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 40 سال
 در چند ماه

ســال  برگزیده40  فیلم های 
ســینمای ایران به مناســبت 
انقالب  بزرگداشت 40سالگی 
از فــردا تا پایان ســال ۱۳۹۷ 
پنجشــنبه های هر هفته در 
موزه ســینما اکران می شوند. 
نکته مهم این برنامه اما انتخاب 
فیلم های این 40 سال است که 

از غریبانه تا درباره الی است.

سقوط 
هالیوودی

ویگو مورتنســن بازیگر نامزد 
اســکار بــه زودی ســاخت 
نخســتین فیلم خود در مقام 
کارگردان را به نام سقوط آغاز 
می کند. داســتان فیلم درباره 
رابطه یک مرد با پدرش اســت 
که رو به ســالخوردگی است. 
مورتنســن که برای بــازی در 
سه گانه ارباب حلقه ها به شهرت 
رســید، عالوه بر کارگردانی، 
بازیگر، نویسنده و تهیه کننده 

این فیلم هم خواهد بود. 

بازگشت 
طارمی به 
پرسپولیس؟

برانکــو ایوانکوویــچ دربــاره 
بازگشت طارمی به پرسپولیس 
گفته است:   »طارمی با تیمش 
تا پایان فصل قرارداد دارد و من 
واقعا نمی دانم چه کســی پول 
جدایی او از الغرافه که 2 میلیون 
دالر می باشــد را قرار اســت 

پرداخت کند.«

 یک ایرانی
 رئیس فدراسیون 

اتریش
انتخابات فدراســیون تکواندو 
اتریــش بــه میزبانی شــهر 
وین برگزار شــد کــه در پایان 
زادمحمــد  ســیدمحمدرضا 
که یک ایرانی اســت، به عنوان 
رئیس این فدراســیون ۴  سال 
دیگر ابقا شــد. او برای سومین 
دوره متوالی این ســمت را 

احراز می کند.

 

بحث حضور مجتبی جباری در کادرفنی استقالل چند روزی است که مطرح شده و در همین رابطه امیرحسین 
فتحی مدیرعامل استقالل به پاسخگویی پرداخت. او ضمن تکذیب این موضوع گفت: »من بارها در این باره مجبور 
به پاسخگویی شده ام. آقای جباری پیشکسوت و عزیز ما هستند ولی هرگز بحثی در مورد حضور ایشان در کادرفنی 
مطرح نشده است. خودشان این شایعات را مطرح می کنند و بعد من باید در مورد  آن جواب بدهم، البته منظور من 
از خودشان فضای مجازی است که این شایعات را مطرح می کنند. حرف من همان حرف قبلی است. آقای شفر اگر 

عضوی برای کادرفنی می خواهند، باید نامه بزنند که تا این لحظه این اتفاق نیفتاده است.«

آب پاکی روی دست 
جباری؛ دستیار شفر 

نمی شوی!

عکس نوشت

 همبازیان بشار رسن در تیم ملی عراق با قراردادن پیراهن او روی نیمکت در 
بازی با عربستان نشان دادند که به یاد بازیکن پرسپولیس هستند که بتازگی 

مادرش را از دست داده است.

 پرویز پرستویی، بازیگر سینما و تلویزیون، در آستانه اعزام ملی پوشان کشتی 
آزاد و فرنگی به مســابقات جهانی در محل تمرینات آنها حاضر شد و با رسول 

خادم و ملی پوشان به صحبت و ذکر خاطره پرداخت.

عکس های جنگ از آرشیو ارتش از 19 مهرماه در نگارخانه آیه دانشگاه سوره 
به نمایش درآمده است و تا 25 مهر ماه ادامه خواهد داشت. 

فرهــاد ایرانی این 
عکس را که در کنار 
علیخانی  احســان 
استوری  در  اســت، 
اینســتاگرام منتشر 

کرد.

تیتربازی

چرا امیر جدیدی، تختی نشد؟
شــهروند| امیر جدیدی در ســال های اخیر به 
جایگاه خوبی در سینما رسیده. بازیگری که با حضور 
در فیلم هایی چون قاتل اهلی، تنگــه ابوقریب، عرق 
ســرد و چند فیلم دیگر خود را به عنوان هنرپیشه ای 
که برخالف بیشتر بازیگران طریقه انتخاب فیلم ها و 
نقش های مناسب را بلد است، تثبیت کرده. برای همین 
هم بود که وقتی خبر رسید این بازیگر قرار است نقش 
جهان پهلوان تختی را در فیلم جدید بهرام توکلی بازی 
کند، با اینکه روشن بود نزدیک کردن فیزیک و چهره 
جدیدی به غالمرضا تختی کار دشواری است، اما از این 

خبر استقبال شد.
دیروز اما زمانی  که اعالم شــد امیر جدیدی با فیلم 
تختی قطع همکاری کرده، دلیل ایــن اتفاق را دوری 
چهره جدیدی از تختی عنــوان کردند. موضوعی که 
از همان ابتدا همگان به آن آگاه بودند، و اتفاقا انتخاب 
جدیدی نیز قطعا با دقت نظر به همین قضیه بوده است، 
مگر اینکه باور کنیم در ایــن چندماهی که از انتخاب 
جدیدی تا امروز گذشته، چهره جدیدی چنان تغییرات 
آشکاری کرده که دیگر امکان نزدیک کردن او به کاراکتر 
غالمرضا تختی مقدور نبوده است! به همین دلیل هم 
بود که به   یک باره سایت ها و رسانه های مجازی پر شد از 
اخباری که حکایت از اختالفات شدید پیش آمده میان 

امیر جدیدی و کارگردان فیلم می دادند.
اما فارغ از این موضوع که نــه جدیدی، نه توکلی و 
نه تهیه کننده فیلم، سعید ملکان آن را تأیید نکردند، 
ببینیم روابط عمومی فیلم ماجرای این قطع همکاری 
را چگونــه تعریف می کند: مراحل تمرین کشــتی و 
آمادگی جسمانی امیر جدیدی بازیگر نقش غالمرضا 
تختی به مدت 6ماه به طور مستمر ادامه داشت، اما به 
دلیل طوالنی شدن آماده سازی دکورهای فاز 2 و 3 که 
به نوجوانی و جوانی غالمرضا تختی مربوط است، تغییر 
در زمان بندی پروژه و از طرفی به علت حساسیت بسیار 
زیاد گریم بزرگســالی جهان پهلوان تختی که به مواد 
اولیه تهیه شده از خارج از کشور نیاز داشت، تست گریم  
به روزهای اخیر موکول شد. اما بعد از تست گریم، گروه 
تولید و امیر جدیدی به این نتیجه رسیدند که امکان 
فیلمبرداری مبارزات کشــتی جهان پهلوان تختی با 
این گریم سنگین امکان پذیر نیست. همین طور امکان 
حذف این صحنه ها از فیلمنامه به هیچ وجه میســر 
نیست و در نتیجه با طوالنی شــدن زمان پیش تولید 
و داشتن تعهد از جانب جدیدی به پروژه های دیگر، با 

توافق کامل، همکاری او با پروژه قطع شد.
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یک گروه تروریستی تعدادی از نیروهای هنگ مرزی را ربود و انتشار این خبر نه تنها سروصدای زیادی 
به راه انداخت بلکه باعث شد میرجاوه به ترند اول توییتر در ایران تبدیل شود. در ساعات ابتدایی انتشار 
خبر، ابهامات زیادی پیرامون آن وجود داشت، اما وقتی سپاه به صورت رسمی  خبر را تایید کرد،  انتشار 
توییت های مردم در توییتر هم به اوج خود رسید.  این اتفاق بسیار تلخ حدود ساعت 4 تا 5 بامداد سه شنبه 
در منطقه صفر مرزی لولکدان)50کیلومتری شهر میرجاوه(انجام شد و ۱۴ نفر ربوده شدند و در شرایط 
کنونی هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نیست. گروهک تروریستی جیش العدل در کانال تلگرامی 
منتسب به این گروهک، مسئولیت ربوده شدن تعدادی از نیروهای هنگ مرزی میرجاوه را برعهده گرفت 
و در اطالعیه ای که از ســوی این گروهک تروریستی در این کانال منتشــر شد نوشت که بامداد امروز 
سه شنبه ۲۴ مهرماه یک پایگاه مراقبتی در شهرستان میرجاوه را به صورت کامل خلع سالح کرده اند. در 
حال حاضر اعالم شده سربازان ربوده شده به پاکستان منتقل شده اند. مردم هم در شبکه های مجازی 

جزییات این حادثه تلخ را دنبال می کنند.
 

انتشــار خبر  صدور مجوز برای حضور 
تعداد محدودی از زنان در ورزشگاه آزادی 
برای تماشای بازی دوستانه تیم ملی ایران 
برابر بولیوی، یکی از اتفاقات بسیار مهم روز 
گذشته بود که در فضای مجازی هم مورد 
توجه مردم به ویژه زنان قرار گرفت. طبق 
خبر منتشر شده خانواده بازیکنان تیم ملی 
فوتبال، همه تیم های ملی بانوان فوتبال و 
فوتسال، کارمندان زن فدراسیون فوتبال و البته تعدادی همیار هوادار زن از جمله افرادی بودند که اجازه 
داشتند به ورزشگاه آزادی بروند و تیم ملی ایران را مقابل بولیوی تشویق کنند. اما زنان عالقه مند زیادی 
هم خودشان را به امید راه پیدا کردن به داخل اســتادیوم به آزادی رساندند. با این حال از روز گذشته 

خیلی ها امیدوار شده اند که این اتفاق قدم بزرگی برای آزادی حضور زنان در ورزشگاه باشد.
 

برخوردهای انتقــادی با فیلم لس آنجلس- تهران صــدای بازیگران 
این فیلم را درآورده و همین باعث شــده نام این فیلم در فضای مجازی 
جزو نام های پرتکرار و پرمخاطب باشد. روز گذشته  پرویز پرستویی در 
اینستاگرام نوشت: »اینجانب پرویز پرستویی حدود نیم قرن در عرصه هنر 
خدمت کردم و در طول سال هم پیشنهادات کاری زیادی داشتم ولی به 
لحاظ احترامی که برای مخاطب قایل بودم تن به هر کاری ندادم و تاکنون 
برای پول کارنکردم. لس آنجلس تهران هم جــزو همان کارهایی بوده 
که نه برای رفاقت بلکه با اعتقاد براین که بتوانیم یک فیلم مفرح و شاد با 
حفظ احترام برای شما عزیزان بسازیم پذیرفتم. ولی متاسفانه بعضا نقدها 
شمشیر از رو بستن اســت. هیچیک از هنرمندان این فیلم کیسه برای 

ثروت اندوزی ندوخته اند.« جالب این که برخالف گفته های پرستویی، کاربران فضای مجازی مشکالت مالی 
را  دلیل حضور پرستویی در این فیلم دانسته اند. یکی هم نوشته: »اگه می خواین نود دقیقه وقتتون تلف شه، 15 
تومن دور بندازین و کل تصورتون از پرویز پرستویی به هم بخوره این فیلم رو ببینین.« مهناز افشار اما معتقد 
اســت که نباید جلوی انتقادهایی که از فیلم لس  آنجلس تهران می شود، موضع گرفت. او در توییتر نوشت: 
»این که یک فیلم سینمایی یا هر چیزی را دوست داشته باشیم یا نه حق طبیعی همه است و نباید معترض 
دوست نداشتن یا داشتن اون ها شد! اما وقتی مواجه می شی به جمالتی چون: من قسم خوردم زیر آب این فیلم 
رو بزنم، یکم از انصاف به دوره و کامال معلوم می شه دیگه بحث سلیقه نیست.« این بازیگر در توییتی دیگر درباره 
نوع شوخی های فیلم نوشت:  »این که این فیلم فانتزی است و سبک کمدی اش به دور از شوخی های جنسی 

است رو باید مد نظر قرار بدیم و قرار نیست به چیزهایی بخندیم که همیشه می خندیدیم!« 

#حضور_زنان_در_ورزشگاه

#لس_آنجلس_تهران

#میرجاوه
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نیره خادمی| دفعات قبل که شایعه فوت جمشید مشایخی منتشر شد، 
پای کانال های تلگرامی به عنوان شایعه ساز وسط کشیده شد، اما اینبار یک 
کارشناس شبکه های اجتماعی می گوید که چند سایت مطرح نخستین 

بار این خبر را منتشر کرده اند.
محمدرضا نورشــید که برای رســیدن بــه منبع اولیه ایــن خبر در 
شبکه های مجازی، ســایت ها و خبرگزاری ها جســت وجو کرده است، 
درباره نتیجه این جســت وجوها به »شــهروند« توضیح می دهد: »قبال 
کانال های تلگرامــی فراگیر بودند و خبرهای اینچنینــی به کانال های 
تلگرامی مثل آخرین خبر و خبرهای فوری برمی گشت، اما ظاهرا اینبار 
سایت های الف و تابناک خبر را منتشــر کردند و بعد هم اصالحات نیوز 
به نقل از این ســایت ها خبر را کار کرده است، حتی در توییتر کسانی که 
تکذیب خبر را نوشته اند، اغلب اسم این دو سایت را به عنوان  منتشر کننده 
شایعه آورده اند.« ظاهرا شــایعه فوت هنرمندان و سلبریتی ها همچنان 
 دلیلی است برای کســانی که به دنبال دیده شــدن هستند. یک زمانی
 عــزت اهلل انتظامی بود، یکی زمانی اســتاد محمدرضا شــجریان، یک 
وقت هایی هم محمدعلی کشــاورز و این روزها و ماه ها نوبت به جمشید 
مشایخی رسیده است تا برای چندمین بار این شایعه نامیمون را بشنود. 
انگار هر هنرمندی که پا به سن می گذارد، ناخودآگاه به دام این شایعه سازان 
می افتد، به خصوص اگر مریض باشد. آن وقت مدام باید خود یا نزدیکانش 

این ماجرا را تکذیب کنند و اگر حوصله داشته باشد برای دادگاه اظهاریه 
بنویسد. »اگر کسی از من خوشش نمی آید، می تواند من را نبیند و حتی 
بگوید از نظر من مشایخی مرده است، اما با انتشار شایعه؛ خانواده، دوستان 
و دیگران را ناراحت می کنید، هرازگاهی برخی افراد اخباری را منتشــر و 
اعالم می کنند جمشید مشایخی رفت. بودن و یا نبودن هر فردی دست 
خداســت و دست من و دیگران نیســت، لطفا این خبرهای دروغ را نشر 
ندهید.«  اینها حرف های جمشید مشایخی است در یک پیام ویدیویی. 
سام مشایخی، پسر جمشید مشایخی هم دیروز گفت: »بعد از این پیگیر 
شکایت از منتشرکنندگان این اخبار جعلی می شویم.« بعد هم مهرداد 
خضرایی، وکیل جمشــید مشــایخی لحظاتی از عزم خانواده مشایخی 
برای پیگیری قضائی این پرونده خبر داد: »بعد از انتشار شایعه فوت آقای 
مشایخی تاکنون ۲۰ نفر از مردم شریف و هنردوست ایران با تلفن همراه 
بنده، فرزند آقای مشایخی و منزل ایشان تماس گرفتند تا از صحت اخبار 
منتشرشده آگاه شــوند. پیش از این هم شاهد انتشار چنین شایعاتی در 
فضای مجازی بودیم و درست زمانی که تحقیقات به مرحله شناسایی مهره 
اصلی شایعه پراکنی می رسید، استاد مشایخی و خانواده وی از سر دلسوزی 
و متانت از بنده درخواست می کردند که این موضوع را پیگیری نکنیم، اما از 
این لحظه اعالم می کنم هیچ گونه اغماضی در پیگیری شکایت و شناسایی 

عوامل یا عامل شایعه پراکنی نخواهیم داشت.«

شــهروند| سوشــا مکانی زمانــی نه چنــدان دور یکی از 
دروازه بان های آماده فوتبال ایــران بود که به اردوهای تیم ملی 
هم توسط کی روش دعوت می شــد. منتهی بعد از حواشی ای 
که در زمان حضور در پرسپولیس برای او ایجاد شد،  در فوتبال 
ایران نتوانســت درخشــش چندانی داشته باشــد و به همین 
ترتیب راهی لیگ نروژ شــد تا بلکه به واسطه حضور در فوتبال 
اروپا بتواند جایگاه خود به عنوان یکی از ســه دروازه بان اصلی 

تیم ملی را پس بگیرد. 
منتهی به نظر می رســد که او تا مدت زیادی باید قید حضور 
در تیم ملی را بزند. سوشــا مکانی در تمرین عصر روز دوشنبه 
تیم میوندالن هم با آسیب دیدگی شــدید زانو روبه رو شده که 
بررسی های اولیه نشان می دهد رباط صلیبی اش پاره شده است 
و به این ترتیب حداقل 9ماه از فوتبال حرفه ای دور خواهد بود 
و حضورش در لیگ نروژ هم به پایان خواهد رســید. حاشیه و 
مشکالت بسیار در ســال های اخیر باعث شد که سوشا فاصله 
بین عرش تا فرش را با ســرعت طی کند و حاال در 32ســالگی 
پارگی رباط صلیبی بدتریــن اتفاق ممکن برای زندگی فوتبالی 

او به حساب می آید.
 اینکه او روحیه مناسب برای ســپری کردن دوران نقاهت و 

بازگشت به دوران اوج را در این سن و ســال دارد، سوالی است 
که گذر زمان جواب آن را مشــخص خواهد کرد اما با توجه به 
روند نزولی او، خیلی ها بر این باور هســتند کــه دوران فوتبال 
حرفه ای سوشــا مکانی تقریبا به پایان راه خود نزدیک شده و 
خیلی سخت اســت که او بتواند به موقعیت گذشته خود برسد. 
سوشا مکانی که بعد از جدایی از صنعت نفت با هیچ تیم داخلی 
به توافق نرسید، دومین تجربه خود با پیراهن میوندالن در لیگ 
نروژ را پشت ســر می گذاشــت که با این درام تلخ روبه رو شد و 

حاال باید منتظر اخبار تکمیلی از وضع این بازیکن بماند.

وکیلمشایخیازشایعهسازانشکایتمیکند

این بار شایعه فوت مشایخی از کجا آب می خورد؟
دروازهبانپرحاشیهدرغربترباطصلیبیپارهکرد
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