. 
همه امیدواریم رونالدو به گلزنی ادامه بدهد 
و ما را به ســطح و جایگاهی برساند که در 

ذهن خودش از قبل ترسیم کرده است«.

فوتبالیستکاملتر#
موراتا درباره درخشــش خود از زمان بازگشت 
به تورین گفت: »وقتی برگشتم گفتم احساس 
می کنم فوتبالیست کامل تری هستم و از نظر 
فردی هم پخته تر شده ام. همه این سال ها برای 
من مثــل کالس درس بوده. من انگیزه ای که 
مثل هر آدم دیگری الزم دارم را در یوونتوس 
پیدا کرده ام و هنوز برای پیشــرفت جا دارم و 

می دانم در این تیم می توانم به هدفم برسم«.

هواداراتلتیکو#
ویدئوهــای زیــادی از معارفه هــای موراتا در 
باشگاه هایش به نشانه تمسخر او در شبکه های 
اجتماعی منتشر می شود. او در تمام ویدئوها 
می گوید از کودکــی رؤیای بازی در آن تیم را 

داشته است.
ستاره اســپانیایی در مصاحبه با کوپه گفت: 
»برایم مشــاهده این ویدئوها ناراحت کننده 
اســت. ببینید، من قدردان تمام باشگاه هایی 
هســتم که برایشــان بازی کرده ام، ولی هر 
کســی از کودکی هوادار یک تیم است و من 
هم از کودکی هوادار اتلتیکو بودم. همیشــه 
عاشــق این تیم بوده ام و خواهم ماند. همین 
حاال که در یوونتوس هستم، تمام بازی های 
اتلتیکو را تماشــا می کنم و برای گل هایش 

فریاد می کشم تا جایی که طاقت همسرم هم 
تمام شده است.

رابطهباسیمئونه#
موراتــا در مورد جدایی از عشــق کودکی اش 
می گوید: دلیل جدایی ام از اتلتیکو ســاده بود. 
من در ایده های دیه گو ســیمئونه جای ثابتی 
نداشتم و شــرایط را در یوونتوس مهیا دیدم. 
خانواده ام در مادرید راحت بودند، اما بازگشت 
به یوونتــوس از لحاظ فوتبالی بهترین راه حل 

برایم بود«.

خداحافظیدرختافه#
مهاجم اســپانیایی که کار خود را در فوتبال 
از آکادمی باشگاه اتلتیکومادرید آغاز کرد، در 
ســال 2007 از تیم جوانــان روخی بالنکو به 
ختافه منتقل شد و حاال می گوید که دوست 
دارد فوتبالش را در این تیم اسپانیایی به پایان 

برساند.
آلوارو موراتا در مصاحبه ای گفت: »من دوست 
دارم آخرین پیراهنی که به تن می کنم متعلق 
به باشگاه ختافه باشد. من رابطه بسیار خوبی با 
رئیس باشگاه و البته هواداران این تیم دارم. در 
واقع فکر می کنم من به لطف آن ها به بازیکنی 

که حاال هستم، تبدیل شده ام«.

پس از پایان بازی شهرخودرو و ماشین سازی، بیتالو سرمربی 
تیــم تبریزی در مورد داللی و دخالت هایــی که ایفمارک در 
جابه جایــی بازیکنان انجام می دهد و البته فســاد در فوتبال 
حرف هایی زد کــه جنجال به پا کرد. حال مهرداد میناوند در 
استوری به حمایت از بیاتلو آمده و نوشته است: »این حرف ها 
جنجالی نیست. این حرف ها حقیقت فوتبال ایرانه.« او البته با 
ایموجی مشت و هشتگ دالل اعتراض خود را به داللیسم نشان 
داده اســت. گفتنی است این فصل در مورد دخالت دالل ها در 

چدیمان تیم ها حرف های زیادی مطرح است.

نظری جویباری، معاون اســبق باشگاه استقالل به احمد سعادتمند 
حمله تندی کرده اســت و در پســتی اینســتاگرامی نوشته است: 
»خواهشاً براي آرامش تیم سکوت کن. استاد احمد سعادتمند نابغه 
مدیریت در ورزش، شــاخه فوتبال، خاصه پرافتخارترین تیم فوتبال 
ایران در آسیا را به اذن دستور مقام باالتر که شهره آفاق است در لیگ 

قهرمانان آسیا منهدم کرد و از کسب ستاره  سوم محروم نمود!
صراحتاً مي گویم، ابایی هم ندارم، احمد ســعادتمند نازنین که عمر 
حضورت در تیم ما به چند ماه هم نرسید و اوج هنرت از دست دادن 

دو جام بود، لطفاً ساکت باش!«

نظری جویباریمهرداد میناوند
 AFC محمد علیپور پس از غوغای پرشورها در نظرسنجی
در خصوص پرطرفدارترین تیم ایران به صداوسیما طعنه 
زده است که چرا بازی های این تیم پرطرفدار از شبکه سوم 
پخش مستقیم نمی شود. او در استوری نوشته است: »باور 
عمومی آن اســت که در رسانه ملی همه چیز به تیم های 
پایتخت ختم می شود، ولی ما به عنوان پرهوادارترین تیم 
ایران امیدواریم با روشن شدن چراغ پخش زنده بازی های 

تراکتور در شبکه سه سیما خالف این ادعا ثابت شود.

صبح سه شــنبه در حضور انبوه پیشکســوتان و هواداران در 
ورزشــگاه تختی؛ مردم اصفهان با مرحوم یاوری وداع کردند. 
خبرنگاران، فوتبالیست ها و چهره هایی مثل محمدرضا ساکت، 
علی شجاعی، مهدی اخوان، محسن یزدخواستی که همگی از 
شاگردان و دوستان مرحوم یاوری بودند در این تشییع حضور 
داشتند. سید مهدی رحمتی هم که به تازگی به جرگه مربیان 
فوتبال پیوســته در استوری که با عکس مرحوم یاوری منتشر 

کرده ارادت خود را به این سرمربی قدیمی نشان داده است.

سید مهدی رحمتیمدیرعامل تراکتورسازی

امشب ساعت 20:30
ایران-بوسنی؛جدیتریندوستانه

ضد  حمله

گل محمدی نامزد بهترین مربی غرب آسیا شد
ورزش: ســایت کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز یک نظرسنجی به راه 
انداخت تا بهترین مربی لیگ قهرمانان آســیا 2020 در منطقه غرب 

را انتخاب کند.
یحیی گل محمدی، ســرمربی پرسپولیس که موفق شد این تیم را به 
فینال لیگ قهرمانان آسیا 2020 برساند در میان چهار نامزد کسب این 
عنوان قرار گرفت. روی ویتوریا، سرمربی النصر، والدان میلوویچ سرمربی 
االهلی و شوتا آرودالتزه سرمربی پاختاکور رقبای گل محمدی در این 

نظرسنجی هستند.

 مهلت یک هفته ای 
برای پرسپولیسی  شدن سلیمی 

ورزش: پرسپولیس باب مذاکره با سلیمی را باز کرده و به این بازیکن 
مهلتی یک هفته ای برای انجام امور مربوط به مشــکالت قراردادش با 
باشــگاه سابقش را داده است. سلیمی مدافع تراکتور که قراردادی سه 
ساله با این باشگاه داشته، در شرایطی که یک فصل به پایان قراردادش 
باقی مانده بود آن را فسخ کرده است. سلیمی با پرداخت مبلغ مربوط به 
فسخ قرارداد، با سود بردن از بند آزادسازی و حضور در تیم خارجی از 
این باشگاه جدا شده است. با این حال بعید است باشگاه تراکتور مجوز 
حضور او در تیم پرسپولیس را بدهد و باید دید سلیمی قادر خواهد بود 

شرایط برای این انتقال را فراهم سازد یا خیر.

سرمربی شجاع خلیل زاده استعفا کرد
ورزش: در حالی که تنها پنج هفته از شــروع فصل 21-2020 لیگ 
ستارگان قطر سپری شده، دیگو ویسنته آگیره، سرمربی تیم الریان قطر 

که شجاع خلیل زاده در آن عضویت دارد، از سمت خود استعفا کرد.
رفتن این سرمربی 55 ساله اروگوئه ای به خاطر همه گیری ویروس کرونا 
و شــرایطی که برای خانواده او وجود دارد احتماالً کار را برای شــجاع 
سخت کند، چون معلوم نیست سرمربی بعدی اعتقادی به بازی او داشته 

باشد.

۵00 تماس غیربهداشتی با منصوریان! 
ورزش: یکی از اتفاقات حاشیه ای که در چند روز اخیر برای منصوریان 
رخ داد، مربوط به لحظه ای اســت که در کنفرانس خبری، به هواداران 
تراکتور ابراز عالقه کرد. او در این باره توضیح می دهد: من چون سابقه 
حضور در کنفرانس در دوران کرونا را نداشتم، اصالً حواسم نبود و دستم 
را به همه جا مالیدم و بعد به هواداران ابراز عالقه کردم. از طرف خانواده 
خودم و همســرم و مادرم تحت فشار بودم و فکر کنم 500 تماس در 
یک روز به خاطر این اشتباه داشتم. پروتکل را رعایت نکردم و برخالفش 

هم عمل کردم و از همه کسانی که آن را دیدند عذرخواهی می کنم.

 واکنش باشگاه استقالل
 به درخواست غرامت پادوانی

ورزش: لئونــاردو پادوانی، مدافع برزیلی به خاطر بازی در اســتقالل 
ســالمتی خود را از دست داد و شاید می شد با تدبیر بیشتر مشکل او 
را حــل کرد، اما به هرحال او بــا دلخوری از ایران رفت و حاال وکیلش 
صحبــت از 9میلیون دالر می کند و پرونده را به جریان انداخته تا حق 
و حقــوق موکلش را بگیرد. این اتفاق در حالی افتاده که طلب پادوانی 
از استقالل بسیار پایین تر بود، اما حاال او درخواست بسیار باالیی داده 

و فدراسیون جهانی فوتبال باید در این خصوص تصمیم گیری کند.
احمد مددی، سرپرســت مدیرعاملی استقالل در این باره عنوان کرد: 
طلب این بازیکن از اســتقالل 100 هــزار دالر بوده، اما این بازیکن به 
دادگاه CAS درخواســت نجومی 9 میلیون یورو را داده که مورد تأیید 

باشگاه نیست.

سرآسیابی: تیم رحمتی تشنه تر است
ورزش: مجتبی سرآســیابی که در لیگ جدید بــدون تیم مانده 
درباره تفاوت فوتبال شــهرخودرو با رحمتی و فوتبالی که این تیم 
بــا یحیی گل محمدی ارائه می کرد را این طــور توضیح داد: هر دو 
تیــم با روش چهارچهاردو بــازی می کنند. در دوران حضور یحیی 
گل محمــدی شــهرخودرو با تکیه بــر پاس زیــاد و گردش توپ 
بین خطوط بازی تیم را چشــم نواز کرده بــود، ضمن اینکه بازی 
تیم رحمتی هم بر پایه بازی ســازی اســت، اما نــه به آن حوصله 
گذشــته. شهرخودرو با رحمتی دنبال موقعیت سازی بیشتر است و 
ارســال های بلند، بازی در عمق و اســتفاده از توپ های برگشتی و 
توپ ســوم در کار این تیم یک اتفاق جدید است که مشخصاً روی 

آن کار شده است.

خبری از پرداخت طلب کادر فنی تیم ملی 
فوتسال نیست

ورزش: فدراسیون فوتبال که با انبوهی از بدهی ها روبه رو است همچنان 
در پرداخت مطالبات کادر فنی تیم ملی فوتسال ناتوان است. 

تصور می شد پس از جدایی هاشم زاده از تیم ملی، فدراسیون و کمیته 
فوتسال به صرافت افتاده و بخشی از مطالبات مربیان تیم ملی را پرداخت 
کنند، اما این اتفاق نیفتاده و تعویق مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا و 
تعطیلی اردوهای تیم ملی هم مزید بر علت شد تا فدراسیون همچنان 
برنامه ای برای پرداخت دستمزد مربیان تیم ملی فوتسال نداشته باشد.

طاهرخانی و شکاری فسخ نکردند
ورزش: فریبرز محمودزاده، مسئول نقل وانتقاالت سازمان لیگ در 
گفت وگویــی تلویزیونی اعالم کرد که تاکنون شــاهین طاهرخانی 
و رضا شــکاری هیچ گونه برگه فســخ قراردادی را به سازمان لیگ 

نداده اند.
محمودزاده در مورد فســخ قرارداد شــاهین طاهرخانی با باشگاه 
اســتقالل گفت: ایشان به صورت یکطرفه فسخ نکرده اند. به عنوان 
نمونه، در رسانه ها مطرح شد که آقای شکاری بازیکن تراکتورسازی 
قراردادش را فســخ کرده و حتی منجر به صدور بیانیه ها شــد در 
حالی که این بازیکن در سازمان لیگ فسخ یکطرفه ای نشده است.

رضایت نامه فرجی 3 میلیارد آب می خورد!
ورزش: رضایت نامــه فرشــاد فرجــی، مدافع مــورد نظر یحیی 
گل محمدی چیــزی حدود 3 میلیارد تومان بــرای قرمزها هزینه 
خواهد داشــت. این در حالی اســت که ابراهیم شکوری می گوید 
در حساب باشــگاه پرسپولیس فقط 7 میلیون تومان پول هست و 
شنیده می شــود رضایت نامه فرشاد فرجی چیزی حدود 3 میلیارد 

تومان برای قرمزها آب می خورد.

منهای فوتبال

مقدماتی جام جهانی
کلمبیا-اروگوئه

  جمعه 23 آبان - 23:۵9 از شبکه ورزش

مقدماتی جام جهانی
آرژانتین-پاراگوئه

  جمعه 23 آبان - 3:30 از شبکه ورزش

دوستانه
انگلیس-ایرلند

  پنجشنبه 22 آبان - 23:30 از شبکه ورزش

دوستانه
برزیل-ونزوئال

      شنبه 24 آبان - 4:00 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

رؤیاهای ناتمام قهرمانان انتخابی تیم ملی!
مسابقات جهانی کشتی 2020 رسماً لغو شد

ورزش: پیشــتر اتحادیه جهانی کشــتی خبر داده بود رقابت های 
کشتی بزرگســاالن جهان روزهای 22 تا 30 آذرماه در شهر بلگراد 
صربســتان برگزار می شود، اما در فاصله یک ماه تا شروع مسابقات 

اتحادیه جهانی کشتی تصمیم به لغو این مسابقات گرفت.
اتحادیــه جهانی در نظر دارد مســابقات را در شــکلی جدید با نام 
جــام جهانی و به صورت انفرادی برگزار کند که نحوه برگزاری این 

مسابقات به زودی از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعالم می شود.
این درحالی اســت که پیش از این چندین کشور از جمله آمریکا، 
ژاپن، قزاقستان و کوبا به دلیل شرایط شیوع ویروس کرونا از حضور 

در این رقابت ها انصراف داده بودند.
بدین ترتیب اردوهای تیم های ملی کشتی ایران هم که در یک ماه 
اخیر تشکیل شده بود، احتماالً به زودی پایان می پذیرد تا مسابقات 

لیگ از سر گرفته شود. 
این در حالی اســت که فدراســیون هفته گذشته حتی مسابقات 
انتخابی تیم ملی را برای حضور در مســابقات جهانی برگزار کرد و 

رقابت جذابی هم بین کشتی گیران شکل گرفت.

دعوت روزبهانی به اردوی تیم ملی بوکس
ورزش: چهارمین اردوی تیم ملی بوکس در سال 99 با حضور 10 
بوکسور در سالن شــماره 9 مجموعه ورزشی انقالب برگزار خواهد 
شد. امید احمدی صفا، مهدی خسروی، دانیال شه بخش، باقر فرجی، 
مسلم مقصودی، شاهین موسوی، میثم قشالقی، احسان روزبهانی، 
پوریا امیری و علی جمالی بوکسورهایی هستند که باید روز جمعه 
هفته جاری خود را به کادرفنی تیم ملی بوکس معرفی کرده و از روز 
شنبه در تمرین حاضر شوند. این اردو از روز شنبه 24 آبان به مدت 

دو هفته برگزار خواهد شد.
براساس اعالم علیرضا استکی، سرمربی تیم ملی عالوه بر بوکسورهایی 
که در اردوی کیش حضور داشتند، احسان روزبهانی هم در وزن 91 
کیلوگرم دعوت شد تا بوکســورهای مدعی هر هشت وزن در اردو 

حضور داشته باشند.

اتحادیه جهانی پاسخ استعالم فدراسیون کشتی را 
داد

انتقال کاپ سومی جهان از آمریکا به ایران
ورزش: چند ماه قبل اعالم شد با مثبت شدن دوپینگ کشتی گیران 
ازبکســتانی و سوری در رقابت های جهانی 2019 قزاقستان و صعود 
یداهلل محبی؛ کشــتی گیر وزن 125 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد 

به رده ششم، تیم ایران از لحاظ تیمی به جایگاه سوم صعود کرد. 
فدراسیون کشتی برای دومین بار در نامه ای به اتحادیه جهانی کشتی 
پیگیر چگونگی دریافت کاپ سومی تیم ایران شد که اتحادیه جهانی 
اعالم کرد در اولین مســابقاتی که تیم های ایران و آمریکا شــرکت 
داشته باشند از مسئوالن کشتی آمریکا می خواهد تا کاپ سومی را 

برای اهدا به تیم ایران همراه خود بیاورند.

هفته دهم لیگ برتر والیبال؛
خیز سپاهان برای صدرنشینی

ورزش: هفتــه دهم دور رفت مســابقات لیگ برتــر والیبال روز 
پنجشــنبه به میزبانی خانه والیبال و فدراسیون برگزار خواهد شد. 
در حســاس ترین بازی هفته دو تیم سایپا تهران و شهداب یزد به 
مصاف یکدیگر خواهند رفت. تیم صدرنشــین سیرجان نیز پس از 
دو پیروزی متوالی در هفته های هشتم و نهم امروز استراحت خواهد 
داشــت و تیم سپاهان در صورت پیروزی مقابل تیم پیکان موقتاً به 
صدر جدول خواهد آمد. برنامه دیدارهای هفته دهم رقابت های دور 

رفت لیگ برتر والیبال؛
پنجشنبه - بیست و دوم آبان 

 شهرداری گنبد - لبنیات هراز آمل - ساعت ۱۱ س
 فوالد مبارکه سپاهان - پیکان تهران - ساعت ۱۱ س
 شهرداری ارومیه - راه یاب ملل مریوان - ساعت ۱4 س
 سایپا تهران - شهداب یزد - ساعت ۱4 س
 خاتم اردکان - شهرداری ورامین - ساعت ۱۷ س
 هورسان رامسر - شهرداری قزوین - ساعت ۱۷ س

عمل عباسعلی با موفقیت انجام شد
ورزش: دکتر امینی عمل جراحی روی قســمت آســیب دیده پای 

بانوی المپیکی کاراته را موفقیت آمیز توصیف کرد.
دکتــر بابک امینی در این مــورد گفت: کار جراحــی روی زانوی 
آسیب دیده خانم حمیده عباســعلی را با موفقیت انجام دادیم. در 
عملی که 45 دقیقه به طول انجامید، سیســتمی که 15 اسفندماه 

استفاده کرده بودیم خارج شد.
دکتر امینی در پایان گفت: خوشبختانه هیچ مشکلی نبود و ان شاءاهلل 
ایشان پنجشــنبه از بیمارستان مرخص خواهد شد و فیزیوتراپی و 
ریکاوری را آغاز می کند و خیلی خوشبین هستم که پس از بازگشت 
به تهران طی دو هفته آینده تمرینات خود را بدون محدودیت و فشار 
100درصد شروع کرده و برای المپیک آماده شده و با کسب مدال 

طال موجب خوشحالی همه مردم ایران شود.

حسینی در گفت وگو با قدس:
به من رضایت نامه نمی دهند!
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ادب و هنرادب و هنر

تازه های نشر

وظیفه  خطیر ما خبرنگارها...
امروز پنجشــنبه، بیست و دوم آبان  ماه درســت چهار سال از مرگ ابراهیم 
شــریف زاده می گذرد؛ مردی که در تنهایی زیست و در تنهایی مرد؛ استادی 
با دنیایی از نغمه های ناب در سینه که بی مهری های فراوان کج  خلقش کرده 
بود. شــریف زاده با همه استعداد هنری اش، با همه فهم تندش از موسیقی، با 
همه داستان ها و دوبیتی هایی که در سر داشت، حاال چهار سال است که کنار 
یار و همکار همیشگی اش، استاد حسین سمندری، باالی تپه  بلندی در باخرز 

دراز کشیده است. 
ابراهیم شریف زاده بیست و دوم آبان ماه 95، در تنهایی و تنگدستی درگذشت؛ 
هنرمندی که مهدی اخوان ثالث و محمد قهرمان برایش شعر سروده بودند و 

برای بازاجرای یکی از آوازهایش، ارکستری در اوکراین، آهنگ ساخته بود. 
با این همه، ایــن آخرین صفحه از رنج هنرمندان هنرهای آیینی نیســت؛ 
هنرمندانی که ما، همه ما در قلمرو وسیع ایران زمین، دست کم بخش وسیعی 
از داشته های فراوان فرهنگی و هنری مان را مدیون آن ها هستیم. آن ها آخرین 
حلقه هایی هســتند که ما را بی واسطه به هویت تاریخی مان پیوند می دهند. 
بی مهری ما به آن ها البته نماد و نمایشی از بی مهری ما به هویت تاریخی مان 
اســت و ابتذالی که حاال آرام آرام بســاطش را بر پهنه هنر و فرهنگ ما دارد 

می گستراند، نشانه ای از همین بی ریشه شدن هاست...  . 
ابراهیم شریف زاده بیست و دوم آبان 95 با تلخکامی درگذشت و همه این آه 
و اَرمانی که در سوگ او و در نبود او، سر داده ایم البته چیزی را برای او عوض 
نخواهد کرد؛ اما شاید بتواند شمعی بشود که شب تیره دیگر هنرمندان آیینی 
را روشن می کند. بخشی از این وظیفه خطیر حتماً بر دوش ما خبرنگارهاست. 
ما باید این هنرها و این گنجینه های هنری را به یاد جامعه بیاوریم و به جامعه 
بگوییم که چرا آن ها مهم هستند؛ بسیار مهم تر از بسیار کسانی که خبرهایشان 
همیشه در پیشانی رسانه هاست. هنرمندان آیینی، برگ درشتی از شناسنامه 
ما هســتند؛ آن ها که نباشند، ما بخشی از خوِد تاریخی و فرهنگی مان را گم 

خواهیم کرد و کارمان برای ساختن آینده، دشوارتر خواهد شد...  .
همین حاال در همین شــبانگاهی که این ســطرها را می نویسم، هنرمندان 
بســیاری هستند که در پیرانه سری، با تلخکامی روز و روزگار می گذرانند که 

به قول لسان الغیب: 
از این سموم که بر طرف انجمن بگذشت
عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی

چه کسی از شیرمحمد اسپندار خبر دارد؟ از قنبر راستگو و عاشیق اسکندری؟ 
آخرین باری که رســانه ای به سراغ ناصر مســعودی رفت، ِکی بود؟ کسی از 
خبرنگاران خراسانی، فاروق کیانی و محمد یگانه و کریم کریمی را می شناسد؟ 

کسی از آن ها جبار رحمتی را یادش می آید؟
نه اشــباه نکنید. منظورم رساندن پولی به جیب خالی آن ها نیست که آن ها 
همه عمرشان را در سرمستی هنر گذرانده اند و این چار صباح دیگر را هم به 
همچنان؛ اما احوالپرسی ما از آن ها و یادآوری هنرشان به جامعه می تواند ما 
را با بخش وسیعی از گذشته مان پیوند بدهد و همین پیوندهاست که خود به 
خود هنرمندان آیینی را قدر می دهد و با همه فروتنی شان، بر صدر می نشاند. 

ابراهیم شریف زاده چهار سال است که دنیا را با همه نامهربانی هایش، رها کرده 
اســت، اما هنرهای آیینی و بســیاری از هنرمنداِن، خدا را شکر، پرشمار آن، 
هنوز زنده هستند. هر کدام از خبرنگارها همین حاال شماره یکی شان را بگیرد 
و با او قرار مصاحبه بگذارد. ما خبرنگارها باید کمک کنیم تا جامعه قدر این 

زندگی های پرثمر را بداند.  

داستان زوجی که مخاطب را غافلگیر می کند 
صاد: کتاب عمود ۸۷۸ نوشــته  مریم برزگر به 

تازگی منتشر شده است. 
در دهه 60ســایه شــوم گروهک تروریســتی 
منافقین بر تاریخ این ســرزمین نقش خون زد. 
داســتان عمود ۸۷۸ به  قلم مریم برزگر با پیدا 
شــدن دفترچه روزنگاری های »اکبر صورتگر« 
عضو گروهک تروریستی منافقین، آغاز می شود. 
در ادامه، با ماجرای  زوجی مواجه می شویم که  
با پیوستن به این گروهک به سرنوشتی غم انگیز 

دچار شــده اند. عمود ۸۷۸ روایتی تحسین برانگیز با قلمی روان و خوشخوان 
است. هر فصلی از داستان را زاویه دیدهای مختلف روایت می کنند. داستانی که 
از ابتدا تا انتها پشت پرده   هر اتفاق را کنار می زند و مخاطب را غافلگیر می کند 

و این غافلگیری تا خط آخر روایت ادامه دارد!

اتحاد برای تغییر ساختار ظالمانه
علمی تخیلی  رمــان  تندیس:  کتابســرای 
»رنسانس مرگ« نوشته ضحی کاظمی منتشر 

و راهی بازار نشر شده است.
این  کتاب نهمین رمان بزرگسال این  داستان نویس 
است که در زیرشاخه ادبیات پادآرمانشهری جا 
می گیــرد و در قالب یکــی از عناوین مجموعه 

»ادبیات ژانر« این  ناشر چاپ شده است.
داســتان »رنســانس مرگ« هــم در فضایی 
پادآرمانشهری جریان دارد. در این  داستان کشور 

»فانی« وجود دارد که اهالی اش براســاس طول عمر یک ابررایانه کوانتومی 
پیش بینی کننده، طبقه بندی می شوند. ساز و کار زندگی و حکومتی که در این 
 کشور وجود دارد، موجب شده عده ای از مردم مورد ظلم و تبعیض قرار بگیرند 
و در نتیجه سعی کنند برای مبارزه و تغییر ساختار ظالمانه ای که زندگی شان 

را سخت کرده، با هم متحد شوند.
این  کتاب با ۳۸۴ صفحه و قیمت 65هزار تومان منتشر شده است. 

انتشار » جایزه های خدا« ویژه نوجوانان 
مؤسســه فرهنگی هنــری قدروالیت: 
»جایزه های خدا« نوشته علی شعیبی با گرافیک 
و طراحــی امیــر خلیلی فرد برای گروه ســنی 

نوجوانان به تازگی منتشر شده است.  
کتاب »جایزه های خدا« ســعی کرده با بیان 
پاداش کارهای خوب و آشنا کردن نوجوانان 
با ثواب آن کارها، توجه آنان را به روح زیبای 
کار خــوب و پاکیزه جلب کند و تأثیر دنیایی 
و آخرتی کارهای خوب را به نوجوانان نشان 

دهد.
بــا انتخاب این کتاب، نوجوانان خود را هنرمندانه با زیبایی ها و لذت کارهای 
خوب آشــنا و مشتاق انجام آن ها نمایید.  کتاب در 110 صفحه با قیمت 20 

هزارتومان منتشر و در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.

 چطور شد سراغ استاد ابراهیم شریف زاده رفتید و س
مستند»آقا شریف زاده« ساخته شد؟ 

 یک روز در منزل لوح فشرده ای پیدا کردم و روی ضبط صوت 
گذاشتم. قطعه ها خوانده شــد و رسیدم به ترانه »بهاره دختر 
عمو!« که میخکوب شدم. صدا من را مسخ کرد و تأثیر عجیبی 
بر من گذاشت. آن زمان خانه پدرم بودم و برادرم کنارم نشسته 
بود و به برادرم همان جا گفتم :»عجب صدایی، این صدا از دل 
تاریخ می آید!« اتفاقاً همان جا پدر و مادرم نشسته بودند و وقتی 
این آهنگ را شنیدند گریه شان گرفت، چون من سال ها زمزمه 
این ترانه را از آن ها شنیده بودم و از کودکی به موسیقی عالقه 
داشــتم. پس از این اتفاق هر جا مشابه این صدا را می شنیدم، 
با جان و دل گوش می دادم و از آواز اســتاد شــریف زاده لذت 
می بردم. این مســئله تمام شد، ســال ها گذشت و من رشته 
فیلم ســازی رفتم. روزی آلبوم »سرو خرامان« را خریدم . این 
آلبوم ساخته دکتر محمد حق گو -از آهنگ سازان بزرگ کشور- 
بود. آلبوم با همکاری ارکستر اوکراین ساخته شده بود و چند 
ترک موسیقی در آن بود. فکر کنم دو یا سه اثر مربوط به آقای 
شریف زاده با اجراهای متفاوت و بی نظیری بود. در آن لوح فشرده 
بروشوری بود که راجع به اثر و آهنگ سازان توضیح داده بود و 
من برای نخستین بار اسم آقای شریف زاده را آنجا دیدم. در آن 
بروشور ایشان به همراه عکس کوچکی معرفی شده بود و حتی 
نوشته شده بود جز پژوهشگران کسی او را نمی شناسد. همان 
جا با خودم عهد کردم او را پیدا کنم و از او فیلمی بسازم. بدون 
پیش فرض و ذهنیتی به ایشان زنگ زدم و فهمیدم در »باخرز« 
زندگی می کند. یک روز بدون هماهنگی با دوربین و امکانات به 

باخرز رفتم و ایشان را دیدم.

 در نخستین دیدار او را چگونه دیدید؟ س
 من بدون هیچ پرسش، طرح مسئله ای و داستانی که از پیش 
تعیین کرده باشم، فقط رفتم تا او را ببینم و شخصاً به شناخت، 
درک و فهمی از او برسم. شناخت او برای من نوعی کاووش بود. 
می خواستم بدانم صاحب صدایی که از دل تاریخ می آید، چطور 
شخصیتی دارد. برای همین با خودم گروهی نبردم و سعی کردم 
عوامل را به حداقل برسانم. دوربینی اجاره کردم و همراه برادرم 
که راننده بود و یکــی از هم محله ای هایم که دوتار می نواخت 
سراغ اســتاد رفتیم تا اگر استاد قرار بود بخواند، ایشان بنوازد. 
خانه اســتاد، خانه ای کاه گلی و رنگ و رورفته روبه روی مسجد 
بود. در زدیم و صدای اســتاد را برای نخستین بار آنجا شنیدم 

که گفت:»کیه؟« 
من لحظه اول که اســتاد را دیدم شوکه شدم، احساس کردم 
»فردوســی بزرگ« را دیده ام. دقیقاً با همان شــکل و شمایل، 
شــالی به سر بســته بود، صورتی با ریش بلند و پر از چین و 

چروک که نشان از رنج و غم داشت. 
 پشــت نگاه او تفکر و اندیشه دیدم. چشم هایش نافذ و پرفروغ 
بود، مثل چشــم عقاب که به ما زیرکانه نگاه می کرد. با وجود 
اینکه برای ما میزبان خوبی بود، اما احساس کردم تمایلی ندارد 
سراغش برویم. وقتی دوربین را دست ما دید ابتدا تردید کرد و 
بعد ما را به حضور پذیرفت. همان اول که نشســتیم وقت اذان 
شــد، گفت منتظر باشیم تا مسجد برود، چون می خواهد اذان 

بگوید. 
آنجا فهمیدم استاد مؤذن مسجد است. خوشحال شدم و گفتم 
چه فرصت طالیــی. همان جا دوربین را روشــن کردیم و به 
اتفاق به مسجد رفتیم و نخستین ضبط من از اذان گویی استاد 
شــروع شد. صدای او بسیار استثنایی بود. نماز را فرادا خواند و 
به خانه برگشت. او امکانات خاصی نداشت و با ما شروع کرد به 

صحبت کردن و این گونه گفت وگوی ما آغاز شد. 

 چقدر طول کشید تا به شــناخت کاملی از »استاد س
شریف زاده« رسیدید؟ 

 اســتاد تنها زندگی می کرد و مالقات اول سه روز طول کشید. 
فهمیدم با این گفت وگوها نمی شــود چیزی درباره او ساخت، 
چون او دوســت نداشــت شناخته شــود و در آن سه روز هم 
شناختی از او بدست نمی آمد. رسماً به ما نمی گفت و با صحبت 
نکردن، نخواندن و با طفره رفتن در پاسخ ها، متوجه شدم دوست 
ندارد شناخته شود. ارتباط او با ما عجیب بود و من متوجه شدم 
ما با آدم چندوجهــی، چندالیه و یک آدم کاریزماتیک روبه رو 
هستیم. فقط اتفاق خوبی که در آن چند روز افتاد این بود که 
من متوجه شدم آقای شریف زاده هم مؤذن و هم خواننده، هم 
مرده شــور و هم مداح است. ســعی کردم با این شناخت اولیه 
ساخت مستند را شروع کنم. برای ساخت این مستند دو سال 
با ایشــان رفت وآمد داشتیم. دوستی ما به درازا کشید و رابطه 
من و او رابطه پدر و پســری شد. تا نزدیک فوت و درگذشت او 
ما با هم ارتباط داشتیم و هر زمان او کاری داشت من پیگیری 

می کردم، چون تنها بود. 
یکــی از کارهای من این بود که بتوانم مداحی های او را ضبط 
کنم و چون همه سال ها ندیده گرفته شده بود و از سوی مردم 
و مسئوالن هم تحقیر شده بود، همین مسئله او را عزلت نشین 
کــرده بود. به او گفته بودند چون مؤذن و مداح اســت، اجازه 
ندارد بخواند . خودش نمی دانست باید چکار کند، هم خوانندگی 
را دوست داشــت و هم تعلق خاطری به دین و مذهب داشت. 
مؤذنــی را رایگان انجام مــی داد و از آنجا مانده و از اینجا رانده 

شده بود. 

 گفت وگوها به چه صورت انجام می شد؟ س
 بنا را بر این گذاشتم که نه از او و نه از کسانی که در فیلم آمدند، 
پرسشــی نپرسم، فقط دوربین را کار گذاشتم و گفتم خودتان 
بگویید. ســعی کردم خودم را به عنوان کارگردان حذف کنم و 
دخل و تصرفی نداشته باشم تا آدم ها در مورد خودشان،مشکالت 
و موسیقی حرف بزنند و مخاطب در فرایند فیلم به نتیجه برسد. 

محور این فیلم هم شخصیت آقای شریف زاده بود. 
در مســتند»آقا شــریف زاده« زندگــی آقــای شــریف زاده، 
آسیب شناسی موسیقی خراسان، شناخت موسیقی خراسان و 
آسیب هایی که خواسته یا ناخواسته از سمت مسئوالن به این 

موسیقی وارد شده است، دیده می شود. 

اگر بخواهید به طور اختصار در مورد ویژگی موسیقی س
آواز استاد شریف زاده صحبت کنید، چه می گویید؟  

 در مورد ویژگی های موســیقی ایشان، کارشناسان متخصص 
بایــد صحبت کنند، امــا آنچه من به درک آن رســیدم و با 
پژوهشــگری مثل هوشنگ جاوید و دکتر محمد حق گو -که 
آهنگساز بزرگی-اســت، صحبت کرده ام، باید بگویم خراسان 
بــه لحاظ تاریخی، اقلیمی خشــک و کم بــاران دارد و مردم 
همیشــه با مشــکل کمبود آب در حال مبارزه بوده اند، برای 
همین در آثار همه نوازنــدگان و خوانندگان این خطه نوعی 
طلب و استغاثه دیده می شود. در همه مقام ها»اهلل« وجود دارد، 
»اهلل مدد«،»اهلل بده تو باران« اما آواز آقای شــریف زاده به طور 
خاص با محفوظاتی از تاریخ گذشــته و تاریخ خراسان همراه 
بود. او ســنت هایی که نابود شده بودند در ذهنش حفظ کرده 
بــود و در آوازش ارائه می کرد. نمونــه آن آهنگ »دلبر رعنا« 

بود، منظومه ای یک هزارو200 بیتی که در گذشته خوانندگان 
خراســانی  در عروسی هایشــان آن را بــه صورت پاســکاری 
می خوانده اند و آقای شــریف زاده تنها کسی بود که بیشتر از 

100 بیت آن را حفظ بود و به تنهایی ارائه داد. 
اســتاد شریف زاده در موسیقی نوآوری داشت و این تفاوت او و 
سایرین بود. موسیقی او حماسی بود. مثالً »سرو خرامان« را که 
بشنوید احساس می کنید داستان های شاهنامه روایت می شود.

روایت های پدران و مادران ما در ترانه هایی که او زمزمه می کرد، 
شــنیده می شود . در آثارش به اصالت، هویت و تاریخ خراسان 
وفــادار بود و با هوش، ذکاوت، مطالعــه و درک عمیقی که از 
ادبیات داشت، توانسته بود دست به نوآوری های بی نظیری بزند، 
یعنی هم به تاریخ وفادار باشد و هم ترکیب جدیدی ارائه داده 

بود و از این حیث صدای او کامالً متفاوت بود . 

 در مورد تولید دو آلبوم »سرو خرامان« و »خون پاش س

و نغمه ریز« توضیح دهید. 
 آلبوم »خون پاش و نغمه ریز« که مربوط به گذشــته است 
و با استاد ســمندری ضبط شد و شــعری است که استاد 
اخوان ثالث برای ایشان گفته است و من اسم مستند را هم 
از همان شــعر اخوان گرفتم که استاد شریف زاده را خطاب 
می کند» آقا شــریف زاده که همراه ســاز بود / بودش صدا 
مناسب و اشعار هم نکو / آقای شهر و این همه خوش ذوق و 

اهل دل / لطفی کن و سالم مرا عرض کن به او ...«.
آلبوم »سرو خرامان« با رنگ بندی و ترکیبی متفاوت است که 
دکتر حق گو با ارکســتر اوکراین ساخته است . در ارکستر، اول 
موسیقی ساخته می شود و بعد خواننده روی آن می خواند، اما در 
این کار معکوس عمل شده یعنی به خاطر ویژگی ها و شخصیت 
استاد شــریف زاده، برای آسیب نرسیدن به صدا، آقای حق گو 
ابتدا صدای ایشــان را ضبط کرده و بعد براساس صدا، ارکستر 
زده شده است . آلبوم توسط شرکت سروش توزیع شده است. 

ایشان محفوظات و ترانه هایی داشت که در مراسم می خوانده که 
این ترانه ها و آوازها در جایی ثبت نشده است. 

 با توجه به ارتباطی که برای ساخت مستند با ایشان س
داشتید در مورد ویژگی های شخصیتی استاد توضیح 
ابراهیم  دهید و بگویید شناخت شخصیت هایی مانند 

شریف زاده چه اهمیتی برای جامعه دارد؟ 
 در مورد شخصیت ایشــان بهترین پاسخ همان شعر معروف 

موالناست. 
»دال نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد/ به زیر آن درختی 

رو که او گل های تر دارد
در این بازار عطاران مرو هر ســو چو بی کاران/ به دکان کسی 
بنشین که در دکان شــکر دارد«. در دکان شریف زاده شکر و 
عسل پیدا می کردیم. با آنکه تلخی زیاد دیده بود، اما شیرین و 
انسانی فرزانه بود و جامعه مدرن امروز به چنین شخصیت هایی 
نیاز داشت، چون او فلسفه ، حکمت، عرفان و جامعه شناسی را 
می دانست و با نوع زیستی که داشت بسیار عمیق بود. آزاده و 
اهل تملق نبود و همیشه می گفت حاضر نیستم کرنش کنم . 
اهل کرنش نبود و فقر و بدبختی را تحمل می کرد. شریف زاده، 
مرده شــوری را به عنوان شــغل انتخاب نکرده بــود و از جبر 
زمانه اش تن به این کار داده بود. دیالوگ فیلم من با این جمله 
تمام می شــود. او در مرده شــورخانه منتظر است تا مرده ای را 
بیاورند و بشــوید . رو به دوربیــن می کند و می گوید:»اگر من 
موسیقیدان هســتم و چند کشور را رفته ام، انسانیت است که 
آخر عمر مرده بشورم؟« این جمله در گوش من همیشه طنین 
دارد، در حالی که تاریخ و همه کســانی که می شنوند برای آن 
پاسخی ندارند. او به کشورهای زیادی سفر کرد و در سال 1۳۴2 
به دعوت دولت ایتالیا به این کشور رفت، دو ماه در این کشور به 
همراه استاد سمندری موسیقی اجرا کرد تا مردم دنیا از صدا و 

پنجه این دو هنرمند لذت ببرند. 
کســانی که این زندگی را برای او رقم زدند، مدیون او هستند 
و ظلــم بزرگی به تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم کرده اند، چون 
پاشنه آشیل یک کشور فرهنگ آن است و موسیقی هم جزئی 

از همین فرهنگ است. 
ما می توانیم به هر آنچه می خواهیم با ارزش دانســتن فرهنگ 

برسیم. 
فردوسی می فرماید: »گهر بی هنر زار و خوار است و سست/ به 

فرهنگ باشد روان تندرست« 
اما خواسته و ناخواسته این هنرمند نادیده گرفته شد و تا آخر 

فقیر ماند .
نشــان فرهنگ و هنر را به او ندادند، چون مرده شــور بود. در 
جلسه ای که با حضور آهنگ سازان برگزار شد، روزی که قرار بود 
نشــان را به ایشان بدهند، یکی از آن ها می گوید: »او نمی تواند 
نشان را بگیرد، چون مرده می شوید و این برای صنف ما خوب 
نیست«. او نمی دانست استاد شریف زاده به چه ارزش هایی مزین 

بود. او مرد و پس از مرگ نشان را به او اعطا کردند. 
مهم ترین ویژگی شخصیتی او آزادگی و آزاد زیستن بود. 

افرادی مانند شــریف زاده حلقه اتصــال و پیوند ما با تاریخ 
هستند که اکنون در دسترس نیســتند. این ها مانند الواح 
تاریخی  هستند که هم ارزش های تاریخی دارند و هم حاوی 
اطالعات و پیام هایی از گذشته دور هستند و این وظیفه ما 
را صدچندان می کند، چون این ها میراث بشــری و متعلق 
به همه جهان هســتند و استاد شریف زاده از کسانی بود که 
به شــکل استثنایی این کار را انجام می داد. او در آوازهایش 
چیزهایی ارائه می داد که نابود شده بود. دانشگاه نرفته بود 
و خوانده هایش نتیجه زیســت بود. او در نــوع ارائه صدا با 

»پاواروتی« و »بوچلی« مقایسه می شود.
 من تالش کردم در زمان حیاتش مســتند را در جلســات 
مختلــف اکران کنم که چنــد اتفاق افتاد. نخســت اینکه 
توانســتیم کمک هایی جمع کنیم و به دیــدارش رفتیم و 
دوم بزرگداشــتی برای او گرفته شــد که در آن زمان آقای 
ســمندری بدرود حیات گفته بود. هر چند این مراســم در 
مشهد و با حضور وزیر گرفته شد، اما مراسم کوچکی بود و 
در شأن استاد نبود . در این مراسم به استاد لوحی داده شد 
و یک ســکه که در آن زمان معادل 600 هزار تومان ارزش 
داشت. اســتاد همان جا تقدیرنامه را گوشه ای پرت کرد و 
گفــت: من به این ها نیازی ندارم و ســکه را نگاه کرد و در 

جیبش گذاشت. 
 
 استاد شریف زاده چه آرزوهایی داشت؟س

 یــک بار با جمعی به صورت خودجوش به خانه اش رفتیم که 
شــهردار باخرز هم آمده بود. او در آن جمــع گفت: »دو آرزو 
دارم، بــه مکه بروم و به صورت افتخــاری هفته ای یک بار در 
حرم امام رضا)ع( اذان بگویم و به باخرز برگردم«. خواسته ای که 

می توانست محقق شود، اما نشد. 

 چقدر از خراسانی های، اهل موسیقی و مردم ما که س
با موسیقی دمخور هستند، هنرمندان بومی نظیر استاد 

شریف زاده را می شناسند؟ 
 در جامعــه مرده پرســت، هنرمند پــس از مرگش متولد 
می شــود و آن اتفاق تازه برای اســتاد افتاده اســت. کاش 
این توجه در زمان حیاتش بود. اگر شــرایط نسبتاً مطلوبی 
برای زندگی او محقق می شــد، حتماً تا 20 سال دیگر زنده 
می ماند، چون تنهایی و بی اعتنایی او را کشــت. هنرمند از 
بیــکاری از پا درمی آید، نه از بیماری و او هنرمندی بود که 

بیکار شده بود. 
اکنون توجه مردم بیشــتر شده است، چون در این زمان به 
ریشــه ها، اصالت و هویت توجه بیشتری می شود، اما هنوز 
بســیاری از هنرمندان از طرف جامعه دیده نمی شــوند و 

مهجور هستند و نسبت به آن ها کم لطفی می شود. 
اساتید موسیقی خراسان به تعداد انگشتان دست نمی رسند 
و برای دولــت کاری ندارد از این ها حمایــت کند،آن ها را 
بیمه و یا بــه آن ها حقوق بدهد. مهجــور ماندن این ها در 
درازمدت به ضرر جامعه خواهد بود، چون ملتی پیشرو است 
و می تواند به اهدافش دست پیدا کند که ارزش های کهن و 
فرهنگش را حفظ کند . این افراد پاسبان ها و مرزداران این 
فرهنگ و بوم هستند و وظیفه دولتمردان است که آن ها را 

به مردم بشناسانند. 
 
 مانند استاد شــریف زاده هنرمندان زیادی هستند س

که در روستا و منطقه خودشان غریب مانده اند و همان 
عده ای که شکار مستندسازان و عکاسان شده اند، دیده 
و معرفی شده اند. تصویر و مستند چقدر سراغ این افراد 

رفته است و چقدر باید این هنرمندان را شناسایی کند.
 هر کســی در کارش رســالت دارد اما وظیفه ما انجام این کار 
نیســت. من به نوبه خودم در این راه قدم گذاشتم تا دستمان 
در مورد آیندگان خالی نباشد. امیدوارم این فیلم مرجعی باشد 
برای کسانی که می خواهند در مورد تاریخ و موسیقی این کشور 

بیشتر بدانند.  

گفت و گو با مسلم کرمانی در سالروز درگذشت خواننده صاحب سبک موسیقی مقامی 
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 ادب و هنر/ خدیجه زمانیان  چهارســال پیش در چنین 
روزی استاد محمدابراهیم شــریف زاده؛ خواننده ای صاحب 
سبک در موسیقی مقامی شرق خراسان به رحمت خدا رفت.  
از ابراهیم شریف زاده دو آلبوم »خون پاش و نغمه ریز« و »سرو 
خرامان« منتشر شده است. عالوه بر این، انبوهی آوازخوانی 
از ایــن هنرمند به جا مانده که عمدتاً با دوتارنوازی اســتاد 
مرحوم حسین سمندری همراه است. آوازهایی که جایی ثبت 
نشده و اگرچه با تاریخ این ســرزمین پیوند خورده اند،اما به 
دلیل عدم حمایت و بی مهری با هنرمندش، در دل خاک دفن 
شد. مجالی دست داد در ســالروز درگذشت این هنرمند با 
مستندسازی که مستند بلند ۸۴دقیقه ای درباره محمدابراهیم 

شریف زاده ساخته است، صحبت کنیم. 
مسلم کرمانی، مستندســاز جوان مشهدی است. او انبوهی 
مستند با موضوعات مختلف ساخته، اما خودش می گوید هیچ 
کدامشــان را به اندازه مستند»آقا شریف زاده« دوست ندارد. 
این مستند حاصل دو سال زندگي او با این هنرمند است. نام 
فیلمش برگرفته از عبارت شاعر بزرگ مهدي اخوان ثالث در 
شــعري بود که براي استاد حسین سمندري دوتارنواز بزرگ 
خراســاني گفته بود و در آن شعر اشــاره اي به صداي استاد 

شریف زاده هم کرده بود. 
گفت وگــوی ما را با این مستندســاز دربــاره هنر، زندگی و 

شخصیت محمدابراهیم شریف زاده بخوانید. 

 گفتید نخســتین ضبط شــما از صدای استاد س
شریف زاده، اذان گویی ایشــان بوده است. در مورد 

ویژگی اذان گویی اش توضیح دهید. 
 بله. آقای شــریف زاده هم مؤذن و هم خواننده، هم مرده شــور 
و هم مداح بود. او اذانی داشــت به نــام »اذان هزاره گی« که در 
آســتانه ثبت یونسکو بود و نمی دانم چرا پیگیری نشد. با اینکه 
ســازمان هایی مانند اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی، سازمان 
تبلیغات و اداره اوقاف برای این مســائل بودجه می گیرند و باید 
این افراد را شناســایی، حمایت و معرفی کنند، اما بر این وجوه 
شخصیتی آقای شریف زاده سرمایه گذاری نشد. به هر حال این 
نهادها اگر با موسیقی او مشکل داشتند، اما از اذان گویی و مداحی 
او هم حمایتی نکردند و آن را به مردم سرزمین ما معرفی نکردند 
و برای همیشه هنر او با خودش دفن شد.  اذان استاد »مؤذن زاده 
اردبیلی« که اذان معروفی است، در دستگاه بیات ترک خوانده 
می شــود، ولی اذان آقای شــریف زاده ترکیبی از دستگاه های 
موسیقی و موســیقی محلی و نواحی ایران بود که با نوآوری و 
خالقیت در منطقه ای که زیســته همراه بود و اذان او به همین 
دلیل استثنایی بود. اذان او ثبت نشد حتی صدای اذان گویی او 

هم ضبط نشد تا دوستان آرشیوی از صدای او داشته باشند! 

مداحی آقای شریف زاده چطور بود؟س
 نخســتین ضبط مداحی ایشــان مربوط به شب تاسوعا بود. 
من می دانســتم او برای ضبط مداحی اش همکاری نمی کند 
و برای همین رفتم داخل مســجد و دوربین را کار گذاشتم. 
استاد به مسجد آمد و از کنار جمعیت خودش را به میکروفون 
رســاند. پالتویی روی شــانه اش انداخته بود. او با صدای بلند 
خواند:»علمدار ســپاهم ای برادر، شهید بی گناهم ای برادر« 
مداحی ویژه ای داشت، مداحی او ترکیبی از موسیقی دستگاهی 
و موسیقی مقامی بود. خالقیت هایی که استاد در آثارش داشت، 
در مداحی هم داشــت. مداحی او ترکیب عجیبی بود. همه 
سنت ها و اصالتی که قرار بود در مداحی حفظ شود، حفظ 
شــده بود. به همین ترتیب من شروع به جست وجو در او 
کردم. من متوجه شدم باید این کار را ادامه دهم و کسی 

از من حمایت نمی کند، چون در مقابل تاریخ پاسخگو هستم و 
باید کاری می کردم تا در مورد میراثی که او در جانش داشت، 
دســتمان در برابر آیندگان خالی نباشد. به کارم ادامه دادم و 

حاصل نشست ها و گفت وگوها 100 ساعت فیلم شد. 

»آقا شریف زاده« هم مؤذن بود و هم مداح
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