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 ایست قلبی
 یک بازیگر روی 
صحنه نمایش

ایــان کاگنیتــو با نــام اصلی 
پل باربیری، پنجشنبه شــب 
گذشــته درحالی  که مشغول 
نقش آفرینــی روی صحنــه 
بــود، در ســن ۶۰ســالگی 
درگذشت. این کمدین درحال 
نقش آفرینی در نمایش »عتیق 
بــار« در شــهری کوچک در 
آکسفورد بریتانیا بود که دچار 

ایست قلبی شد. 

نیکی کریمی 
ویکتوریا شد

نمایش »عروس مــردگان« با 
اقتباس از انیمیشــن معروف 
تیم برتون روی صحنه خواهد 
رفــت. »عروس مــردگان« به 
کارگردانی امیدرضا ســپهری 
و تهیه کنندگی مریم نراقی در 
تهران رویال  هال هتل اسپیناس 
پاالس روی صحنــه می رود. 
میــالد مهدوی آهنگســازی 
قطعــات موزیــکال نمایش و 
ارکستر »ایستگاه« به رهبری 
مهدی نوروزی اجرای موسیقی 

این نمایش را به عهده دارد. 

تمجید سایت 
فیفا از بیرانوند

فدراســیون جهانی  ســایت 
فوتبال به صحبت های علیرضا 
بیرانونــد درخصــوص اقدام 
خیرخواهانه اش برای کمک به 
سیل زدگان لرستان اشاره و از 
دروازه بان تیم ملی ایران تمجید 

کرد. 

واکنش به 
 جدایی رحمتی

 از استقالل
امیرحسین فتحی، مدیرعامل 
استقالل درباره شایعه مهدی 
رحمتــی در پایان فصل گفت: 
»هنوز با هیچ یک از بازیکنان 
تیم بــرای ماندن یــا رفتن از 
استقالل صحبتی انجام نداده  
و تصمیمی گرفته نشده است. 
همه چیز به نظر شفر بستگی 

دارد.«

 

مهدی قائدی، بازیکن تیم فوتبال استقالل تهران همچنان به دلیل مرگ احمدرضا شاکر درگیر پرونده دادگاهی 
است تا جایی که وی بار ها برای ارایه برخی توضیحات بابت روز حادثه در دادگاه بوشهر حاضر شده است. از طرفی 
خانواده مرحوم شاکر نیز به دلیل مرگ فرزند خود پیگیر پرونده هستند تا بدین ترتیب راننده روز حادثه را مشخص 
کنند. با این وجود درحالی  که قرار بود اسفندماه  سال گذشته رأی نهایی درباره پرونده قائدی صادر شود، اما پیداشدن 
۲ شــاهد، حکم دادگاه را به تعویق انداخت تا جایی که قرار اســت به  زودی جلب یکــی از طرفین به دلیل حضور 

پیدانکردن در جلسه دادگاه گرفته شود تا بدین ترتیب قاضی رأی نهایی را درباره پرونده صادر کند.

 تالش  قائدی
 برای جلب رضایت 

خانواده شاکر

عکس نوشت

جمعه شب در آیین گشایش نمایشــگاه نقاشی حجت شکیبا، 
طراحی جمشید مشایخی از چهره همســرش به نادر مشایخی 

تقدیم شد. 

ســعید معروف، کاپیتان 
تیم ملی والیبال و علیرضا 
افتخارآفرین  حیــدری 
ســال های نه چندان دور 
تیم ملی کشــتی میهمان 
ویژه سومین  شب کنسرت 
اجرای  با  خاموش«  »شهر 

کیهان کلهر بودند. 

 فاطمــه گــودرزی، بازیگر 
ســینما و جــواد خیابانی 
گزارشگر فوتبال برای کمک 
به مردم سیل زده لرستان پای 
کار آمده اند و ضمن دعوت از 
همه هموطنــان برای کمک 
به سیل زدگان، خود در کنار 
خیابان ایستاده و کمک های 
مردمــی را برای ارســال به 

لرستان جمع آوری می کنند. 

 

فرزان عاشــورزاده درحالی زانوی مصدوم خــود را به تیغ جراحان 
سپرد که هیچ کدام از مسئوالن فدراســیون تکواندو برای مالقات 

قهرمان  سال ۲۰15 جهان به بیمارستان نرفتند. 

تیتربازی
 مجیدی زیر پوستی راه بازگشت قلعه نوعی به 

استقالل را بست

راز ُمشت های گره کرده فرهاد

شهروند| وقتی اســتقالل در اصفهان سپاهان 
را شکست داد یکی از مهمترین اتفاقات مربوط به 
شادی پیروزی  آبی ها، مشت های گره کرده فرهاد 
مجیدی بود که بازتاب زیادی هم در شــبکه های 
اجتماعی داشت. چهره محبوب  استقاللی ها اما با 
انتشار یک استوری اینستاگرامی عجیب و کنایه دار 
برخی افراد را مورد حمله قرار داد و گره هایی  که او در 
استوری نوشته بود همه را به یک نام می رساند؛  امیر 
قلعه نوعی! مجیدی با انتشار عکس  خوشحالی اش با 
مشت های گره کرده نوشته بود:  »تا کی می خواهید 
اســتقالل جام نیاره؟ فقط می خواهید با شما  جام 
بیاره؟ هــواداران عزیز! تا زمانی کــه آقایان بیرون 
استقالل باشن و سربازهاشون داخل باشگاه و مواجب 
 بگیراشون روی سکو ها باشن و تیشه به ریشه تیم 
بزنند، استقالل قهرمان نمی شود. تا بعد...« با طرح 
یک سوال  می شود فهمید مخاطب استوری جنجالی 
فرهاد مجیدی چه کسی بوده است. استقالل مگر به 
جز امیر قلعه نوعی  با مربی دیگری به عنوان قهرمانی 
لیگ برتر رسیده است؟ با این حال تصمیم مجیدی 
این بود که با کد دادن به  امیر قلعه نوعی بدون بردن 
نام او حمله کند. اشــاره او به سربازان داخل باشگاه 
هم قطعا می تواند به چند عضو  هیأت مدیره باشــد 
که سال هاست ارتباط بســیار نزدیکی با سرمربی 
کنونی ســپاهان دارند. البته این استوری  مجیدی 
سروصدای زیادی در کانال  و پیج های استقاللی به 
راه انداخت و باز هم بازار انتقاد از قلعه نوعی را باال  برد. 
درنهایت سیامک قلیچ خانی مدیررسانه ای سپاهان 
در مصاحبه ای به استوری مجیدی واکنش نشان داد 
و  گفت: »مگر آقای مجیدی اســمی از کسی آورده 
است؟ من که اسمی نمی بینم. آقای قلعه نوعی هم 
تمام  تمرکزش روی تیم خودش است و لزومی هم 
ندارد با حرف زدن درباره دیگران از کاری که انجام 
می دهد فاصله  بگیرد. به نظر من آقای قلعه نوعی هم 
نباید پاسخ این حرف های بی ارزش مجازی را بدهد، 
چون از این بحث ها  جز دشمنی باقی نمی ماند. در 
فوتبال برد و باخت پیش می آید و ما نباید از نتایجی 
مثل بازی دیروز برای انتقام  جویی استفاده کنیم.« 
شواهد و قرائن نشان می دهد که با نزدیک شدن به 
پایان فصل و تالش هایی که برای  کناز زدن شــفر 
وجود دارد، این احتمال هست که فرهاد مجیدی در 
دفعات بعد با شفافیت بیشتری وارد جنگ  لفظی با 

قلعه نوعی و افراد مختلف شود. 
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 در آستانه بازی پرسپولیس با سایپا خبری 
در رسانه ها منتشر شد مبنی بر این که باشگاه 
پرسپولیس موفق شده باالخره قسط نهایی 
طلب علی دایی را به این مربی پرداخت کند. 
این خبر هرچند از ســوی مدیران باشگاه 
و دایی تا قبل از زدن ســوت آغاز بازی تایید 
نشد،  اما هواداران استقالل با دامن زدن به این 
شایعه اعتقاد داشتند که پرداخت پول دایی 
قبل از این بازی حســاس مشکوک به نظر 
می رسد. این توییت ها را بخوانید تا  در جریان 

نظرات انتقادی استقاللی ها قرار بگیرید:  
  چیه این فوتباِل پاک اصال تمام تن و بدن آدم میلرزه، خیلی یهویی پرسپولیس قبل از بازی امروز 

موفق به پرداخت طلب علی دایی شد.
  همزمان با دیدار مهم #پرسپولیس و #سایپا طلب معوقه #علی_دایی از باشگاه #پرسپولیس به 

مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان پرداخته شد. چرا فردای بازی پول رو ندادن؟
  بحث گرفتن طلب قبل از بازی و تبانی اتهامیه که به کار بردنش درباره علی دایی واقعا غیرمنصفانه 

است. اون همین االن با هجمه سنگین هواداران پرسپولیس روبه رو شده و این وصله ها بهش نمی چسبه.
  پرونده جنجالی و قدیمی دعوای مالی دایی و پرسپولیس با پرداخت قسط آخر خیلی قشنگ قبل از 

بازی پرسپولیس و سایپا بسته شد. ما هم هیچی نمی فهمیم!
  

رئیس هیأت مدیره پرسپولیس که یکی از پیشکسوتان قدیمی باشگاه هم به حساب می آید، انگار به 
خوبی متوجه خط قرمزهای هواداران این تیم و جایگاهی که برانکو نزد آنها دارد، نیست. کاشانی دیروز 
مصاحبه کرد و گفت پرسپولیس متکی به فرد نیست و برانکو نیست که این تیم را قهرمان کرده است. این 
صحبت ها واکنش تند هواداران را به دنبال داشت و کاشانی مجبور شد صحبت های خود را تکذیب و در 
توضیحاتی تکمیلی اعالم کند از صحبت هایش سوءبرداشت شده و منظورش از آن حرف ها برانکو نبوده 
است. به همین ترتیب خبرگزاری مهر هم فایل صوتی صحبت های اولیه رئیس هیأت مدیره پرسپولیس 
را منتشر کرد و مشخص شد که اتفاقا منظور این مسئول شخص برانکو بوده است. حاال فکر می کنید در 

چنین فضایی واکنش هواداران پرسپولیس به جنجال سازی جعفر کاشانی چه بود؟
 آقای کاشانی پیشکسوت تیم ما هستی احترامت واجب! اما این طوری نگو و سعی کن پای حرفت 

بمونی که با انتشار فایل صوتی حرفات هم آبروی خودتون و هم آبروی باشگاه رو نبری.
  درحالی که بســیاری از هواداران غافل و جوگیر پرســپولیس درحال یقه جــر دادن برای عادل 
فردوسی پور در جنگ زرگری فرزندان رسانه ملی بودند، به آرامی مهدی محمدنبی را نیز به هیأت مدیره 

افزودند تا با حضور او و جعفر کاشانی جمع دشمنان برانکو در کادر مدیریتی باشگاه جمع شود.
  ایرج عرب خیلی خوب نشــون داد که در حد و اندازه های مدیریت باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس 

نیست.
جعفر کاشانی همیشه مصاحبه می کنه و میگه پرسپولیس باید باشگاه بشه! خب شما که چندین و چند 
ساله تو هیأت مدیره هستی و البته رئیس هیأت مدیره هم هستی، بگید چرا قدمی برنداشتی و چطور تو 

جایی که ساختارش درست نیست، مدیریت می کنی؟
آقای کاشانی شــما از همون اول هم با برانکو مشکل داشــتی و مثل خیلیای دیگه از پیشکسوتان 

پرسپولیس چشم دیدن موفقیت های برانکو رو نداری.
آقای کاشانی ما با کدوم مربی به یک نایب قهرمانی و  دو قهرمانی لیگ رسیدیم و االن در یک قدمی 
هت تریک قهرمانی هستیم؟ برانکو بود که تیم رو یک بار به نیمه نهایی آسیا برد و یک بار به فینال! شما 

بگید چه کار کردید؟
آقای کاشانی شما انگار خودتون دوست دارید که هوادار پرسپولیس به شما حمله کنه.

از وقتی یادمون میاید آقای کاشانی شما برای پرسپولیس کار خاصی نکردید. االن اما برانکو سال هاست 
که این تیم رو تبدیل کرده به بهترین تیم ایران و یکی از بهترین های آسیا.

# علی_دایی
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در روزهای پس از بروز یک 
حادثه، کودکان به حمایت و 
مراقبت بیشتری نیاز دارند. 

ممکن است خیلی بترسند و 
فشار زیادی به آنها وارد شده 

باشد.
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روز یکشنبه گذشــته گفت وگویی چاپ شد با 
آرش فرزین؛ هنرمنــدی که گردش روزگار باعث 
شــده موقعیت یکه و یگانه ای در بخشی از تاریخ 
شنیداری فوتبال و هنر این مرزوبوم، در حوزه ای 
که در کل می شود عنوان »اینترتینمنت« را بر آن 

اطالق کرد، داشته باشد.
آرش فرزین پسر فرزین اســت. خواننده ای که 
بی تردید یکــی از خوشــنام ترین و مردمی ترین 
خواننــدگان این مرزوبــوم بود- کــه در جوانی، 
درحالی که سال های ســال می توانست به حیات 
هنرمندانه اش ادامه دهد، پرپر شــد. آرش فرزین 
بهترین گزینه است برای گفتن از زندگی، باورها و 
سلوک چنین مردی؛ که با گذر سالیان دراز هنوز 

از محبوبیتش کاسته نشده است...
آرش همچنیــن در یکــی از پرهیاهوتریــن 
دوره های پرسپولیس، در روز و روزگاری که گذر از 
هیمنه سلطانی به دوران مدرن با نهایت تنش ها و 
کشمکش ها درحال انجام بود، یکی از نزدیک ترین 
افراد، هم به ســلطان قدرقدرت پرسپولیس و هم 
به مربی خارجی این تیم بــوده. او مترجم زوبل، 

مربی آلمانی سرخ ها بود و تنها به این دلیل هم اگر 
باشد، شــنیدن تجربه ها و خاطراتش از آن دوران 

می تواند جذاب و نیز آموزنده باشد. 
بگذریم از این کــه نزدیکی او با مهمترین چهره 
تاریخ پرسپولیسی ها حرف های او را از این نظر نیز 
شنیدنی می کند. این هم دلیل دیگری که آرش را 

مهم می کند...
در انتشــار این گفت وگو اما اتفاقــی رخ داد که 
ناراحتی آرش فرزین را باعث شــده است که حق 
هم دارد. آرش مثل هر هنرمندی، مثل هر چهره 
بااهمیت دیگــری موضوع شــایعات گوناگونی 
نیز بــوده و همین نیز باعث شــد اتفاقی افتد که 
ناراحتی ایــن هنرمند را موجب شــود. ظاهرا در 
روتیتر گفت وگو، در آخرین لحظات، اشتباهی رخ 
داده و شایعه ای که در فضای غیررسمی رسانه ای 
این کشور وجود داشــته، با متن گفت وگو خلط 
شده اســت. به این دلیل، ضمن حذف آن جمله 
شــائبه برانگیز از گفت وگــوی آرش فرزیــن در 
سایت روزنامه، از او بابت اشــتباه رخ  داده پوزش 

می خواهیم...

مهدی شادمانی| یک سال هفتگی با محمدحسین 
میثاقی کار کردم و ســالیان بیشتر با فردوسی پور. حاال 
بابت این مدت، به شــناختی رســیده ام که می شود در 
موردشان بنویسم. کارگردان بابت تایم هشدار  می دهد. 
ناظرپخش هنوز روی آیتم ایــراد دارد. یکی  اس ام اس 
داده کــه میهمان حضوری برنامه ســوتی داد. میهمان 
روی خط به انگلیسی حرف می زند و مترجم اشتباه  ترجمه  می کند. در این بلبشو 
آرام نشســته و به دیالوگ ها گوش می دهد و خطای مترجــم را می گیرد و ... این 
عادل فردوسی پور اســت. برای این که بدانی سوپرمن است. از موبایل جادویی اش 
که دســته اول ترین اخبار را مجانی دارد تا مدل رانندگی و جنون فوتبال دیدنش 
در ۳ مانیتور همزمان باید بدانی! کارنامه باال و پایین دار نود  را نباید از ســر شکم 
تحلیل کرد، باید بدانی نود را کســی ســاخته که در کار بی نظیر اســت و ادعای 
شباهتش با کسی دروغ است. »شبیه ترین به عادل« این بدترین توصیفی بود که 
این روزها باب شده. محمدحسین میثاقی، یک اســتعداد درخشان دیگر است با 
توانایی های دیگر. کافی اســت او را با یک میکروفن به صحرا بفرستید و سوژه پیدا 
کند. گزارش های روسیه را با گزارش های جام ملت ها مقایسه  کنید. در شبکه سه 
زمان جام ملت ها، بیش از این که جای عادل روی صندلی خالی باشد، جای میثاقی 
در امارات خالــی بود. یادتان رفته؟ او در تایمی که نوبت ســازمانی اش بود، چنان 
به دســت و پای کاروان المپیکی پیچید و گزارش از هیــأت ژوری وزنه برداری و 

اعتراض های کشتی داد که تنها المپیکی را ساخت که مردم نزدیک ترین حالت به 
کاروان را داشتند، شاید حتی بهتر از عادل. استعداد میثاقی آنجاست. پسر باهوش 
با زبان کامل و ایده های بامزه که شاید اگر در سازمانی مثل سی ان ان بود، پله های 
آموزش و ترقی را جوری می رفت که تا چند ســال دیگــر توانایی اش فقط ورزش 
نباشد و بتواند خبرنگار اول سازمانی به همان بزرگی باشد. مقایسه فردوسی پور و 
میثاقی به واسطه کاری که در کنارشان کرده ام، مثل هیچ مقایسه ای نیست. فقط 
اشتباه  است، فردوســی پور بعد از ۲۰ سال حاال به پختگی ای رسیده که تحت تاثیر 
برنامه اش فوتبال مثل یک برلیان شــفاف است. حاال نود نیست و میثاقی پرچ میز 
شــده. این روزها قضاوت های زیادی در مورد رفتار میثاقی شده، اما قصد ورود به 
آن را ندارم. فقط می بینم که صداوسیما رونالدو را بیرون گذاشته و محمدصالح را 
دفاع آخر بازی گرفته. استعدادهای میثاقی پشت میز نابود می شوند و صداوسیما 
بی عادل ریــزش بیننده ثابت ۲۰ســاله دارد. اینها اولین ضربه را به صداوســیما 
می زند و چون رقیب ندارد، آتشــش دامن جای دیگر را هم می گیرد. کسی دلش 
می سوزد باید این جا کاری کند، بعد دودش به چشم فوتبال می رود که نود پایین 
نیامده صدای فســادش درآمده، حتما مخاطبان عادت کرده تلویزیون متضرران 
بعدی هستند و دست آخر  فردوســی پور و  میثاقی. این بازی هیچ برنده ای ندارد، 
حتی مدیران تصمیم گیرنده، یک بازی همه ســر باخت است، با نابودی دوستاره. 
ســتاره هایی که می شــد و می شــود با ادامه درخشــش در جای خودشان همه 

معادالت باال را معکوس  کنند.

توضیح و عذرخواهی از آرش فرزین این بازی برنده ندارد!
  مقایسه عادل و میثاق به روایت روزنامه نگاری که سال ها با هر دو کار کرده است
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