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خوش به حال آرایشگر بکام!
»بهترین شغل دنیا رو آرایشگر دیوید بکام داره چون 
حتی اگر موهاش رو بد هم کوتــاه کنه بازم به دیوید 
میاد.« این جمله ای است که خیلی از مردم به آن اعتقاد 
دارند.  دیوید بکام ســتاره بی چون و چرای فوتبال که 
گذشته از بازی اش، چهره ای جذاب دارد همیشه مرکز 
توجه طرفدارانش در سرتاسر دنیا بوده است. همه این 
طرفداران دوســت دارند مدل موها و اصالح صورت و 
حتی لباسشان شبیه این ستاره فوتبال باشد. بکام که 
همیشــه به ظاهرش اهمیت زیادی می دهد از همان 
زمانی که در تیم ملی فوتبال انگلیس بازی می کرد رنگ 
و مدل موهایش مورد توجه قرار گرفت. همین توجه ها 
باعث شد تا رسانه ها به سراغ حاشیه های زندگی او بروند 
و مشخص شود رنگ درخشــان موهای دیوید بکام 
رنگ و مش است! او بیشتر از همه فوتبالیست ها مدل 

موهایش را عوض کرده است.

فوکوس
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قهرمانان

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟14/30

اتمامصفحهآرایی
15/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

حدود۸۵درصـدازرانندگانی
کهباعـثتصادفـاتمرتبطبا
خوابمیشـوند،مردهستند
آنهـا سـوم یـک حـدود و
حداکثـر۳۰سـالسـندارند.

»جواد رستگار« آرایشگر جوان بهشهری با استفاده همزمان از 10 قیچی با چشمان بسته در زمان 
10 تا 15 دقیقه موی مشتریانش را اصالح می کند. او با استفاده از همین فن رکورد جهاني پیرایش 
مو را شکسته است. پیش از این »اولگ ماکساکوف« آرایشگر اهل اوکراین این روش عجیب را برای 
کوتاه کردن موی سر مشتری های خود ابداع کرده بود. اما این آرایشگر اوکراینی رکورد استفاده 
همزمان از 2 قیچی با چشمان بسته را داشت که آرایشگر ایرانی با استفاده از 10 قیچی از او جلو زدو 

در صدر رکوردهای جهانی نشست.

آرایشگر ایرانی 
رکورددار 
 اصالح مو 
در جهان

آرایشگریراازکجاشروعکردید؟
برادرهای من آرایشگر بودند و من با این که عالقه ای به این کار 

نداشتم، اما از  سال 82  با کمک و حمایت آنها وارد این کار شدم. 
معموالکسیکهبهکارشعالقهنداشتهباشد،پیشرفت
نمیکند،امااالنشماآرایشگربهترینفوتبالیستهای

کشورهستید؟چطورایناتفاقافتاد؟
بله، قبل از این که وارد این کار شوم، عالقه نداشتم، اما بعد از این که 
کارم را شروع کردم، تصمیم گرفتم تا آخرش بروم و در کارم بهترین 

شوم.
خیلیهامعتقدندشانسهمدرکارمهماست.االنکهبه
اینجارسیدهایدفکرنمیکنیدشانسهمدرکارتاندخیل

بوده؟
خیلی ها این حــرف را می زنند، اما من واقعا شانســی به این جا 
نرسیدم! من خیلی برای کارم زحمت کشیدم و خودم تالش کردم 

تا کارم دیده شود و خدا هم خیلی کمکم کرد.
آرایشگرییکیازمشاغلیاستکهاصطالحادستدر
آنزیاداست،چهشدکهفوتبالیستهامشتریشماشدند؟

اصالماجراازکجاشروعشد؟
سال 88 یکی از دوستانم آتلیه عکاسی داشت و از من خواست که 
موهای مدل هایش را قبل از انداختن عکس سشوار بکشم. از همان 
جا با چند فوتبالیست که برای عکاسی پیش او آمده بودند، آشنا شدم 
و آنها از کارم خوششان آمد و همین شد که مشتری من شدند. بعد 
هم کم کم من را به بقیه هم تیمی هایشان معرفی کردند و این شد که 

کارم در این حوزه جدی تر شد.
نخستینفوتبالیستیکهبرایکوتاهکردنموهایش

پیششماآمد،چهکسیبود؟
غالمرضا رضایی،. یعنی من با یک فوتبالیست کارم را شروع کردم 

و االن به تیم ملی رسیدم.
براییکآرایشگررنگپیراهنبازیکنانهممهماست؟
منظورمایناستکهشمابهغیرازتیمملی،آرایشگریک

تیمخاصمثلپرسپولیسیااستقاللهستید؟
در کار حرفه ای قرمز و آبی بودن مهم نیست. من نخستین بار با 
پیشنهاد آقای رضایی به اردوی پرسپولیس رفتم و به عنوان آرایشگر 
موهایشان را کوتاه کردم، بعد تعدادی از آنها به تیم ملی دعوت شدند و 
من از آن جا و در اردوی تیم ملی با استقاللی ها هم آشنا شدم. االن هم 

پرسپولیسی ها و هم استقاللی ها مشتری من هستند.
آقایعبدزادهخیلیازمردمبهدستآرایشگراعتقاد
دارند،یعنیاینتصوروجودداردکهدستفالنآرایشگر
خوبهواصطالحابرایشــانآمددارد.تابهحالبازیکنان

فوتبالبهشمااینحرفرازدهاند؟
بله، شاید یکی از دالیلی که وقتی کارم را دیدند و بعد به یکدیگر 
معرفی ام کردند، همین موضوع بود. راستش چون خیلی ها به دست 
آرایشگر اعتقاد دارند، هر وقت مشتری زیر دستم می نشیند با تمام 
وجودم کار می کنم و دلم می خواهد تک تکشان پیشرفت کنند. مثال 
رفته بودم موهای خسرو حیدری را کوتاه کنم و همان روز دخترش 
صحیح و سالم متولد شد. او همیشه به من می گوید وقتی پیش تو 

می آیم، اتفاقات خوبی در زندگی و زمین فوتبال برای من می افتد.
گفتیدرفتهبودیدموهایخسروحیدریراکوتاهکنید.
برایکوتاهکردنواصالحمویبازیکنان،شمابهخانهشان

میرویدیاآنهابهآرایشگاهتانمیآیند؟
اغلب بازیکنان وقتشان واقعا پر است و فرصت این که به آرایشگاه 
برونــد را پیدا نمی کنند، بــه همین دلیل معموال مــن به خانه یا 
اردوهایشــان می روم و آن جا کار اصالح ســر و صورتشان را انجام 
می دهم، البته گاهی اوقات هم اگر وقت داشته باشند، خودشان به 

آرایشگاه می آیند.
کوتاهکردنمویآدمهایمشهورمثلفوتبالیستها

سختاست؟استرسدارد؟
اوایل استرس داشتم، ولی االن برایم عادی شده، چون اگر یک بار 
در کارم اشتباه می کردم و از کارم خوششان نمی آمد، ممکن بود دیگر 
پیش من نیایند یا به بقیه دوستان و بازیکنان هم بگویند پیش من 

نیایند! 

برایانتخابمویبازیکنــانفوتبالخودتانتصمیم
میگیریدکهچهمدلموییبهآنهامیآیدیاخودشانمدل

مویشانراانتخابمیکنند؟
االن در کل دنیا مدل موها خیلی شــبیه هم شــده است، ولی 
آرایشــگران ایرانی خیلی استعدادشــان زیاد است و مدل موهای 
زیادی برای ارایه به مشتریان دارند. من هم معموال با توجه به چهره 
و صورتشان مدل مو پیشنهاد می دهم و گاهی آنها هم یک مدلی در 
ذهنشان است که می گویند و دست آخر با مشورت یکدیگر مدل مو 

را انتخاب می کنیم.
بهتعدادبازیکنــاندرزمینفوتبالمــدلموبرای

کوتاهکردنوجوددارد؟
مدل مو خیلی زیاد است، ولی کوتاه کردن موی بازیکنان فوتبال 
قاعده و قانون دارد. اگر دستم باز بود، صد درصد مدل موی بازیکنان را 

شبیه هم کوتاه نمی کردم.
چرادستتانبازنیست؟

مدل مو در ایران حریــم دارد. نمی توانیم هر مدل مویی را بزنیم 
وکمیته انضباطی به بازیکنان گیر می دهد. 

یعنیاگریکبازیکنبهخاطرمدلموهایشبهکمیته
انضباطیبرودبهآرایشگرشهمگیرمیدهند؟!

اگر گیرش بیاورند گیر می دهند!)با خنده(
چهمدلموییممیزییاخطقرمزاست؟

رنگ و مش برای بازیکنان ممنوع اســت، البته فوتبالیست های 
ایرانی هیچ وقت دنبال این مدل موها نیستند، ولی به هرحال این 
چیزی است که در فوتبالیست های خارجی جا افتاده و می بینید که 
بعضی از بازیکنان کشورهای خارجی هم خیلی راحت موهایشان را 

رنگ و مش کرده اند!
مدلمویافرادمشهورچهتاثیریدرمدوسلیقهمردم

میگذارد؟
طبیعتا خیلی از مردم به ظاهر افراد مشهور توجه می کنند. نه تنها 
مو حتی مدل لباس سلبریتی ها هم الگو می شود. درخصوص مدل 

مو هم اغلب پسرهای جوان الگویشان مدل موی فالن بازیکن است.
مدلمویکدامفوتبالیستبرایمشتریانعادیشما

الگواستیادرخواستبیشتریدارد؟
الگوی بیشتر مشتریان من مدل موهای دیوید بکام و راموس است!
آقایعبدزاده،برویمسراغهمراهیشماباتیمملیدر
جامجهانیفوتبالروسیه.موضوعیکهقبلازشروعجام

داتفاقافتاد،انتشارعکسبازیکنانتیمملی بو
کهباکتوشلوارومدلموهاییآراستهو
شیکتوجهرسانههایخارجیراهمبه
خودجلبکرد،حتیدرحاشیهخبرها
نوشــتندکهچقدرفوتبالیستهای
مدل ایرانیخوشتیپهســتند.

موهایبازیکنانیکهدراین
عکسبودند،کارشــما

بود؟
اکثریتشــان  بلــه، 
پیش من آمده بودند 
و موهایشان را کوتاه 
کردــه بودنــد. اما 
چند نفــری که در 

خارجی  تیم هــای 
بازی می کنند، طبیعتا 

در همان جا موهایشان 
را کوتاه کرده بودند. البته 

واقعا  ایرانی  فوتبالیست های 
خوش تیپ هستند و  فقط به 
خاطر این که من موهایشان 
را کوتاه کردــه بودم، توجه 
رسانه ها را جلب نکرده بودند!
بینتعــدادزیادی
چه ایرانی آرایشــگر
شدکهشــمابهعنوان
به تیمملی آرایشــگر
روسیهســفرکردید؟
که است این منظورم
را فدراســیونشما
بهصورت یا فرستاد
تیمملی با شخصی

همراهشدید؟

خود بازیکنان دوست داشــتند من هم در این سفر همراهشان 
باشم. می گفتند کارت خوب است و دستت آمد دارد، به همین دلیل 
سفر من به درخواست کادر تیم ملی بود. به هرحال جام جهانی است 
و اگر مدل موهای بازیکنان خوب باشد، به چشم می آیند و برای من 

هم این اتفاق خیلی خوب بود.
موهایکارلوسکیروشراهمشــماکوتاهکردیدیا

آرایشگرخارجیداشت؟
کارلوس کی روش قبل از جام جهانی هــم از طریق مترجمش 
با من آشنا شده بود و چند باری موهایش را اصالح کرده بودم. در 

جام جهانی هم آرایشگر آقای کی روش من بودم.
کیروشهمبهدستخوبآرایشگراعتقاددارد؟

فکر نمی کنم. کی روش خیلی باشــخصیت و مهربان است و از 
این که من را در روســیه دید، خیلی خوشحال شد و گفت چه کار 

خوبی کردی که آمدی.
درجامجهانیبازیکنانقبلازبازیهایشانمیآمدند

پیششماوموهایشانرادرستمیکردید؟
بازیکنان در کمپ بودند و شرایط اینطور نبود که هر دقیقه به 
آرایشگرشان بگویند بیا موهای ما را درست کن! باید فرصتش پیش 
می آمد؛ مثال یادم هست دو روز مانده بود به بازی ایران و مراکش من 
به کمپ تیم ملی رفتم و اول موهای آقای کی روش را کوتاه کردم، بعد 

کم کم بازیکنان هم آمدند و مو و صورتشان را اصالح کردم.
مدلمویرامینرضاییاندرجامجهانی
خاصتــرومتفاوتتــرازمــویبقیه
همتیمیهایشبود.خودشاینمدلرا

انتخابکردیاسلیقهشمابود؟
رامیــن رضاییــان کال خــاص و 
خوش سلیقه است. مدت هاست 
که مدل موهایش این است، اما 
این بار خواست که دورش را 
خالی تر کند و با مشورت 
هم این مدلــی برایش 

کوتاه کردم.
شماحسابی 
درکارآرایشگری
شدهاید موفق
واالنبهتریــن
فوتبال بازیکنان
کشورمشتریشما
بهعنوان هستند.
ســوال آخریــن
میخواهمبدانمازاین
جایگاهیکهدرآنقرار
هم باالتر پلهای دارید،
وجودداردکهبخواهیدبه

دستبیاورید؟
راستش من این موفقیت 
را خواســت خدــا می دانم. 
دنبال چیز بیشتری نیستم 
و فقط امیدوارم تا زمانی که 
در این کار هستم جایگاهم 
را حفظ کنم. من از تک تک 
فوتبالیســت ها قدردانــی 
می کنــم، چراکــه آنها هم 
سهم بزرگی در ایجاد انگیزه و 

موفقیت من داشته اند.

بهنازمقدســی|اگرچهفوتبال،ورزشیاستکهدرآنتکنیکوتاکتیکبازیکنمهمترینبخش
ماجراست،امابدونشــکچهرهبازیکنانفوتبالهمدراینمستطیلسبزموردتوجهتماشاچیان
قرارمیگیرد.اتفاقیکهسالهابرایدیویدبکامافتادوبهغیرازاستایلصورتش،مدلموهایشهم
تحولیدرصنعتمدبهوجودآورد.بنابرایندرحاشــیهبازیهایفوتبالهمیشهظاهرومدلموو
اصالحصورتبازیکنانموردتوجهاست.اتفاقیکهامســالدرجامجهانیفوتبالبرایبازیکنان
ایرانیهمافتادوانتشارعکسهاییازفوتبالیستهایایرانیباعثشدتارسانههایخارجیهماز
خوشتیپبودنایرانیهاحرفبزنند،تاجاییکهچندروزپیشیکسایتکلمبیاییباانتشارعکس
رامینرضاییانمدلمویاورادرزمرهفراموشنشدنیترینمدلموهایبیستویکمینجامجهانی
قرارداد.همینشدکهسراغآرایشــگربازیکنانتیمملیایراندرجامجهانی2۰1۸روسیهرفتیم.
»نویدعبدزاده«کهخودشهمیکفوتبالیتمامعیاراست،بادرخواستکادرتیمملیخودشرابه
روسیهرساندتابهعنوانآرایشگربازیکناندرکنارآنهاباشد.اومیگویددرایرانمردمبهسبکبودن
دستآرایشگراعتقاددارندوهمینهمشدکهبهعنوانآرایشگربازیکنانهمراهتیمملیفوتبال

راهیجامجهانیشد.

ایرانیهابهدستآرایشگراعتقاددارند،
یکباررفتهبودمموهایخسروحیدریراکوتاه
کنموهمانروزدخترشصحیحوسالممتولد
شد.اوهمیشهبهمنمیگویدوقتیپیش
تومیآیم،اتفاقاتخوبیدرزندگیوزمین

فوتبالبرایمنمیافتد

مدلمودرایرانحریمدارد،مثالرنگومش
برایبازیکنانممنوعاست
وکمیتهانضباطیگیرمیدهد

گفتوگوبا»نویدعبدزاده«
آرایشگرموهایبازیکنانتیمملیفوتبالدرجامجهانیروسیه

ریش و قیچی تیم ملی 
در دست اوست
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 بکام  در 17 سالگی 
رنــگ موهایــش را 
شــرابی کرد. رنگ و 
مدلی که آن زمان بین 
انگلیســی  جوانــان 

محبوب شد.
 1995 ســال   
موهایش را فرق وسط 
شــلوغ باز کرد. مدل 
موی فرق وسط نامنظم 
چیزی بود که آن زمان 
حتی در مدل موهای 
زنان هم تاثیر گذاشت و 
دختران جوان هم از او 

تقلید کردند.
ســال1998بکام   
موهایش را بلوند کرد. 
همــان رنــگ و مش 
معروف در جام جهانی 
فرانســه که باعث شد 
بیش از گذشته مورد 
توجــه رســانه ها به 
از  یکــی  عنــوان 
خـوش تـیـپ تـرین 

بازیکنان فوتبال شود.
 ســال 2001 بکام 
موهایش را تراشــید!  
مدلی که در واقع دیگر 
مدل مو نبود اماهمین 
مدل هم کافی بود که 
تراشیدن سر مد شود، 

حتی در ایران.
 یــک ســال بعد 
گرفــت  تصمیــم 
موهایش را دوباره بلوند 
کند و جلوی سرش را 
خوشه ای درست کند. 
ایــن مدل دــر ایران 
ســبک خروسی لقب 

گرفت!
 ســال 2003 او یک 
کش مو جلوی ســرش 
بست . مدلی که در بین 
خیلی از فوتبالیست ها  
که موهای بلندی داشتند 
رواج  داشــت اما این کار 
دیوید بــکام مورد توجه 
بیشتری قرار گرفت و از 
آن زمان شبیه به یک مد 

در مدل موها شد.
 ســال 2007 بکام 
دوباره از مــوی بلوند 
استقبال کرد و این بار 
موهایــش را پالتینه 

روشن کرد!
 در ســال های اخیر 
مدل کالسیک موهای 
بــکام خیــال خیلی از 
آرایشــگران در سطح 
جهــان را راحــت کرد! 
چراکه  کوتــاه و اصالح 
کردن ایــن مدل مو به 
راحتــی برای هــر نوع 

مشتری قابل اجرا ست.


