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هفت فیلم پیروز 
اکران نوروزی 
مشخص شد

فیلم سینمایی »زندانی ها« 
به کارگردانی مسعود ده نمکی، 
»رحمــان ۱۴00« منوچهــر 
 هادی، »تختی« به کارگردانی 
بهرام توکلی، »چهار انگشت« 
به کارگردانی حامد محمدی، 
»آهوی پیشونی ســفید« به 
کارگردانی جواد  هاشمی، »ژن 
خوک« به کارگردانی ســعید 
سهیلی و »متری شیش ونیم« 
به کارگردانی سعید روستایی، 
نوروز امســال اکران می شوند. 
۷ فیلم اعالم شده از شنبه ۲۵ 
اسفندماه در سینماهای کشور 

اکران می شوند.

میهمانی 
شبانه دلیل 

قهرمان نشدن 
گیتی پسند

دوشب قبل از فینال لیگ 
برتر فوتسال میان گیتی پسند 
و مس سونگون محمد کشاورز 
برخی بازیکنان تیم اصفهانی را 
به یک میهمانی دعوت کرد. 
حاال ســرمربی گیتی پسند 
گفته: »این موضــوع باعث 
دودســتگی میان بازیکنان و 
قهرمان نشــدن تیمش بوده 

است.«

علی ضیا سفیر 
دوچرخه سواری 

 همگانی
ایران شد

ضیا از سوی آلن پطروسیان 
مســئول کمیتــه همگانــی 
دوچرخه سواری  فدراســیون 
به عنوان سفیر دوچرخه سواری 
همگانــی ایران معرفی شــد. 
ضیا اجرای برنامه تحویل  سال 
شبکه یک سیما را نیز برعهده 
خواهد داشت که از ۲۵ اسفند 
آن را کلید می زند و تا ۲۸ اسفند 
هرشب ساعت ۲3 ادامه خواهد 
داشــت. او همچنین میزبان 
سلبریتی هایی که در حمایت 
از این طرح اقــدام کرده اند نیز 

خواهد بود.

 

روز سه شنبه در جریان دیدار پیشکسوتان پرسپولیس مقابل تیم ملی ۹۸ که بهروز رهبری فرد را در اختیار داشت، قرار 
گرفت. در این مسابقه علی پروین از چند بازیکن جوان تر تیم پیشکسوتان پرسپولیس بازی گرفت و تیمش ۴ گل پیش 
افتاد. همین موضوع باعث شد تا رهبری فرد چند خطای شدید انجام دهد و الفاظ رکیکی را نسبت به نیمکت پرسپولیس به 
کار ببرد. موضوعی که واکنش مجتبی محرمی را به همراه داشت. او گفت: »یا رهبری فرد را بزنید یا خودم می آیم و کتکش 
می زنم.« علی پروین هم دراین خصوص حرف زده است: »واقعا نمی دانم نیت افراد چیست اما دیروز در جریان بازی بهنام 

طاهرزاده در داخل زمین با یک نفر درگیر شد، حاال نمی دانم رهبری فرد چه گفته و نیت قلبی اش چیست.«

پرسپولیسی ها 
 علیه

بهروز رهبری فرد

عکس نوشت

زنیــت  باشــگاه 
بعد  ســن پترزبورگ 
از درخشــش سردار 
آزمــون در بازی های 
کاریکاتور  گذشــته 
مهاجم  این  از  جالبی 
 ایرانی منتشــر کرد. 
توییتر این باشــگاه 
»هیچکس  نوشــت: 
نمیاد،  دنیا  به  جذاب 

البته به جز...« 

اعضای خانه تئاتر به مناسبت پایان  ســال و در استقبال از نوروز 
98 در روز دوشنبه 20 اسفند گرد هم آمدند و طی مراسمی با شکوه 
فرارسیدن نوروز باستانی را جشن گرفتند. این مراسم همزمان بود با 

تولد رضا بابک بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون.

همزمان با آخرین قسمت از فصل سوم برنامه »کتاب باز« در شبکه 
نسیم، عادل فردوســی پور، مجری و تهیه کننده  برنامه »نود« شب 

گذشته)چهارشنبه( میهمان این برنامه  شد. 

در آســتانه اکــران 
سینمایی  فیلم  نوروزی 
 »3 ســفید  »پیشونی 
بــه تهیه کنندگــی و 
ســیدجواد  کارگردانی 
هاشمی، از پوستر رسمی 

این فیلم رونمایی شد.

تیتربازی
 علی پهلوان در گفت وگو با »شهروند«: 

جایگزینی گروه آریان در راه است
نیره خادمی| علی پهلوان که برای همیشــه به 
استرالیا مهاجرت کرد، خیلی ها فکر کردند از دنیای 
موسیقی دور خواهد شــد، اما این طور نبود. او حاال 
عضو انجمن حقوق هنرهای شــنیداری و نمایشی 
استرالیاســت و این روزها هم قطعه ناب را در میان 
فینالیست های مسابقه  بین المللی آهنگسازی آمریکا 
دارد. »شــهروند« به همین مناسبت با این آهنگساز 
ایرانی که در دهه ۷0 گروه آریان را در ایران راه اندازی 
کرد، گفت و گوی کوتاهی کرده است: »آهنگ ناب را 
سال ها قبل ساختم، اما ملودی آن در قطار به ذهنم 

رسید.«
  ایده شعر و آهنگ قطعه ناب چه بود؟

آهنگ ناب را ســال ها پیش ســاخته بودم، ولی 
هیچ وقت نتوانستم شعری باب میلم را روی آن  پیاده 
کنم. حتی به ذهنم رســیده بود کــه آن را به صورت 
بی کالم منتشــر کنم. سال ها گذشــت و تقریبا این 
ملودی به دست فراموشی سپرده شد تا این که  سال 
گذشته درحال جســت وجوی فایل های قدیمی به 
آن رسیدم. چند روز بعد در قطار به سمت محل کار 
ناگهان بخشی از ملودی به ذهنم رسید. آن را نوشتم و 
وقتی از سر کار برگشتم، رفتم در اتاق خودم و تا تمام 

نشد، بیرون نیامدم و بدین شکل ناب ساخته شد. 
شــعر، تعدادی از ســاده ترین لذت هــای دنیا و 
زیبایی های هنر را نام می برد و در انتها به مخاطبش 

می گوید همه  این زیبایی ها تو را به یاد من می آورد.
  قبول دارید این آهنگ خیلی حال و هوای 

گروه آریان را دارد؟
زنده شدن حال و هوای آریان می تواند دالیل زیادی 
داشته باشد، اما مهمترین آن این است که علی پهلوان، 
آهنگساز بسیاری از آهنگ های آریان است و سبک 
کار آریان و علی پهلوان یکی است. استفاده از همخوان 

و شعر پر از تمثیل نیز بی تاثیر نیست.
  چطور در این مسابقه شرکت کردید؟ 

من عضو انجمن حقــوق هنرهای شــنیداری و 
نمایشی اســترالیا هســتم. از آنها ایمیلی دریافت 
کردم که چنین مسابقه ای هست. آهنگم را برایشان 
فرستادم. در سه مسابقه  دیگر هم شرکت کرده ام. در 
یکی از آنها هم به نیمه نهایی رسیده ام و در انتظار اعالم 
مرحله  بعدی هستم. دو  مسابقه  دیگر تا اواسط  سال 

جاری میالدی ادامه خواهد داشت.
  چند ماه قبل از همکاری های جدید با گروه 
آریان گفته بودید.آیا در این زمینه به نتیجه ای 

رسیده اید؟
از گروه آریان خبری نیست، ولی فکرهایی در سر 

دارم.
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بیست ودوم اســفند و روز شــهدا؛ به قدری توییت درباره بزرگداشت شــهدا منتشر شد که 
این هشــتگ به ترند اول تویتتر در ایران تبدیل شــد. بخش مهمی از توییت ها به بیانات مقام 
معظم رهبری درباره اهمیت زنده نگه داشــتن نام و یاد شــهیدان اختصاص داشت. فرازهایی از 
وصیتنامه های شهیدان سوژه بســیاری دیگر از مطالب منتشر شده بود، اما بازخوانی بسیاری از 
توییت های منتشرشده درباره شهدا هم خالی از لطف نیست. بیشتر کاربران ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شــهدا با چنین توییت هایی به وضع کنونی کشور واکنش نشان دادند تا نارضایتی 

خود را بیان کنند:  
۲۱۳۲۵۵ نفر شهیدشدن تا ما فقط روزی با عنوان #روز_شهدا نامگذاری کنیم.

متاسفم که بیشتر فقط از اسم شهدا  سوء استفاده میشه!
یکی پس از این همه  ســال به استخون پسرش میرســه و خیلی ها از صدقه سری این شهدا به 

موقعیت و پول آنچنانی!
اسفند عجب ماهی است! اســفند عجب ماهى است؛ حمید باکری:   ۶ اسفند، حسین خرازی: 
۸ اسفند، امیرحاج امینی: ۱۰ اســفند، ابراهیم هّمت: ۱۷ اسفند، حجت اله رحیمی: ۱۸ اسفند، 

عبدالحسین برونسی: ۲۳ اسفند، عباس کریمی: ۲۴ اسفند، مهدی باکری: ۲۵ اسفند

از چنــد روز قبــل کــه بهــروز وثوقــی متن 
گالیه آمیزی دربــاره برادرانش در اینســتاگرام 
منتشــر کرد، تا همیــن حاال ماجــرای آنها نقل 
محافل رسانه ای اســت. کاربران هم کم نیاوردند 
و در همــان یکــی دو روز اول کاری بــا صفحه 
اینســتاگرام چنگیز وثوقی کردند کــه درنهایت 
مجبور شــد صفحه را ببنــدد، اما حــاال دوباره 
صفحه اش را بــاز کرده و با انتشــار متنی به تمام 
ادعاها پاسخ داده اســت. او در متن خود با ادبیات 
کنایه آمیزی از تمام کســانی که به او و خانواه اش 
توهین کرده اند، تشــکر و قدردانــی کرد: »برای 
قضاوت کردن در هر زمینــه و موضوع، تحقیق و 
مطالعه و بررسی، حکم اســت و بدون جمع آوری 
اطالعات کافی و آگاهــی، قضاوت کردن و در آن 
مــورد حــرف زدن و بحث کــردن و تهمت زدن، 

درست و محکمه پسند نیست و باد هواست. جا دارد از طرفداران بهروز، علی رغم عالقه و تعصبی 
که به او دارند و این عالقه و تعصب باعث شــد نادانسته به من و پدر و مادرم توهین کنند، تشکر 
و سپاســگزاری کنم. شفاف ســازی و پاســخ من، به ادعای بهروز در زمینه ملک و امالکش که 
من هیچ گونه دخل و تصرفی در آنها نداشــته ام و صرفا چون فیروز را کســی نمی شناسد، قرار 
دادن اســم من در کنار فیروز باعث شد ســوژه داغ تر و تیتر خبرها شود و عده ای هم این وسط، 
از آب گل آلود، ماهی بگیرند.« چنگیز وثوقی در ادامه نوشــته است: »برای این که ویالی بهروز 
در انقالب مصادره نشود، به صورت امانت به اسم  فیروز زده شــد و فیروز خیانت در امانت کرد 
و ویال را به اسم همسرش کرد و همســرش ویال را مفت فروخت. من وقتی متوجه شدم که کار 
از کار گذشــته بود. از همان زمان رابطه ام را با او و خانواده اش قطع کــرده ام.« با این وجود، اما 
همچنان کامنت های توهین آمیز در زیر این پســت دیده می شــود و انــگار توضیحات او برای 
کسانی که عشق بهروز وثوقی را در دل دارند، کافی نیست، البته در مقابل هم هستند کسانی که 
در کامنت ها از او دفاع کرده اند. برخی هم از اســاس مخالفت خود را با مطرح کردن یک مسأله 
خانوادگی در فضای مجازی اعالم کرده اند. مثال نرگس حجازیان نوشــته: »من خودم بسیار به 
بهروز وثوقی عزیز عالقه مندم، ولی با کپشــنی که گذاشت تو پیجشــون یه کم تو ذوقم خورد، 
چون موضوع خانوادگی بوده، ولی احتماال ایشون در اون لحظه دچار فروپاشی عصبی شدن. در 

کل ازشون بعید بود، در هرصورت شما دو برادر عزیز ستاره های سینما هستید.«

#  قضاوت_باد_هواست
#  روز_شهدا #باکری_ها
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در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکان های امن 
را تعیین کنید. این مکان 

می تواند زیر یک میز محکم، 
یا کنار دیوار داخلی به دور از 

پنجره باشد.
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شهروند| در ســال های اخیر بارها 
موضوع خالکوبی ورزشــکاران به ویژه 
در فوتبــال مورد توجه قــرار گرفته و 
پرونده هایــی هم در کمیتــه اخالق 
فدراسیون فوتبال تشــکیل شده، اما 
بازهم شاهد خالکوبی روی اعضای بدن 
ورزشکاران هستیم. در واقع روش های 
کنترل این کار توســط فدراسیون ها 
خیلی موفق نبــوده و تاکنون قانونی 

هم مبنی بر ممنوعیت خالکوبی در میان ورزشکاران به تصویب 
نرسیده است. نکته ای که باعث می شود اجرای چنین قانونی در 
ایران سخت تر از حالت عادی باشد، ورود برخی بازیکنان دورگه 
به تیم های ملی یا نفراتی اســت که ســال ها خارج از ایران بازی 
می کردند. آنها که با فرهنگ ایرانی بزرگ نشده اند، ممکن است 
خالکوبی های زیادی داشته باشــند که نمونه های بارز بازیکنی 
مثل اشــکان دژاگه در فوتبال و مایک رســتم پور در بسکتبال 
هستند. روز گذشته عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی وزارت 
ورزش با اشاره به ورود این وزارتخانه به پرونده ورزشکاران دارای 
خالکوبی صحبت های جالبی را مطرح کرده است: »خالکوبی در 

فرهنگ ایران نیست. این یک امر کامال 
تقلیدی و وارداتی اســت که متاسفانه 
توسط برخی ورزشکاران که بعضا هم 
جزو چهره ها هســتند، انجام می شود؛ 
بنابراین رؤسای فدراسیون ها حداقل 
بایــد در ســطوح ملی با حساســیت 
بیشتری نســبت به آن برخورد داشته 
باشــند. این دســته از ورزشــکاران 
نباید خالکوبی کنند یــا اگر خالکوبی 
دارند، باید مجاب شــوند به هنگام حضور در میادین ملی، طرح 
خالکوبی خود را بپوشــانند.« معاون فرهنگی وزیر ورزش که در 
صحبت های خود به تذکر به روســای فدراسیون ها اشاره کرده، 
به طور تلویحی از ممنوعیت خالکوبی توسط ورزشکاران به ویژه 
در سطح ملی پرده برداشــته است. البته به گفته احمدی چنین 
قانونی در ورزش ایران وجود نداشــته و ندارد، اما باید توســط 
فدراسیون ها کنترل شود. او در بخش دیگری از صحبت هایش به 
چند فدراسیون مطرح، تذکر داده است: »موضوع خالکوبی را در 
دو، سه فدراسیون خیلی زیاد می بینیم اما در سایر فدراسیون ها 

به چشم نمی آید.«

ورود وزارت ورزش به پرونده تاتوی ورزشکاران
هشدار به ملی پوشان؛ حق ندارید خالکوبی کنید!

بازگشت محسن چاوشی به سینما

محسن چاوشی برای ژن های خوب خواند 
فیلم »ژن خوک« به کارگردانی ســعید سهیلی و با صدای محسن 
چاوشــی از نوروز ۹۸ به اکران درمی آید. محسن چاوشی در تازه ترین 
تجربه همکاری خود با آثار سینمایی، قطعه ای را برای فیلم سینمایی 
»ژن خوک« به کارگردانی سعید سهیلی اجرا کرد که از نوروز ۹۸ اکران 
می شود. به  زودی و همزمان با آغاز اکران این فیلم در سینماهای کشور 
این قطعه منتشر خواهد شد. چاوشی با اعالم این خبر و انتشار پوستری 
از فیلم »ژن خوک« نوشت: »بدگالن ژن های کج و معوج هستند... ژن 
خوک و قصه این گونه... باعث همکاری من با جناب ســهیلی در فیلم 
سینمایی ژن خوک بود.« سعید سهیلی پیش از این درباره فیلم »ژن 
خوک« گفته بود:   »ژن خوک« رسواکردن پلیدی ها و زشتی هاست. 
زمانی که در این مملکت عده ای به معنای واقعی ژن خوب هســتند 
و هیچ اســتفاده ای از نام پدر نمی کنند، باید آن عده ای را که از این نام 

سوءاستفاده می کنند، رسوا کرد.«

داد
روی

به کنسرت 25 هزارتومانی دعوتید
باالخره اتفاق افتاد. بعد از مدت ها حرف و حدیث درباره برگزاری 
کنسرت های رایگان و خیابانی، محمد معتمدی با شعار کنسرت 
»هنر برای همه« در پردیس تئاتر تهــران با بلیت ۲۵ هزار تومانی 
کنسرت برگزار می کند. کنسرت »هنر برای همه« محمد معتمدی 
از چهارم فروردین در پردیس تئاتر تهــران واقع در خاوران برگزار 
خواهد شد و بلیت فروشی آن از ظهر شنبه ۲۵ اسفند آغاز می شود. 
محمد معتمدی این خبر را در اینستاگرامش منتشر کرده، او  پیشتر 
هم درباره کنسرت ارزان گفته بود: »اجرای این طرح از آن جایی به 
ذهنم رسید که در سال های اخیر همیشه شاهد این موضوع بوده ام 
که بخش زیادی از جامعه و مردم عالقه زیادی به دیدن کنســرت 
دارند، اما متاسفانه فقدان توان مالی اغلب مردم آن هم در شرایط 
اقتصادی فعلی اجازه نمی دهد که آنها شــرایطی برای تماشــای 

کنسرت های با کیفیت داشته باشند.«

داد
روی


