
 
 
 
 
 
 

 
 ژوزه ساراماگو

نويس  ژوزه ساراماگو، شاعر، نويسنده و نمايشنامه
روز  ھای ادبی جھان ترين چھره يکی از برجسته و پرتغالی
 سالگی، در 4نزاروت از ٨٧ در سن 2010 ژوئن ١٨جمعه، 

 .جزاير قناری چشم از جھان فرو بست
او، زندگی را در فقر و نداری و مبارزه در عرصه فرھنگی و 
سياسی گذرانده و آثار گران بھايی نيز از خود برجای گذاشته 

 .است
 در يک Golega در ده کوچکی در ١٩٢٢ساراماگو سال 

پدرش کشاورز بود و مادرش . خانواده فقير کشاورز به دنيا آمد
تر نداشت که او، سه سال بيش. سواد کش و بیزنی زحمت

اش از فشار فقر به ليسبون، پايتخت کشورشان پرتقال  خانواده
جا بود که پدرش به عنوان مامور پليس در آن. کوچ کرد
ژوزه، با وجود اين که نمرات بسيار خوب .  کار شد مشغول به

در مدرسه داشت، اما به دليل مشکUت مالی خانواده نتوانست 
تحصيل در دبيرستان را ادامه دھد و به ناچار به شاگرد 

به عنوان طراح   بعدھا. آھنگری و مکانيکی روی آورد
صنعتی و کارمند اداری و سپس در يک انتشارات به عنوان 

 . خبرنگار کار کرد
اولين رمانش با نام . او، چھل ساله بود که نگارش را آغاز کرد

به دليل ناکامی در يافتن  .  به چاپ رسيد١٩۴٧کشور گناه در 
 . ناشر برای رمان دوم، نوشتن را کنار گذاشت

باين ترتيب ساراماگو، در با4ی چھل سالگی توانست به عنوان 
و در اين حرفه ھم با . نگار کاری پيدا کند نويسنده و روزنامه

تر زندگی خود را در او بيش. سانسور و اختناق روبرو شد
-بندان و آدمپوشان و قداره ديکتاتوری سياھی گذراند، که چکمه

 .کشان بر مردم کشورش تحميل کرده بودند
نگارى بشود، آثارى از پيش از آن که وارد عرصه روزنامه

 .تولستوی، بودلر، ھگل و ديگر نويسندگان را ترجمه کرده بود
 نام دارد که در سال »اشعار محتمل«اولين کتاب ساراماگو، 

 .  سال داشت منتشر شده است۴۴، ھنگامی که او ١٩۶۶
برد اھداف سياسی، اجتماعی  سالگی، برای پيش۴٧او، در سن 

مند خود، وارد حزب کمونيست شد، و فرھنگی متمرکز و ھدف
 .که فعاليت آن در پرتغال قدغن بود و فعاليت زيرزمينی داشت

شھرت ساراماگو، پس از سقوط حکومت نظاميان در سال 
ھای او، چون  رمان.  سالگی آغاز شد۶٠، در حوالی ١٩٧۵

، »سال مرگ ريکاردو ريس« و »يادبود«، »اميد در آلنتژو«
 .ترين نويسنده پرتغال شناخته شد به عنوان پرخواننده

 منتشر ١٩٩۵، در سال »شھر کوران« و يا »کوری«کتاب نام 
چنين ھا زبان، و ھمترين اثر ساراماگو بود که به ده شد معروف

 ھم 2008سال . چند بار به زبان فارسی نيز ترجمه شده است
بر اساس ھمين کتاب، فيلمی ساخته شد با بازی جولين مور و 

 .مارک رافالو
شھرت ساراماگو، از مرزھای کشورش فراتر رفت و جھانی 

 سالگی، جايزه ادبی ٧۶، يعنی در ١٩٩٨تا اين که در سال . شد
 . نوبل را از آن خود ساخت

رانی خود در مراسم دريافت جايزه ادبی نوبل خود، او در سخن
گويی را از پدر بزرگ خود فرا  گفت که داستان

 
 
 
 
 
 

ھايی به ھم گفتاری برای فيلمی خيالی؛ تکه
 2010پيوسته از متن و حاشيه جام جھانی 

 
خوانيد گفتاری است که برای فيلمی چه میآن

خيالی نوشته شده است؛ فيلمی خيالی در مورد 
؛ ھيجده تکه به ھم پيوسته از 2010جام جھانی 

آن فيلم خيالی ھرگز ساخته . متن و حاشيه
اين گفتار اما، در پايان ھر تکه از . نخواھد شد

گويد تا آن فيلم خيالی تصويری ثابت سخن می
 .را به ياد آورد

1 
فوتبال مذھب است؟ جشن است؟ بازار است؟ زيبايی : ھای يک متن را ببينيمپرسش

است؟ مخدر است؟ علم است؟ ھنر است؟ رقابت است؟ بازی است؟ ابزار قدرت است؟ 
 ھا است؟صحنه پيوندھا است؟ صحنه شکوه حضورھا است؟ صحنه دريغ غياب

 .تصوير ثابت ِ يک توپ فوتبال در ھوا
2 
) 1(خنده رونالدينيو، : اند دو خنده غايب2010در جام جھانی : غياب دو خنده را ببينيم 

 )2(.خنده ز4تان ايبراھيمويچ
رونالدينيو ھمه چيزھايی را برده است که برای ز4تان ايبراھيمويچ آرزو است؛ دست 

 و 2004ھای برد؛ در سال با برزيل جام جھانی را می2002در سال : نايافتنی شايد
 توپ 2005در سال ) 3(شود؛ به عنوان بھترين فوتباليست جھان انتخاب می2005

 .بردھای اروپا را می با باشگاه بارسلون جام باشگاه2006در سال ) 4(برد؛طUيی را می
 رونالدينيو از .1980مارس سال  21 در پورتو آلگره به دنيا آمده است؛ در رونالدينيو

-گانی که زير خورشيد برزيل قد میکند؛ درست مثل ھمه پا برھنهفوتبال ساحلی آغاز می
ِباشگاه جرميو منزل اول او است؛ . ھای قوسی او يادگار آن روزھا استتوپ. کشند

جشن .  به باشگاه پاريس سن ژرمن رود2001در سال . سکوی پرواز به سوی اروپا
جھان ناگھان به . 2003شود؛ در سال پرشکوه بلوغ او اما، در باشگاه بارسلون برپا می

گوشانه؛ شود؛ بازیفوتبال ديگری متولد می. زدهنگرد؛ با چشمانی حيرترونالدينيو می
ھزاران کودک و نوجوان در ھمه جای جھان رونالدينيوھای . پرخنده؛ شعبده مطلق

زند، به نوجوانی، در حالی که با توپ چرمی مستعمل شانه و سر می: ديگری ھستند
کودکی توپ پUستيکی را بر پشت گردن گذاشته . رود در نوار غزه تنھاسوی نانوايی می
نوجوانی که سربندی سياه چون رونالدينيو . رود بر اسفالت داغ رامھرمزاست، شنا می

تکثير . رود؛ زير برف سنگين استکھلمبسته است به خانه مادربزرگ خسته می
 .مرز است؛ در افق طلوع استرونالدينيو بی

در جام جھانی . زود؛ گاه کمی زود؛ گاه سخت زودميرد؛ گاه دمیخورشيد ھم اما، می
رونالدينيو . بازد؛ روز اول جو4ی برزيل در يک چھارم نھايی به فرانسه می2006

 ميرد پشت شب؟می. کندانگار ھمان روز غروب می
. کند؛ به مقصد باشگاه آ  باشگاه بارسلون را ترک می2008 جو4ی سال 7رونالدينيو در 

داری که سلطان جھان مدار کUن سرمايهميUن؛ باشگاه سيلويو برلوسگونی، سياست. ث
ميUن به پايان راه . ث. گان بسياری بر نيمکت باشگاه آستاره. تاريک خويش است

دود، گاه چرخد، مینشيند؛ بر زمين باز ھم میرونالدينيو اما، بر نيمکت نمی. اندرسيده
. گشايدکند؛ خورشيد اما، پر نمی ھمه توان را توشه می2009 - 2010در فصل . خنددمی

شود؛ رونالدينيو را برای جام جھانی مربی تيم ملی برزيل، متقاعد نمی) 5(دونگا،
 . شودھای شبانه میرونالدينيو قربانی بزم. خوردغياب بزرگ رقم می. گزيندبرنمی

؛ از پدری 1981 اکتبر سال 3ز4تان ايبراھيمويچ در مالمو به دنيا آمده است؛ در 
اند پدر و مادرش از يکديگر جدا شده. نشينبوسنيايی و مادری کروات؛ مھاجرانی حاشيه

بازوھای او شاھد اين . عشق او به خانواده اما، ھرگز نمرده است. در دوران کودکی او
-ھای ھمه اعضای خانواده؛ موضوعی برای تحقيق روانکوبی ناممدعا است، پر از خال

 . شناسان
رود؛ در سال شود که به باشگاه مالمو میقصه او شايد ھنگامی آغاز می

 

 2010ژوئن  -سال اول  - 6شماره 
 بانگ،

 2صفحه  

 زندگی و آثار و مرگ ژوزه ساراماگو
  ببينيم بھرام رحمانی

 بھروز شيدا

 6صفحه 

 5صفحه ھا                                                 اط8عيه

 

 2010جون  -سال اول  - 6شماره 



 ».ترين آدمی بود که در عمرم ديدم دانست، اما باھوش پيرمرد خواندن و نوشتن نمی«: گرفته است
، دنيا را برای خواننده ترسيم »کوری« به نام ١٩٩٨ژوزه ساراماگو، در رمان برنده جايزه نوبل ادبی 

، حکايت بازگشت به توحش و »کوری«. کندکرده و حکايت زندگی در کشور کورھا را تعريف می
 .بربريت، بلکه ماقبل آن و بدتر از آن است

ساراماگو، در اين رمان، خواننده را در سفری از يک جامعه متمدن و امروزی به يک جامعه وحشی با  
ھای انسانی بيش از او خواننده را در اين سفر، با ارزش. بردخويی میھای درندهخصوصيات و جنبه

گری در انسان مقدمه و 4زمه اين آشنايی، شناخت بعد حيوانی و خلق و خوی وحشی. کندپيش آشنا می
گری و خلق و خوی حيوانی نويسنده با بردن خواننده به عمق توحش، او را با وحشی. است
جا ھيچ برد که در آناين اثر، خواننده را با خود به جايی می. کندآشنا می ھنجارھای اجتماعی امروز در

جا با ھم برابرند چرا که اين پزشک و دزد و فاحشه و فيلسوف در آن. چيز مايه فخر و مباھات نيست
در جوامع . باشد نه جوامع حيوانیخوب يا بد، تنھا متعلق به جامعه متمدن انسانی می  خصوصيات

ْحيوانی تنھا يک نفر با آلت و ابزاری خاص که عمدتا نامش، قدرت است، رھبری گروه يا دسته را به 
ای حيوانی، کند دقيقا به مثابه جامعهدر دنيايی که ساراماگو برای خواننده ترسيم می. گيردعھده می

غذا و پوشاک بايد  چون ایمند شدن از امکانات اوليهقدرت مطلقی وجود دارد که گروه برای بھره
ای، ديگر نه پيوند خانوادگی معنی دارد، نه  در چنين جامعه.باشد پذير صرف آن قدرت برترفرمان

ای که برای به دست آوردن قوت در جامعه. تعھدات اخUقی و نه حتا رعايت شئونات اوليه انسانی
4يموتی، ديگر پول و دارايی مالی ارزشی ندارد و زنان مجبورند که برای سير کردن شکم خود و 

ولی آيا بر اين نوع زيستن، . تا زندگی ادامه يابد... ھمسرانشان خويشتن را به قدرت گروه عرضه کنند و
ممکن برای اين نوع از ادامه  زندگی حيوانی تنھا نام! اما نه زندگی انسانی! توان نام زندگی نھاد؟ بلهمی

 .  به فارسی برگزدانده است»اسدهللا امرايی« را »کوری« .حيات است
 ساراماگو به فعاليت ١٩۶٨از سال .  را به چاپ رساند»اشعار محتمل« شعر   مجموعه١٩۶۶در سال 
او، با حفظ مواضع انتقادی خود در . نگاری پرداخت و در عين حال سياست را ھم رھا نکرد روزنامه
  . عضو حزب کمونيست شد١٩۶٩

رمانی که به انحطاط دربار .  به شھرتی جھانی رسيد١٩٨٢بعدھا با انتشار کتاب بالتازار و بلموندا در 
ساراماگو، از دوران کودکی خود که آن را تا پانزده سالگی . پردازد پرتغال در قرن شانزدھم ميUدی می

گيری شخصيت من داشت و ترين تاثير را در شکلاين دوران بيش«: گويد به رشته تحرير در آورده، می
 »...من در واقع به عنوان يک بچه رعيت باقی ماندم

 ساخته شده است که در سالن بزرگ Azio Corghiبر اساس رمان خاطرات کودکی وی اپرايی توسط 
او خود آثارش را در ادامه سنت ادبی اروپايی ناميده . اپرای شھر ميUن در ايتاليا به روی صحنه رفت

  .است
-اند، معمو4 شرح رويدادھای تاريخی و يا حوادث تخيلیھای او که با لحنی طنزآميز نگاشته شده داستان

عدالتی ھای مذھبی و بی انتقاد به سنت. پردازند اند که در واقع به انتقاد وضع موجود در جامعه می
 . اجتماعی در محور آثار اين نويسنده قرار دارند

ھای ساده ھستند، نه خيلی زيبا و نه  ھای من آدم شخصيت«: گويد ھای رمانش می او، درباره شخصيت
  ».رسند ھای خاص به دليل احساس دوستی و يا عشق، به يکديگر می خيلی زشت که در موقعيت

به دنبال . افتد داستان تخيلی در يک شھر ناشناخته اتفاق می. ھا معروفيتی ندارندھای اين داستان شخصيت
دولت برای جلوگيری از سرايت . شوند شيوع بيماری مسری کوری، تعداد زيادی در شھر بدان مبتU می

در اين کتاب   .کند اين بيماری، مبتUيان را در بيمارستانی در خارج از شھر در قرنطينه نگاھداری می
در واقع . شوند ھا و مناسبات اجتماعی نادرست و اطاعت کورکورانه به انتقاد کشيده میسردرگمی انسان

 .ھاستبيماری کوری برای او نوعی تمثيل برای نابينايی در عقل و قدرت درک انسان
ھای يک دولت در نظام دموکراسی به انتخاباتی  به واکنش»ای درباره شفافيت مقاله«وی در رمان 

ساراماگو، درباره اين داستان . کنندگان در انتخابات قرار گرفته استپردازد که مورد مخالف شرکت می
من پيغمبر نيستم، در اقتصاد دست ندارم، «: گويد تخيلی که لحنی طنزآميز و پيامی سياسی دارد، می

ھا را به اين موضوع خواھم توجه انسان ام و میمن فقط يک نويسنده. مدار و نظامی ھم نيستمسياست
توان  دانم که چه بھتر است و چطور می من نمی. جلب کنم که سيستم دموکراسی کارکرد درستی ندارد

  ».دانم که دنيای فعلی بيمار است من فقط اين را می. جھان را نجات داد
ای درباره شفافيت که به عنوان کتاب بينايی و يا بينايی نيز به فارسی ترجمه شده، در يک  در رمان مقاله

انتخاباتی دوباره . کنند باره در انتخابات درصد زيادی با آراء سفيد شرکت میسرزمين نامعين به يک
جا حکومت به در اين. شود تر میھای رای بيش گيرد ولی باز درصد آراء سفيد در صندوق صورت می

رفته به استفاده از خشونت و ابزار نظام گردد و رفته دنبال مقصر اين موضوع در ھمه جا می
گردند  شود و نھادھای اجتماعی بسياری تعطيل می العاده اعUم می شرايط فوق. يابد ديکتاتوری سوق می

  . گردد که فرد مقصر را به قتل برسانند کارانی میو در نھايت دولت خود به دنبال جنايت
ترين ابزار قدرت در جھان را مھم«: کشد در اين کتاب ساراماگو چھره دوگانه دموکراسی را به انتقاد می

قدرت واقعی . ستایشرايط مسخره. سياست در اختيار ندارد، بلکه قدرت اصلی در اختيار اقتصاد است
توانم  به بيان ديگر من به عنوان يک شھروند نمی. در دست نھادھايی است که دموکراتيک نيستند

ھا ابزار سياسی در دولت. ھای چند مليتی ديگر را تعيين کنممديريت ميتسوبيشی يا زيمنس و يا شرکت
 ».دست قدرت اقتصادی ھستند

در اين کتاب، مردم پير . گيرد  با طنز ويژه خود، زندگی را به تمسخر می»در غياب مرگ«او، 
 .پردازد ای برای بازگشت مرگ میبه دنبال آن، کليسا به مبارزه. ميرند شوند، اما نمی می

ھای گوناگون از ھا در جھانند و به زبانترين کتابھای ژوزه ساراماگو امروزه در شمار پرفروشرمان
ھای بالتازار و بلموندا توان از کتاب ھای فارسی آثار او میاز جمله ترجمه. اندجمله فارسی ترجمه شده

، انجيل به روايت عيسی مسيح ١٩٨٩، تاريخ محاصره ليسبون ١٩٨۶، بلم سنگی ١٩٨٢
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 :چند توضيح
کند که تنھا بانگ، مطالبی را درج می -

 .اندبرای اين نشريه ارسال شده
 تايپ »ورد فارسی«مطالب بانگ، با  -

 . نباشند4تر از دو صفه آشوند و بيش
مسئوليت مطالبی که در بانگ درج  -

 .ھاستشوند با نويسندگان آنمی

 منشور 
 )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

 
دفاع از آزادی انديشه و عقيده برای ھمه  -١

ھای عقيدتی و قومی بدون ھيچ گروه  افراد و
 .حصر و استثناء

تواند افکار و عقايدی که خود ھرکس می -٢
پسندد، داشته باشد و ھيچ فرد و يا گروه و يا می

مرجعی مجاز نيست افکار و عقايد خود را بر 
ديگران تحميل و يا از ابراز عقيده و برخورد 

 .آزادانه افکار و عقايد جلوگيری کند
دفاع از آزادی بيان و نشر، و اشاعه افکار  -٣

ھنری، فرھنگی، فلسفی (و عقايد و آثار فکری
 .با استفاده از کليه وسايل ممکن...) و
مبارزه با ھرگونه تبعيض و استثمار  -۴

 .فرھنگی
ھا، احزاب -در استق8ل کانون از ھمه جمعيت -۵

ھای سياسی اعم از مستقل يا وابسته و سازمان
به ھرنوع نظام حکومتی، کانون ضمن آن که 

ھايی موظف به دفاع از کليه حقوق و آزادی
است که با آزادی انديشه و بيان و نشر و رشد 

تواند فکری و فرھنگی جامعه ارتباط دارند، نمی
بايد به ھيچ شکلی تبديل به ابزار يا و نمی

محملی برای فعاليت ھيچ جمعيت، حزب يا 
 .سازمان سياسی خاصی شود

ھای ھا و انجمنھمکاری با کليه کانون -۶
مشابھی که بدون داشتن وابستگی به گروه، 
جمعيت، سازمان يا حزب سياسی خاص، از 

ھای فرھنگی و اجتماعی ھای عام آزادیآرمان
 ...کننددفاع می

 بھرام رحمانی...        زندگی و آثار 
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، ١٩٩٧ھا  ، ھمه نام١٩٩۵، کوری ١٩٩١
 .، نام برد٢٠٠۴، بينايی ٢٠٠١غار 

ساراماگو، يکی از نويسندگانی است که در 
نخستين کتابی . ايران بسيار شناخته شده است

که از او به زبان فارسی منتشر شد، مجموعه 
 نام دارد که توسط »تقريبا شی«داستان 

عليرضا زارعان از زبان ايتاليايی ترجمه و 
.  منتشرشد1377توسط نشر معيار در سال 

اين کتاب که در برگيرنده شش داستان کوتاه 
تخيلی است، پس از دريافت جايزه نوبل 

بار ديگر تجديد  ادبيات توسط ساراماگو يک
 .چاپ شد

ساراموگو در ايران، پس از دريافت جايزه 
 با »کوری«نوبل ادبيات و انتشار رمان 

ترجمه مينو مشيری که از سوی نشرعلم در 
 منتشر شد، به شھرت 1378خرداد ماه سال 

 .رسيد
رمانی که با فاصله زمانی بسيار کوتاه توسط 

و مھدی ) انتشارات مرواريد(اسدهللا امرايی
 .ھم روانه بازار کتاب شد) نشرمرکز(غبرايی
 که نخستين نسخه ترجمه اين 1378از سال 

ھای پيايی  رمان راھی بازار کتاب شد، با چاپ
که از اين سه ترجمه منتشر شده، تاکنون اين 

 ھزار نسخه در ايران به 50کتاب بيش از 
اتفاقی که در يک دھه . فروش رفته است

تر در بازار کتاب ايران شاھد آن گذشته کم
 .بوديم
ھای تخيلی   يکی از رمان»بلم سنگی«رمان 

از سوی مھدی غبرايی ساراموگواست که
نشر (و کيومرث پارسای) انتشارت ھاشمی(

ترجمه مھدی . ترجمه و منتشر شده است) علم
 .غبرايی تاکنون سه بار تجديد چاپ شده است

تاريخ محاصره «ساراماگو، در گفتگويی 
ترين کتاب خود عنوان کرده   را مھم»ليسبون
-اين کتاب را تاکنون عباس پژمان. است

نشر (و کيومرث پارسای) انتشارات ھاشمی(
ترجمه عباس . اند به فارسی برگردانده) علم

 »تاريخ محاصره ليسبون«پژمان از کتاب 
 .تاکنون دو بار تجديد چاپ شده است

برخی از منتقدان بر اين عقيده اند که رمان 
ترين اثر اين   پس از کوری مھم»ھا ھمه نام«

اين . رود نويسنده پرتغالی زبان به شمار می
و ) انتشارات ھاشمی(رمان را عباس پژمان

به فارسی ) نشر علم(کيومرث پارسای
ترجمه عباس پژمان از اين . اندبرگردانده شده

 .رمان تاکنون چھار بار باز نشر شده است
، يکی از »مرگ ريکاردوريش سال«رمان 

رود که به  آثار مھم ساراموگو به شمار می
رود و تنھا يک  شيوه تداعی معانی پيش می

ترجمه از اين کتاب را عباس پژمان از سوی 
انتشارات ھاشمی روانه بازار کرده و تاکنون 

 .سه بار تجديد چاپ شده است
 به گفته مصطفی »بالتازار و بلموندا«رمان 

ترين  اسUميه، مترجم اين کتاب يکی از مھم
رود، اين کتاب از  آثار ساراماگو به شمار می

 1380سوی انتشارات مرواريد در سال 
زودی چاپ دوم آن  منتشر شده است و به 

 .منتشر خواھد شد
 نيز توسط محبوبه »قصه جزيره ناشناخته«

بديعی ترجمعه و از سوی نشر مرکز منتشر 
اسدهللا امرايی نيز اين قصه را در . شده است

کنار چند قصه ديگر ساراماگو در کتابی با 
.  ترجمه کرده است»شوکران شيرين«عنوان 
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اين کتاب از سوی انتشارات مرواريد منتشر شده 
 .است
گونه که از  ، آن»مبانی خطاطی و نقاشی«رمان 

تر دچار اين آيد، مخاطب را بيش اسم آن برمی
کند که اين کتاب تحليلی است  شک و ترديد می

اما اين کتاب نيز . درباره مبانی خطاطی و نقاشی
. رود ھای ساراماگو به شمار می در شمار رمان

. محور اصلی اين رمان درباره يک نقاش است
اين کتاب توسط کيومرث پارسای ترجمه و از 

 .سوی انتشارات نوکنده منتشر شده است
ھای  ترين کتاب ، يکی از مھم»بينايی«رمان 

اين رمان توسط . رود ساراموگو به شمار می
کيومرث پارسای از سوی انتشارات علم منتشر 
شده است و تاکنون چھار بار تجديد چاپ شده 

 .است
، تنھا کتابی است از ژوزه »ترين گل دنيا بزرگ«

ساراماگو در گروه سنی نوجوانان که به فارسی 
اين کتاب توسط مھران . ترجمه شده است

فرھادزادگان از سوی نشر خورشيد خانوم منتشر 
 .شده است
، يکی از آخرين »در ستايش مرگ«رمان 
رود که ماه  ھای ساراماگو به شمار می کتاب

پور از سوی  گذشته با ترجمه شھريار وقفی
به گفته . انتشارات مرواريد منتشر شده است

پور، ترجمه نام اين رمان در  شھريار وقفی
 است که او ترجيح داده »مرگ با وقفه«فارسی 

 را برای اين کتاب انتخاب »در ستايش مرگ«نام 
ترجمه ديگری نيز از اين رمان با عنوان . کند
 توسط کيومرث پارسای »ھجوم دوباره مرگ«

 .منتشر شده است
جديدترين رمانی که از ژوزه ساراماگو به 

 نام »سفر فيل«فارسی برگردانده شده است، 
اين کتاب نيز جز آخرين آثار ساراماگو به . دارد

رود و توسط زھرا رھبانی از سوی  شمار می
 .آذين منتشرشده است انتشارات گل

آخرين کتابی که از ژوزه ساراموگو در پرتغال 
منتشر شده است و به تازگی ترجمه انگليسی 

ھای وبUگی ساراماگو منتشر شده است، ياداشت
 .است

تر با - برای ارتباط بيش2008ساراماگو در سال 
واسطه افکار و  مخاطبانش و انتشار بی

ھای  ھايش وبUگی راه انداخت و در پست انديشه
اين وبUگ اقدام به انتشار مطالبی درباره مسائل 

 .اش کرد ھای روزانه روز و ياداشت
ھای  ھا نيز شامل يادداشت مطالب کتاب ياداشت

 تا 2008ساراماگو از فاصله زمانی سپتامبر 
مصطفی اسUميه، به تازگی .  است2009اگوست 

ترجمه اين کتاب را آغاز کرده و قرار است اين 
 .کتاب از سوی انتشارات نيلوفر منتشر شود

. مينو مشيری نيز در حال ترجمه اين کتاب است
 »ای ھای رايانه ياداشت«او عنوان اين کتاب را 

اين کتاب از سوی نشر ثالث . انتخاب کرده است
 .منتشر خواھد شد

 قرن بيستم پس از اين که 90او، در اوايل دھه 
کار در کشورش قدرت را گرفت،  دولت محافظه

 »انجيل به روايت عيسی مسيج«از شرکت رمان 
برای رقابت در جايزه ادبی اروپا جلوگيری کرد، 

از آن زمان او ھمراه . کشورش را ترک کرد
 در »پيUر دل ريو«نگارش  ھمسر روزنامه

 .4نزاروت سکونت گزيد
ساراماگو، روشنفکر و مبارز سياسی راديکال و 
معترض بود که ھرگز در برابر مقامات دولتی و 

، ١٩٩١وقتی در سال . مراجع دينی سر خم نکرد
 منتشر »انجيل به روايت عيسی مسيح«کتاب او 

شد، واتيکان کتاب او را، که تصويری مغاير با 
کليسا از پيشوای مسيحيت داده بود، محکوم کرد 

 خواند، ساراماگو با ھمان آرامش »کافر«و او را 
چرا داد و قال «: ھميشگی، در اين مورد گفته بود

 ».کنيد؟ خوب من خدای شما را قبول ندارم می
 برداشتی »قابيل«آخرين رمان ساراماگو، به نام 
 »حضرت آدم«تازه از دعوای خونين پسران 

، که ساراماگو آن را )تورات(است در عھد قديم
 . خوانده است»رحمیمنشور خشونت و بی«

ھا در  ژوزه ساراماگو، که در برخی از ترجمه
ايران با تلفظ اسپانيايی خوزه ساراماگو، ناميده 
شده، شماری از جوايز ادبی را در پرتغال و در 

از جمله اين . المللی دريافت کرده استسطح بين
 و ١٩٩۵توان از جايزه ادبی کامو در  جوايز می

.  سالگی جايزه نوبل نام برد٧۶ در سن ١٩٩٨
 زمانی که ساراماگو به ١٩٩٨واتيکان در 

بار  دريافت جايزه نوبل نائل شد آن را تاسف
گيری سياسی در اھدای جايزه خواند و از تصميم

 .به وی نام برد
آنا كلوبوكا، استاد زبان پرتغالی دانشگاه 

مطالعات «او در انتشار نشريه . ماساچوست است
، »درباره ساراماگو«: فرھنگی و ادبی پرتغال

ای كه به زبان انگليسی آثار او را  تنھا شماره
او توانست از . بررسی كرد، ھمكاری داشت

ای انجام دھد  طريق ايميل با ساراماگو مصاحبه
 :ھا عبارتند ازكه از جمله سئوال و جواب

شما نخستين نويسنده پرتغالی زبانی ھستيد كه 
آيا ) 1998سال (جايزه نوبل ادبی را دريافت كرد

اين امتياز بر ھويت شما در مقام نويسنده، يا 
ھا يا ارتباط با  آھنگ روانی نوشته ضرب 

 خوانندگان تاثيری گذاشته است؟
با ھمان نظم و ترتيب كار . ام من ھمان آدم قبلی

ھايم عوض نشده، دوستانم عوض  عادت. كنم می
. ام اند، از سير و سلوك گذشته دست نكشيده نشده

نوبل مرا تبديل به شھروندی خوب يا بد نكرده 
 .است

در كار نويسندگی، ژانرھای متعددی را امتحان 
تر  ميUدی به بعد، بيش80ايد اما از دھه  كرده

ايد  ايد و چند نمايشنامه نيز كار كرده رمان نوشته
) 1993(»به نام خدا«و ) 1979(»شب«از جمله 

ساراماگوی . گويا شعر گفتن را ترك كرديد
نويس، شاعر  نامه نويس با ساراماگوی نمايش رمان

 ھايی دارد؟ نويس چه فرق و رساله
نامه و  نويسی از نگارش نمايش توفيقم در رمان

اما . تر استرساله يا سرودن شعر بيش
كنم بدون ھمان اندك توانايی در  خاطرنشان می

. نويس باشم توانستم رمان ساير موارد نيز، نمی
نويس  دانم بلكه رساله نويس نمی من خود را رمان

نويسی را به علت ضعف  ناكامی ھستم كه رمان
 .نويسی شروع كرد در رساله

 1960ای كه در دھه  ھای تاريخی عمده رمان
انجيل از « تا »بالتازار و بليموندا«نوشتيد از 
اولين مجموعه روايت ) 1991(»زبان مسيح

تر بيش. دھند كUن در آثار شما را تشكيل می
ھای شما مرز مشخص و  خوانندگان كتاب

تان  ھا و آثار بعدی ای بين اين روايت جداكننده
، »كوری«  ـ1990يعنی سه رمان تمثيلی دھه 

. دھند ـ را تشخيص می»غار « و»ھا ھمه نام«
استمرار و تغيير در نوشتارتان در دو دھه گذشته 

 ايد؟ را چگونه متوازن ساخته
در نخستين مجموعه روايتی كه نام برديد رمان 

اين ھمان . گيرد ھم جای می »برخاسته از زمين«
 متمايز خود را كه »گونه روايتی«رمانی بود كه 

بازتاب . شاخص كارھايم شد در آن به كار گرفتم
 »تقريبا يك شی«ھای كوتاھی كه با عنوان  داستان

خوبی  ھای مجموعه دوم به  نوشته بودم در رمان
ھای  در ضمن، نبايد از ستون. مشخص است

از اين دنيا و آن «  ای روزنامه
4 صفحه    
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) 1973(»اثاثيه يك مسافر«و ) 1971(»دنيا
ھا بستر رويش آثاری شد كه  ھمين. غفلت كنيد
در مورد مرز . ھای بعد نوشتم در سال

يم با  ھا مشخص و جداكننده دو مجموعه رمان
ذكر استعاره مجسمه و سنگ پاسخ شما را 

دھم؛ در مقطع نگارش آثارم تا مرحله اتمام  می
ھا را  ، مجسمه»انجيل از زبان مسيح«رمان 

شده  مجسمه، سطح پرداخت. كردم توصيف می
از مرحله آغاز . و شكيل بيرونی سنگ است

ھای بعدی، به  ن  و رما»كوری« نوشتن رمان
دل سنگ رخنه كردم، به ھمان فضايی كه 

اش  داند صورت بيرونی خود سنگ ھم نمی
 !چگونه است

اگر كسی كه آثارتان را نخوانده به شما بگويد 
يك  ھايتان است، كدام كه مشتاق خواندن رمان

 كنيد؟ را برای شروع به او توصيه می
 1981 را، كه در سال »سفر به پرتغال «من

اگر آن خواننده . كنم منتشر شد، توصيه می
فرضی پيشنھادم را بپذيرد، شك ندارم كه از 

 .ام ممنون خواھد شد توصيه
-اند شما اخUق برخی از منتقدان آثارتان، گفته

در جايگاه نويسنده، . گرايی سياسی ھستيد
يك از اصول  فكر و انسان، به كدام روشن

 گذاريد؟ اخUق اجتماعی و سياسی صحه می
 عبارتی بدين »تقريبا يك شی«در رمان 

مضمون از كارل ماركس و فردريش انگلس 
دست شرايط شكل  اگر انسان به «: نقل شده

گيرد، پس بايد خود نيز به شرايط، شكلی  می
چه برای تبديل شدن به آن« .انسانی ببخشد

 نياز داشتم، در منطق »گرای سياسیاخUق«
 .اين عبارت يافتم

از حوادث يازدھم سپتامبر بارھا و بارھا 
آيا شما . ايم كه دنيا تغيير كرده است شنيده

 موافقيد؟
دنيا پيش از آن واقعه نيز تغيير كرده بود، 
بيست يا سی سال گذشته ھم فرآيند تغيير ادامه 

ميرد و تمدن جديدی متولد  تمدنی می. داشت
 بار نيست كه چنين تحولی  اين اولين. شود می

اما در ذھن جمعی مردم آمريكای . دھد رخ می
ھا  آن. شمالی يك تغيير واقعی رخ داده است

شان آسوده بود كه ھميشه از اين بابت خيال
تواند  جز بUيای طبيعی، نمی ھيچ بUيی به 

آنان اكنون شكنندگی . آمريكا را تھديد كند
زندگی، آن شكنندگی منحوسی را كه با شدت 
و ضعف در زندگی بقيه مردم دنيا وجود 

اند كه خود  ھا فھميده آن. اند دارد، تجربه كرده
نيز بنيادگرايند، از ھمان نوعی كه تفرعن 

  شان بهای در وجود و شخصيت شرمانه بی
-وجود آورده تا نسبت به وقايع دنيای اطراف

خيال باشند و روابط خود را با دنيای  شان بی
گانه، بر ھمان اصطUح بی غيرآمريكايی يا به 
-اكنون ترس زير پوست. اساس بنياد گذارند

ھا اين  اما من از اين بيم دارم كه آن. شان دويده
ترس را با تشديد تفرعن و استكبارشان جبران 

 .كنند
بينی  در آثارتان بين تامل در گذشته و پيش

   شھری و غيرآرمان آينده، بين فضای آرمان
يا (نظم. ايد شھری، ھمزيستی برقرار كرده

نوين جھانی در بيست سال آينده را ) نظمی بی
 بينيد؟ چگونه می
يقين انسان بيست سال  به . گو نيستممن پيش

من مطمئن نيستم . آينده با ما تفاوت خواھد كرد
 .ھا بتوانيم يكديگر را درك كنيم ما و آن
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درباره مساله نظم نوين جھانی، در حال حاضر، 
آمريكا چنين آرايشی را برای خود سودمند 

شايد فردا، چين . كند داند و بر دنيا تحميل می می
يعنی چينی كه . رھبری دنيا را بر عھده بگيرد

گاه آن. كاپيتاليسم را پذيرفته و عملی كرده باشد
 .آمريكا يك بار ديگر ترس را تجربه خواھد كرد

و آخرين سئوال در سن ھشتاد سالگی چه طرح يا 
 آثاری در دست تھيه داريد؟

مقصد . تر بنويسمام تا بيش سفرھايم را كم كرده
كنم كه به درد  سفرھايم را طوری انتخاب می

ھای  دفترچه«ششمين جلد . كارم بخورد
 را چاپ خواھم كرد و اميدوارم »4نزاروت

زودی تمام  ، به »مرد تكثيرشده«رمان جديدم، 
 .شود و آن را منتشر كنم

 سال داشت وبUگ راه انداخت؛ ٨٠او، با4ی 
رک و راست با روند جھانی شدن مخالفت کرد؛ 

 که جنبشی »اتک«تر با جنبش راديکال بيش
داری است عمومی بر عليه سيستم سرمايه

نزديکی نشان داد، و در وبUگ خود به رھبران 
 Uامروز اروپا، از سيلويو برلسکونی و نيک

 .سرکوزی تا پاپ را شديدا مورد انتقاد قرار داد
ديکتاتورھا و گرايشات راست حاکم بر کشورھا، 
ھا در حالی که نويسنده منتقد و يا مخالف سياست

کنند؛ ھا زنده است آثار او را سانسور میآن
تھديد، زندانی، شکنجه و حتا اعدام و يا ترور 

اما پس از آن . کنندکنند؛ به تبعيد وادارش میمی
-که ھمان نويسنده معروف در تبعيد، جان می

ريزند و حتا سپارد برای او اشک تمساح می
-، تدارک»وطن«برای برگرداندن جنازه او به 

بينند تا در افکار عمومی چنانی میھای آن
 .ھای خود را موجه جلوه دھندسياست

آنيبال کاواکو سيلوا، رييس جمھور پرتغال از 
ژوزه ساراماگو  «: جناح راست در مرگ او گفت

به عنوان نقطه اصلی در عرصه پھناور ادبی ما 
تر توسط باقی خواھد ماند و بايد ھرچه بيش

رسند خوانده و  ھای جديدی که از راه می نسل
 ».شناخته شود

گابريل کاناويUس، وزير فرھنگ پرتغال با 
ھواپيمای دولتی پرتغال وارد جزيره 4نزاروت 
شد تا مراتب تسليت خود را به بازماندگان اين 

دولت پرتغال نيز دو . نويسنده بزرگ ابراز کند
شنبه را به عنوان روزھای وداع روز شنبه و يک

 .با اين نويسنده اعUم کرد
خوزه لوييس رودريگز زاپاترو، نخست وزير 
اسپانيا ھم در پيام تسليتی که برای بيوه ساراماگو 

 درباره مرگ »اش تاثر عميق«ارسال کرد از 
ھايش سراسر دنيا را واژه«ای که  نويسنده

 بود، سخن »صدای ضعيفان« و »درنورديده
 . گفت

ژوزه ساراماگو، با عUقه در مورد مسايل سياسی 
هللا در ديداری که از رام. کند روز اظھار نظر می

نشين را توسط داشت او اشغال مناطق فلسطينی
ھا و به وجود اسرائيل با روش حکومت نازی

ھای کار اجباری آشويتس و بوخن آوردن اردوگاه
ھا زندگی اسرائيلی«: والد مقايسه کرد و گفت

 با ».کنند فلسطينيان را در يک اردوگاه اداره می
وجود اين که اعتراضات زيادی به اين مواضع 
او گرفته شد اما ھرگز حرف خود را پس 

از ) روولت(وقتی ناشر بزرگ آلمانی. نگرفت
ساراماگو درخواست کرد که حرف خود را پس 
بگيرد، او حرف خود را پس نگرفت، بلکه ناشر 

 .خود را عوض کرد
 و در جريان جنگ لبنان، به 2006او، در سال 

ھای سرشناس از جمله  ھمراه تعدادی از چھره 
نوام « و »نائومی كلين«، »ھارولد پينتر«

، ضمن محكوم كردن اين اقدام نظامی »چامسكی

دولت اسراييل، آن را تصميمی سياسی در جھت 
 .تضعيف دولت فلسطين دانست

ساراماگو تا دم مرگ، در ذھن و انديشه و 
چنان سرکش و راديکال احساس خود جوان و ھم

-خوانه و عدالتطلبانه و آزادیو با عقايد برابری
 . جويانه کمونيستی ماند

، آخرين اثر او، در واقع »خاطرات کوچک«
نامه اوست که از تولد او شروع و در زندگی

وقتی علت را . شود پانزده سالگی متوقف می
: پرسيدند، ساراماگو به سادگی جواب داد

کنم که تا  راستش را بخواھيد، من احساس می«
 ».ام  دھاتی باقی مانده امروز يک پسر بچه

ھای ساراماگو، پافشاری او بر گیيکی از ويژه
اش کمونيستی  خواھانه و عقايداھداف آزادی

آقای «: نويسد باره می اين تايمز در نيويورک. است
ھايش  تر از اين که به خاطر داستانساراماگو بيش

مشھور باشد برای ھواداری از کمونيسم شھرت 
ھای آخر، آقای ساراماگو از  اين سال. داشت

شخصيتش به عنوان برنده جايزه نوبل برای ايراد 
المللی در سراسر  ھای بين رانی در کنفرانسسخن

ھمسرش و يک . کرد جھان استفاده می
نگار اسپانيايی به نام پيUر دل ريو  روزنامه

او، . ھمراھان ھميشگی او در اين سفرھا بودند
گيری يک  جھانی شدن را به عنوان شکل

حکومت متمرکز جديد در قدرت جھانی تعريف 
کرد و برای ناموفق بودن دموکراسی معاصر  می

ھای چند  برای جلوگيری از قدرت يافتن شرکت
 ».خورد مليتی تاسف می

ھای سياسی کمونيستی ساراماگو، به طور  ديدگاه
وسيعی تحت تاثير آن دورانی از زندگی او بود 

ھا و نيروھای پليس مخفی در پرتغال  که فاشيست
 .فعال بودند

ساراماگو، يک بار با لحن طنزآميزی، درباره 
من بدبين نيستم، فقط آدم «: ، گفته بود»بدبينی«

بينی ھستم که خوب از اوضاع باخبر  خوش
:  و بعد با لحنی تلخ و جدی تاکيد کرده بود»!است
بياييد قبول کنيم که در دنيای کثافتی زندگی «
آيند، تنھا برای  ھا انسان به دنيا می ميليون. کنيم می

 ».دھد کس ھم اھميت نمیھيچ. اين که رنج ببرند
ھا و  توی اين دنيا فقط احمق«: و افزوده بود
ھا صريحا  اين حرف».بين ھستند ميليونرھا خوش

و علنا موضع طبقاتی او را در دفاع از برابری و 
دنيايی که مشتی . دھندھا نشان میآزادی انسان

-ھايشان برای کسب سود بيشدار با دولتسرمايه
تر، اکثريت مردم جھان را به زنجير کار مزدی 

 .اندکشانده
دانست که  او، در واقع خود را صدای کسانی می

اکثريتی از مردم . رسد ھا به جايی نمیصدای آن
. که در تحو4ت اقتصادی و سياسی سھمی ندارند

توانند و بايد اين زندگی  گويد که می ھا میاو به آن
نابرابر و سرتاپا رنج و درد را با قدرت خود، 

 .تغيير دھند
، نام او را به عنوان برنده ١٩٩٨وقتی در سال 

ھای پرتغالی و   نوبل اعUم کردند، روزنامه جايزه
المللی نتوانستند در مقابل گرايش  حتا نشريات بين

اما پاسخ اين .  ساراماگو سکوت کنند سياسی
نويسنده به انتقاداتی از اين دست، تاکيد مکررش 

او در ھمان سال در . اش بود بر خط فکر سياسی
مردم «: گفتگويی با آسوشيتدپرس، گفته بود

عادت داشتند درباره من بگويند آدم خوبی است، 
گويند او کمونيست  حا4 می. اما کمونيست است

  ».است، اما آدم خوبی است
گويی او که اغلب آن را در آثارش به  زبان رک

تا به . کار گرفته است تحسين برانگيز است
امروز حدود سه و نيم ميليون از آثار او به بيش 

 .از سی زبان دنيا منتشر شده است

 بھرام رحمانی...  زندگی و آثار 
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التحصيلی دختر اريک صحنه پايانی مراسم فارغ
ديگر ھا در کنار يکآن. لی استبيشوپ و لی

-اريک بيشوپ دست در کمر لی. گيرندعکس می
 .اندازدلی می

ھای اريک ھايی از بازیدر طول فيلم صحنه
بينيم؛ سخنان او خطاب به اريک کانتونا را می
-انسان تنھا به شرطی می: شنويمبيشوپ را می
ھا روبرو ھايش غلبه کند که با آنتواند بر ترس

کس که آن. انسان بايد ياد بگيرد نه بگويد. شود
 .جرئت نکند ھيچ چيز نخواھد برد

آخرين سخن اريک کانتونا خطاب به اريک 
بيشوپ ھمه تجربه او از جھان فوتبال است؛ رمز 

تر است با او اگر حريف از تو سريع: پيروزی
کورس نگذار؛ اگر از تو بلندتر است با او نپر؛ 

تر است، از طرف راست اگر در طرف چپ قوی
زده کنی،  برای اين که ديگران را شگفت. برو

 . زده کنینخست بايد خود را شگفت
 7تصوير ثابت اريک کانتونا در پيراھن شماره 

منچستر يونايتد؛ يقه پيراھن خود را با4 زده، 
 .  نگردھا را گشوده، به دورھا میدست

18 
فوتبال مذھب : ھای يک متن را ببينيمپرسش

است؟ جشن است؟ بازار است؟ زيبايی است؟ 
مخدر است؟ علم است؟ ھنر است؟ رقابت است؟ 
بازی است؟ ابزار قدرت است؟ صحنه پيوندھا 
است؟ صحنه شکوه حضورھا است؟ صحنه دريغ 

 ھا است؟غياب
 .شودپرده تاريک می

 1389خرداد ماه 
 :ھانوشتپی

1Ronaldinho  2 Zlatan Ibrahimovic 
بھترين فوتباليست جھان، به ابتکار فدراسيون جھانی . 3

ھ¹ای م¹ل¹ی ھ¹ای ت¹ي¹مفوتبال، ت¹وس¹ط م¹رب¹ي¹ان و ک¹اپ¹ي¹ت¹ان
 .شودبرگزيده می

برنده توپ طUيی، به ابتکار نشري¹ه اک¹ي¹پ، ت¹وس¹ط . 4 
 .شودنگاران برگزيده میروزنامه

5Dunga 6Lionel Mess 7Karlson, Petter. 
Weger, Jennifer. (2008), 7Zlatan är Zlatan, 
Stockholm, sid. 8Jose Mourinho 9Alex 
Ferguson 10Frank Lampard 11John Terry 
12Didie Drogba 13Samuel Etoo 14Wesley 
Sneijder 15Lucio 16Diego Milito 17Ernst 
Hoppel 18Ottmar Hitzfield 19Pep 
Guardiola 20Eric Cantona 21Daivid 
Beckham 22Cristiani Ronaldo  23Wayne 
Rooney 24Kaka 25Xavi 26Arjen obben 
27Nelson Mandela 28Bartolomeu Dias 
29Jarzinho 30Pele 31Carlos Alberto 

ھای  سالدر فاصله )Jules Rimet( ژول ريمه32
.  رييس فدراسيون جھانی فوتبال بود1954-1921
شد، از آغاز گان جام جھانی میای که  به برندهمجسمه

 1970تيم ملی برزيل در سال . شدبه نام او خوانده می
بدين ترتيب جام . برای سومين بار جام جھانی را برد
 . ژول ريمه را برای ھميشه به خانه برد

33Diego Maradona 34Peter Shilton 35Marco 
Materazzi 36Zinedin Zidane 37Andres 
Iniesta 38Kobe Bryant 39Roger Federer 
40Craig Tanner 41Emir Kusturica 

 .نام فيلم امير کوستوريکو مارادونا است.  42
43George Bush 44Victoria Adams 45Fabio 
Capello 46Theirrry Henry 47Carlos Tevez 
48Steven Gerrard 49Looking for Eric 50Ken 
Loach 51Eric Bishop 52Lili.  

  

جمشيد نوايی نويسنده و مترجم ايرانی  بھروز شيدا                                             ببينيم
 درگذشت

کانون نويسندگان ايران اع8م کرد، جمشيد 
خرداد  ١٨نوايی نويسنده و مترجم، سه شنبه 

 .سالگی در تھران درگذشت ۶۵در سن 
ای به مناسبت  کانون نويسندگان در اط8عيه

ھای  در سال«: نويسد مرگ آقای نوايی، می
سر و صدای   اخير با افسوس شاھد خاموشی بی

گران  نسلی از نويسندگان، انديشمندان، پژوھش
ھا  و مبارزان اجتماعی و محو شدن تدريجی آن

 ».ايم  فرھنگ كشور بوده از عرصه
ھا جلد آثار ادبی و اجتماعی را جمشيد نوايی ده

به زبان فارسی ترجمه کرده است و به عنوان 
 .شد ذوق و ورزيده شناخته می مترجمی خوش

ھای پيش از انق8ب به  جمشيد نوايی، در سال
خاطر عضويت در گروھی با گرايش چپ به 

او پس از انق8ب ضدسلطنتی . زندان افتاد
ھای فرھنگی و   خود را وقف فعاليت١٣۵٧

 .ادبی کرد
 چارلی چاپلين، ھنرمند  نامه نوايی، کتاب زندگی

 به »سرگذشت من«نابغه سينما را به عنوان 
. زبانی روان و شيوا به فارسی برگردانده است

اين کتاب با استقبال زيادی روبرو شد و چند 
 .بار به چاپ رسيد

کار بزرگ نوايی ترجمه مجموعه کامل آثار 
ھانس كريستين اندرسن، نويسنده دانماركی 

 .ھای كودكان بود  داستان
مجموعه آثار ھانس کريستين آندرسون در سال 

 در چھار مجلد در قطع وزيری توسط ١٣٨۶
 . منتشر شد»نشر نگاه«

از جمشيد نوايی در کنار چند کتاب تاريخی و 
 نوشته »خاطرات بوليوی«اجتماعی، کتاب 

گوارا، انق8بی نامی آمريکای �تين،  ارنستو چه
 .به فارسی منتشر شده است

 
و انجمن قلم ) در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

، درگذشت آقای جمشيد نوايی )در تبعيد(ايران 
ای برای جامعه فرھنگی ايران دانسته را ضايعه

-و با ياران و نزديکان وی، عميقا احساس ھم
 .کننددری می

ھای حقوق  المللی جامعه فدراسيون بين
 :بشر و گزارشگران بدون مرز

  
کاری مقامات ايران و سانسور امروز با پنھان«

ھا در کشور، ارائه آمار دقيقی از  گسترده رسانه
 . ..زندانيان سياسی ناممکن است

 
نگاران و آزادی مطبوعات در ايران  وضعيت روزنامه

 تا امروز ١٣٨٨از خرداد . شود روز به روز بدتر می
 روزنامه و سايت اط8ع رسانی توقيف يا ٢٠بيش از 

 ٣٠٠٠بيش از . اندمجبور به توقف فعاليت خود شده
کاری نگار از حق کار محروم و در بی ھزار روزنامه

نگار  نگار و وب  روزنامه٤٠با . برندبه سر می
زندانی، حکومت اس8می ايران سومين زندان بزرگ 

  ».نگاران استجھان برای روزنامه
 

هللا  جناح حاکم جمھوری اس8می و در راس ھمه آيت
نژاد با برقراری  ای و محمود احمدی سيدعلی خامنه

حکومت وحشت و ترور، سانسور و اختناق، حق 
آزادی بيان و قلم را از اکثريت مردم ايران، به ويژه 

 .نگاران سلب کرده است نويسندگان و روزنامه

 بيانيه كانون نويسندگان ايران 
  اسراييل در محكوميت حمله

 
، كماندوھاى ارتش 2010 مه 31ديروز، 

المللى به  ھاى آزاد بين اسراييل در آب
ھاى بشردوستانه براى  شناورھاى حامل كمك

در اين .  غزه حمله كردند  شده مردم محاصره
بار، بنا به آخرين خبرھا، ده نفر   فاجعه حمله

مردمى كه . اند ھا نفر مجروح شده كشته و ده
ھا بودند بيش از  در انتظار دريافت اين كمك

 حكومت   ماه است كه در محاصره18
ترين نيازھاى غذايی،  اسراييل از ابتدايی

 .اند دارويی، آموزشى و بھداشتى محروم
تنھا حكومت نژادپرست   غزه نه  در محاصره

 از اين حمله دفاع كرد،  اسراييل، كه رسما
ھاى ارتجاعى منطقه نيز ھر يك به  بلكه دولت

گر  ارتش سركوب. يى مداخله دارند گونه
اسراييل اين اندك كمكى را نيز كه بر روى 

شد  ھاى آزاد حمل می  باز كشتى در آب عرشه
ُبرنتابيد؛ به آن حمله برد و با نقض موازين 

دوستان حامل اين  المللى به كشتار انسان بين
ابعاد اين حمله ھنگامى . ھا دست يازيد كمك

بارى را  شود كه شرايط رقت بھتر آشكار می
ونيم گذشته  سال پيش چشم آوريم كه در يك 

 . به مردم غزه تحميل شده است
كانون نويسندگان ايران، به عنوان نھاد 

خواه و مستقل، ھمراه با  نويسندگان آزادی
خواھان جھان اين جنايت را   آزادی ھمه

كند و از افكار عمومى و  محكوم می
ھاى بيدار مردم جھان براى افشا و  وجدان

مجازات آمران و عام8ن اين جنايت يارى 
 . جويد می

  89 خرداد 11  -كانون نويسندگان ايران

***  
 

کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم 
با انتشار اط8عيه مشترکی ايران در تبعيد، 

، تحت عنوان ٢٠١٠در تاريخ سوم ژوئن 
کشتار دولت اسراييل از بشر دوستان و «

در «: اند، نوشته»حاميان مردم محروم غزه
، دولت اسراييل، ٢٠١٠آخرين روز ماه مه 

ھای انسانی ھای حامل کمکبا حمله به کشتی
-شدگان شھرغزه، که مردم بیبه محاصره

-دفاع بسياری از جمله کودکان را شامل می
شود نشان داد که به خاطر ادامه اشغال 

ھای مردم فلسطين از ھيچ جنايتی سرزمين
 .رويگردان نيست

  سياسی، اجتماعی و فرھنگیينفعال... 
اين کاروان دريايی را  بسياری نيز المللی بين

 شمارشان به صدھا تن کهکردند ھمراھی می
نگار، ھنرمند، رسيد، نويسنده، روزنامهمی

-استاد دانشگاه، فعال سياسی چپ و انسان
خورده از بازماندگان  يک بانوی سالدوست،

ھولوکاست، يک برنده جايزه صلح نوبل، 
 يک افسر ارشد بازنشسته آمريکايی،

 پارلمان اروپا و کشورھای ديگر  ازیياعضا
برداران و چندين گروه از گزارشگران و فيلم

ھای تلويزيونی در بين ھمراھان اين  شبکه
 ».کاروان دريايی بودند

در بخش ديگری از اين اط8عيه نيز آمده 
دولت اسراييل و جمھوری اس8می و «: است
اش، ھمگی از يک جنس گذاران اس8میبمب

-اند و جنايت ھر يک از آنان، زمينهو قماش
  ».ساز جنايت ديگری است
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کند؛ کمی بعد تکواندو را نيز آغاز می. 1994
گيرد؛ مھارتی که سه سال بعد کمربند سياه می

زند نمودی تمام ھايی که با پاشنه پا میدر گل
 به باشگاه آژاکس 2001در سال . عيار دارد

 به باشگاه يوونتوس؛ 2004رود؛ در سال می
 به باشگاه اينترميUن؛ در سال 2006در سال 
گی  به باشگاه بارسلون؛ نه سال زنده2009
. ای در چھار باشگاه؛ در سه سرزمينحرفه

ھشت سال از اين دوران را با مقام قھرمانی 
-کند، به پايان میباشگاھی که در آن بازی می

دو سال با باشگاه آژاکس، دو سال با : برد
باشگاه يوونتوس، سه سال با باشگاه اينتر 

در سال . ميUن، يک سال با باشگاه بارسلون
شود؛ سه ھای ايتاليا می  آقای گل باشگاه2009

بار به عنوان مرد سال فوتبال سوئد برگزيده 
شود؛ دو بار به عنوان مرد سال فوتبال می

ھای اروپا را ھرگز اما، نه جام باشگاه. ايتاليا
برد نه به عنوان بھترين فوتباليست جھان می

. بردشود نه توپ طUيی را میانتخاب می
آيد ز4تان ايبراھيمويچ به باشگاه بارسلون می

تا چيزھايی را ببرد که ھرگز نبرده است؛ اما 
 . شودنمی

ز4تان ايبراھيمويچ فصل چندان موفقی را در 
نخست : گذراند؛ شايد به دو دليلبارسلون نمی

ھای گی با ويژه4 -3 -3به دليل آن که سيستم  
   4 - 3 - 3او چندان خوانايی ندارد؛ در سيستم 

تر صاحب توپ شود؛ او بايد بسيار بدود و کم
 نياز دارد 4 - 4 - 2حال آن که او به سيستم  

تواند که در آن به عنوان فوروارد ھدف می
. تر صاحب توپ شودتر بدود و بيشکم

قش او را (6) حضور درخشان ليونل مسی
شايد حضور ليونل مسی . کندتر ھم میرنگکم

تواند به کند که ھرگز نمیبه او يادآوری می
. عنوان بھترين فوتباليست جھان انتخاب شود

 . رويايی شايد برای ھميشه پر ريخته است
يابی به ھا اما، تيم ملی سوئد از راهپيش از اين
تير خUص را . ماند بازمی2010جام جھانی 

کند؛ در کپنھاک تيم ملی دانمارک شليک می
- شکست می1 - 0تيم ملی سوئد را با نتيجه 

ی -ز4تان ايبراھيمويچ ھرگز با تيم ملی. دھد
گيری دست نيافته است؛ سوئد به عنوان چشم

شايد ھم ديگر در تيم ملی سوئد بازی نکند؛ با 
ھای سرور اين ھمه ياد او باقی است؛ که لحظه

بسيار آفريده است؛ ھنرمندی که ھم زيبايی 
کند؛ يکی شورشی که آفريند ھم تحريک میمی

ز4تان ز4تان : کندخود را چنين توصيف می
است؛ توصيفی که سخن خدا در عھد عتيق را 

 )7(.ام که ھستممن ھمين: آوردبه ياد می
شش ساله که توپ  -تصوير ثابت کودکی پنج 

 .   راندرا به طرف يک دروازه خالی می
3 

در ميان : جای خالی دو مربی را ببينيم
 حضور 2010مربيانی که در جام جھانی 

: ندارند، جای دو مربی سخت خالی است
مربی اينتر ميUن که در ) 8(خوزه مورينيو؛ 

  باشگاه اينترميUن 2009 - 2010پايان فصل 
کند؛ را به قصد باشگاه رئال مادريد ترک می

مربی ابدی منچستر ) 9(آلکس فرگوسن،
 .يونايتد

خوزه مورينيو در ستوبال  متولد شده است؛ 
به عنوان . 1963 ژانويه سال 26در 

فوتباليست يادگارھای چندان بزرگی از خويش 
به عنوان مربی اما، . به جای نگذاشته است
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ِکار مربيگری را در . ای داردای افسانهکارنامه
کند؛ در  در باشگاه بنفيکا آغاز می2000سال 
 مربی باشگاه اونيائو 2001 - 2002ھای سال

 2002 - 2004ھای شود؛ در سالدليريا می
 2004 - 2007ھای مربی باشگاه پورتو؛ در سال
 2008 - 2010ھای مربی باشگاه چلسی؛ در سال

 . مربی باشگاه اينترميUن
 2004انگيز را در سال نخستين پيروزی شگفت

آورد؛ ھنگامی که با با باشگاه پورتو به دست می
ھای تيمی نه چندان بزرگ قھرمان جام باشگاه

اين پيروزی از چشم صاحب . شوداروپا می
رومن . ماندثروتمند باشگاه چلسی بيرون نمی

آبرامويچ او را به عنوان مربی باشگاه چلسی 
خوزه موروينيو در کنار . کنداستخدام می

جان ) 10(ھايی چون فرانک لمپارد، فوتباليست
به فتح جام ) 12(ديديه دروگبا) 11(تری، 
ھرگز اما، با باشگاه . آيدھای اروپا میباشگاه

شود؛ ھر چلسی به کسب اين عنوان موفق نمی
چند که در سال اول ورود به باشگاه چلسی ھم 

شود ھم ھای انگلستان میقھرمان جام باشگاه
چندين رکورد را . قھرمان جام حذفی انگلستان

ترين تعداد ترين تعداد برد، کمبيش: شکندنيز می
ترين تعداد بازی بدون گل گل خورده، بيش

ھای فصل بعد بار ديگرجام باشگاه. خورده
 ھم 2006 - 2007در فصل . بردانگلستان را می
 .برد ھم جام اتحاديه راجام حذفی را می

در سال . يابدماه عسل اما، سرانجام پايان می
در سال . کند  باشگاه چلسی را ترک می2007
در سال . پيوندد به باشگاه اينتر ميUن می2008

اول باشگاه منچستر يونايتد در يک ھشتم نھايی 
سال بعد . شودھای اروپا سد راه میجام باشگاه

ز4تان ايبراھيمويچ از باشگاه اينتر ميUن به 
به ) 13(رود؛ ساموئل اتوباشگاه بارسلون می

جای او از باشگاه بارسلون به باشگاه اينترميUن 
خوزه مورينيو سه بازيکن کليدی ديگر . آيدمی

از باشگاه رئال ) 14(وسلی اشنايدر: خردنيز می
گو از باشگاه بايرمونيخ؛ ديه) 15(مادريد؛ لوسيو،

نبوغ خوزه مورينيو . ِاز باشگاه جنوا) 16(ميليتو
ِاينتر ميUن ھر سه جام ممکن را . دھدجواب می

ھای ايتاليا، جام حذفی، جام جام باشگاه: بردمی
 .ھای اروپاباشگاه

ای است که جام خوزه مورينيو سومين مربی
پيش از . بردھای اروپا را با دو باشگاه می-باشگا

 با 1970يک بار در سال ) 17(او ارنست ھاپل
 با باشگاه 1983بار در سال باشگاه فاينورد، يک

يک بار در سال ) 18(ُھامبورگ و اتمار ھيتزفيلد
 با باشگاه بورسيا دورتموند، يک بار در 1997
ھای  با باشگاه بايرمونيخ جام باشگاه2001سال 

خوزه مورينيو، پس از پيروزی . انداروپا را برده
رود تا در اينترميUن به باشگاه رئال مادريد می

ای باشد که با سه باشگاه گوناگون نخستين مربی
 تواند؟ می. بردھای اروپا را میجام باشگاه

او را : خوزه مورينيو مرد تيترھای جنجالی است
اند؛ مردی که با متفرعن و پارانوييک خوانده

ھای دفاعی خويش به فوتبال صدمه زده تاکتيک
ھای روانی او را از ز4تان تاکتيک جنگ. است

در بازی برگشت جام : ايبراھيمويچ بپرسيد
، در مرحله نيمه 2010ھای اروپا در سال باشگاه

در آغاز ) 19(نھايی ھنگامی که پپ گوارديو4، 
نيمه دوم، در کنار زمين مشغول صحبت با 
ز4تان ايبراھيمويچ است، خوزه مورينيو پشت 

-ھا میشود و خطاب به آنسر آن دو ظاھر می
به جايی نخواھيد رسيد، حتا اگر داور به : گويد

شايد به ھمين خاطر است که . نفع شما سوت بزند
ز4تان ايبراھيمويچ پس از حذف باشگاه بارسلون 

کن چنين در مقابل باشگاه اينترميUن در رخت

اگر اينتر ميUن قھرمان شود خودم را با : گويدمی
 .زنمتير می

آلکس فرگوسن در گUسگو به دنيا آمده است؛ در 
به عنوان فوتباليست . 1941 دسامبر سال 31

خاطرات چندان ماندگاری از خويش به جای 
نگذاشته است؛ دوران مربيگری او اما، حکايتی 

مربيگری را در باشگاه ايست استيرلينگز . است
ھا را اما، با نخستين پيروزی. کندھاير آغاز می

ھای کند؛ در فاصله سالباشگاه آبردين تجربه می
 1985 - 1986در فصل . 1978 - 1985

 .مربيتيم ملی اسکاتلند است
- مربی باشگاه منچستريونايتد می1986در سال 

بيست وچھار . شود؛ سفری که انگار پايان ندارد
سال است آلکس فرگوسن و منچستر يونايتد 

در سال .  اندنامهھای مترادف يک لغتواژه
 باشگاه منچستر يونايتد پس از بيست و 1993

ھای شش سال برای اولين بار جام باشگاه
از آن پس سيل . کندانگلستان را تصاحب می

ھای آلکس فرگوسن پشت ھيچ سدی پيروزی
ھای ده بار ديگر جام باشگاه: شودمتوقف نمی

برد؛ پنج بار جام حذفی را؛ پنج انگلستان را می
ھای اروپا بار جام اتحاديه را؛ دوبار جام باشگاه

اين ھمه جام اما، چشم آلکس فرگوسن را سير . را
نکرده است؛ ھھلھله انبوه تماشاچيان گوش او را 

ھنوز پس از ھر گل چون کودکی . پر نکرده است
پرد؛ پس از ھر شکست از خشم کف به ھوا می

ھای گير فوتباليستآورد؛ پدر سختبه دھان می
ھای زمخت؛ رام بسيار؛ نماد نظم؛ کاشف الماس

کننده اريک کانتونای رام: ھای سرکشکننده جان
پرھياھو، ) 21 (مغرور، ديويد بکھام) 20(

خودمحور، وين رونی ) 22(کريستيان رونالدوی 
 .جوپرخاش) 23(

اش را در تصوير ثابت مردی که دست راست
 . زندھوا مشت کرده است؛ خشمگينانه فرياد می

4 
در روزھا و : گان لذت و لعنت را ببينيمفروشنده

 جريان دارد، بيش 2010ھايی که جام جھانی شب
ھای فروش به توريستاز چھل ھزار زن تن

فروش از زنان تن. ورزشی تن خواھند فروخت
ھمه جای دنيا خواھند آمد؛ بيش از ھرجا اما، از 
کشورھای اروپای شرقی؛ اين قربانيان ھميشه 

 . بازار سکس
دولت آفريقای جنوبی تا بر اين بازار عظيم دھنه 
زند، خريد و فروش سکس را در طول جام 

با اين ھمه کودکان . جھانی قانونی کرده است
فقير نيز از ھجوم غلغله خريد و فروش سکس در 
امان نخواھند بود؛ مافيای مواد مخدر و سکس 

 . برای کودکان نيز دندان تيز کرده است
سوزد؛ ھا چراغ رابطه نمیته باغ داغ ھلھله

 .فروشان از تنھايی سرد استخواب تن
 .   تصوير ثابت زنی نيمه عريان پشت يک ويترين

5 
بندی جام گروه: بندی جام جھانی را ببينيمگروه

آفريقای : گروه اول:  چنين است2010جھانی 
: گروه دوم. جنوبی، مکزيک، اروگوئه، فرانسه

گروه  .آرژانتين، کره جنوبی، نيجريه، يونان
گروه  .انگلستان، آمريکا، الجزاير، اسلونی: سوم

گروه . آلمان، استراليا، غنا، صربستان: چھارم
گروه . ھلند، ژاپن، کامرون، دانمارک: پنجم
گروه . ايتاليا، نيوزلند، پاراگوئه، اسلواکی: ششم
برزيل، کره شمالی، ساحل عاج، : ھفتم

اسپانيا، ھندوراس، شيلی، : گروه ھشتم .پرتقال
 . سوييس

در ميان سی و دو تيمی که در جام جھانی شرکت 
بندی، ھای شرطبينی شرکتدارند، بنا بر پيش

 برزيل، انگلستان، آرژانتين، اسپانيا، 
 7صفحه 

 بھروز شيدا                                        ببينيم
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ترين شانس را برای کسب عنوان ھلند، بيش
 . قھرمانی دارند

خوان يک تصوير ثابت پيرمردی که بر پيش
-بندی ضربدر میمغازه بر يک کوپن شرط

 .زند
6 

بندی را ھای شرطِگان پنج تيم بنگاهستاره
ستاره تيم ملی برزيل، در ) 24(کاکا، : ببينيم

 آوريل سال 22برازيU به دنيا آمده است؛ در 
فوتبال را از باشگاه سائوپولو آغاز . 1982
ميUن اما، به اوج . ث. کند، با باشگاه آمی
زد است؛ اش  با توپ زبانسرعت. رسدمی

صاعقه است؛ يک مسيحی معتقد که دست از 
ھنگامی که . کشد؛ دست از قلب نيزآسمان نمی
ميUن . ث. اش از آ شايعه انتقال2008در سال 

پيچد، دست ھا میبه رئال مادريد در کوچه
. ث. گذارد، آرم پيراھن باشگاه آروی قلب می
خورد، ھرگز بوسد، سوگند میميUن را می

 اما، به 2009سال . اين باشگاه را ترک نکند
-قلب. آيداستخدام باشگاه رئال مادريد درمی

اند اگر قيمت مناسب ھای آسمانی نيز خريدنی
 .  باشد

وين رونی، ستاره تيم ملی انگلستان، در 
 اکتبر سال 25ليورپول به دنيا آمده است؛ در 

-فوتبال را از باشگاه اورتون آغاز می. 1985
کند؛ در باشگاه منچستريونايتد اما، به اوج 

تا ھنگامی که کريستيان رونالدو در . رسدمی
باشگاه منچستر يونايتد است، نقش آرشه دوم 
ويلن را دارد؛ از ھنگامی که او منچستر 

آرشه کند اما، به شاهيونايتد را ترک می
وين رونی در زمين . شودارکستر تبديل می

قدر جنگد؛ آنفوتبال چون يک بوکسور می
 .کشددود که قلب تماشاچيان نيز تير میمی

ليونل مسی، ستاره تيم ملی آرژانتين، در 
 ژوئن سال 24روساريو به دنيا آمده است؛ در 

فوتبال را در باشگاه نيو ولز اولد بويز . 1987
گی دکترھا به او در يازده ساله. کندآغاز می
دھند که به د4يل ھورمونی رشدش ھشدار می

گی، با در دوازده ساله. دچار اختUل شده است
متر و استعدادی به وسعت  سانتی137قد 

ده سال بعد . آيدجھان، به باشگاه بارسلون می
گان فوتبال ھمه ترين ستارهيکی از بزرگ

-تاريخ است؛ مردی که سر به ھمه آسمان می
: بردبا باشگاه بارسلون ھمه چيز را می. سايد

ھای اسپانيا، جام حذفی اسپانيا، جام جام باشگاه
ھای جھان، کفش ھای اروپا، جام باشگاهباشگاه

کند؛ فقط ليونل مسی معجزه می. طUيی اروپا
با حرکت بدن دفاع يک تيم را از سر راه 

دارد؛ ھر چند که چنان شيفته توپ است برمی
که گاه يار خودی را که در برابر دروازه 

دھد، نگاه خالی حريف سر و دست تکان می
چه کسی اما، به يار ليونل مسی . کندھم نمی
کند، ھنگامی که او در يک بازی فکر می

-نيک میبارھا ھمه تيم حريف را به پيک
 فرستد؟
ستاره تيم ملی اسپانيا، در تراسا ) 25(چاوی، 

. 1980 ژانويه سال 25به دنيا آمده است؛ در 
گی در باشگاه فوتبال را از يازده ساله

با باشگاه بارسلون ھمه . کندبارسلون آغاز می
ھای اسپانيا، جام جام باشگاه: بردچيز می

ھای اروپا، جام  اسپانيا، جام باشگاهحذفی
  نيز جام 2008در سال . ھای جھانباشگاه
. بردھای اروپا را با تيم ملی اسپانيا میملت
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فرمانده مقتدر خط ميانی است؛ انگار ده سال يک 
دھد؛ چرخش و يک پاس بار ھم پاس غلط نمی

ھا را کند نه قلبنه تيترھا را اشغال می. نرم
پسر آرامی که . ھا را تحريکتسخير نه نفرت

ھميشه به اين که بخشی از يک کل پيروز باشد، 
 .قانع است

ستاره تيم ملی فوتبال ھلند در ) 26(آرين روبن، 
 ژانويه سال 23ِبدوم به دنيا آمده است؛ در 

گی در باشگاه فوتبال را از شش ساله. 1984
-در باشگاه آيندھون می.  کندووبدو آغاز می

-درخشد، در باشگاه چلسی به ستاره تبديل می
شود، در باشگاه رئال مادريد ھيچ کم ندارد، در 
-باشگاه بايرمونيخ بی او نيمی از تيم از دست می

ھای فريبنده، آرين روبن سلطان دريبل. رود
گی، فريب داوران، ديدهتمارض به آسيب
کش است؛ مردی که حريفان پوزخندھای اعصاب

 .کندرا عاصی می
تصوير ثابت ليونل مسی که روی شانه عريان 

 .   کندزنی جوان را امضا می
7 

کس در کره شايد ھيچ: آفريقای جنوبی را ببينيم
خاک نباشد که با شنيدن نام آفريقای جنوبی به ياد 

نيفتد؛ نماد جنبه انسانی جھان ) 27(نلسون ماند4
اش خواھد، دشمنانسياست؛ مردی که انتقام نمی

پسندد؛ مردی که بيست و ھفت را نيز خوار نمی
سال را در زندان رژيم آپارتايد چشم بر سقف 

گشايد تا سرانجام به کوتاه و زمين سخت می
کس را از او گزير ای تبديل شود که ھيچپديده

نلسون ماند4ی . خند، ادب، قلبنيست؛ مرد لب
 .نودويک ساله نماد طراوت آفريقای جنوبی است

خواھد مرھم يک خند نلسون ماند4 اما، میلب   
تاريخ تولد آفريقای جنوبی را . رنج طو4نی باشد

وجو کرد که کاشف شايد بتوان در روزی جست
دماغه اميد ) 28(پرتقالی، بارتولومئو دياس، 

-در قرن. 1848کند؛ در سال نيک را کشف می
ھا گرد ِ جمعيت بزرگی از ھلندی17 - 18ھای 

ھا ھمين ھلندی. شونددماغه اميد نيک جمع می
پوست را از اندونزی، گان سياهھستند که برده

آورند؛ پدران سياه جا میماداگاسکار، ھند به اين
 .پوستان آفريقای جنوبی را

بريتانيای کبير آفريقای جنوبی را در سال    
ھايی بعد کشف طU و سال. کند فتح می1797

الماس مھاجرت زراندوزان به آفريقای جنوبی را 
ثروت يک سرزمين گاه منبع . بخشدگسترش می

سرانجام در يک جنگ طو4نی، . ھا استرنج
نيروھای انگلستان، بوميان آفريقای جنوبی، 

 1948در سال . دھندبوئرھا، را شکست می
رسد؛ حزب ملی آفريقای جنوبی به قدرت می

آپارتايد . پوستانتازيانه آپارتايد بر تن خسته سياه
نلسون ماند4 از زندان آزاد . مانداما، باقی نمی

شانزده سال بعد آفريقای . 1994شود؛ در سال می
 . است2010جنوبی ميزبان جام جھانی 

تصوير ثابت نلسون ماند4ی جوان در سلول 
 .زندان
   8 

سال  ژوئن 21: گار را ببينيمچھار خاطره مانده
؛ استاديوم آزتک؛ مکزيکو؛ بازی فينال 1970

. 86جام جھانی ميان برزيل و ايتاليا؛ دقيقه 
جرزينھو .  از ايتاليا پيش افتاده است3 - 1برزيل 

کند، يک دفاع از سمت چپ حرکت می) 29(
دارد، توپ را پشت حريف را از سر راه بر می

سپرد، پله توپ را می) 30(ھيجده قدم ايتاليا به پله
فرستد،  اريب داخل خط ھيجده قدم ايتاليا می

در زاويه چپ ) 31(شوت سرکش کارلوس آلبرتو
کار تمام؛ . 1 ايتاليا 4برزيل . دروازه ايتاليا

ريمه جام ژول . برزيل برای سومين بار قھرمان

 .گی يافته استصاحب ھميشه) 32(
؛ استاديوم آزتک؛ 1986 ژوئن سال 22   

مکزيکو؛ بازی يک چھارم نھايی ميان آرژانتين 
سه ) 33(دونااگو مارديه. 51و انگلستان؛ دقيقه 

دفاع انگلستان را پشت خط ھيجده قدم حريف جا 
پاس داخل ھيجده قدم؛ توپ روی پای . گذاردمی

دفاع انگلستان . شودبازيکن آرژانتين جفت نمی
توپ روی دروازه انگلستان . زندزير توپ می

دروازبان انگلستان به ) 34(پيتر شيلتون، . آيدمی
گو مارادونا ديه. پرد تا توپ را مشت کندھوا می

گو مارادونا سر ديه. پردتر مینيم متر از او بيش
دست . کرده پيتر شيلتون استسطح دست مشتھم

خود را نيز در کنار سر آورده است؛ اشاره دست 
گو مارادونا؛ توپ وارد دروازه انگلستان -ديه
 .  کار خود را کرده است»دست خدا«. شودمی
گو مارادونا در ديه.  ھمان بازی است55دقيقه    

-زمين خودی، نزديک خط نيمه صاحب توپ می
چرخش بدن رو به سوی دروازه انگلستان؛ . شود

مانند؛ سه، چھار، پنج، دو بازيکن حريف جا می
زيباترين . خوردپيتر شيلتون ھم دريبل می. شش

 . شودگل تاريخ تصوير می
 ؛ استاديوم اليمپيا؛ برلين؛ 2006 جو4ی سال 9

بازی فينال جام جھانی ميان فرانسه و ايتاليا؛ 
-از پشت زين) 35(مارکو مترتزی . 110دقيقه 

الدين زيدان زين. کندرا بغل می) 36(الدين زيدان 
گيرد و به گردد، لبه پيراھن خود را میبرمی

مارکو مترتزی . گويدمارکو مترتزی چيزی می
الدين زين. دھدآيد و پاسخ میپشت سر او می

زيدان که رو به سوی زمين خودی در حال 
کند؛ به افتخار، دويدن است، پا سست می

گردد؛ با سر کند؛ برمیپيروزی، تاريخ پشت می
چنين است . کوبدبه سينه مارکو مترتزی می

 .الدين زيدانپرتره زين
تصوير ثابت زيدالدين زيدان از پشت؛ پيراھن    

 .اش تيم ملی فرانسه بر تن10شماره 
 9  
گی، آفريقا نماد برده: آفريقای زخمی را ببينيم 

ھای داخلی، فقر، استثمار، استعمار، جنگ
ھای اروپايی و تجاوز، سند تباھی قدرت

کنگو کينشازا تنھا يک نمونه . آمريکايی است
ھا است اسير جنگ داخلی است؛ سال: است

سربازان ارتش حکومت . گیجنگی در اوج درنده
مردم به : گوينداز تجاوز به زنان و کودکان می

نگرند؛ ما ارزش میما به عنوان موجوداتی بی
ما دستور . ھا را سر جايشان بنشانيممجبوريم آن

ما ھميشه . کنيمھامان را اطاعت میفرمانده
خوريم که جلوی خوک ھم غذايی می. ايمگرسنه
. کنيمھای سنگين حمل میسUح. اندازندنمی

ما . تجاوز به ديگران نشان خشم کور ما است
تر جنگ وحشتناک. کنيممواد مخدر مصرف می

از آن است که در حال ھشياری بتوان آن را 
گی به ديگران تجاوز ما در حال نشئه. تحمل کرد

 .کنيممی
تصوير ثابت زنی که در برھوتی کنار ديوار 

 .ای نشسته است و سر بر پاھا گذاشته استويرانه
  

10 
شرکت نايک، در : گی کودکان را ببينيمبرده

 ساخته 2010فيلمی که به مناسبت جام جھانی 
گانی چون رونالدينيو، کريستيان است، ستاره

رونالدو، ديديه دروگبا، وين رونی، آندرس 
مرد شماره يک بسکتبال جھان، ) 37(، اينستا

مرد شماره يک تنيس جھان، ) 38(کوبه بريانت، 
در اين . را به کار گرفته است) 39 (روجر فدرر

-فيلم مشھورترين حرکت بدنی رونالدينيو را می
 بينيم که به کوبه بريانت الھام 

 8صفحه 
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تنھا نقص يا شايد زائده اين فيلم اين . بخشدمی
است که دونگا، رونالدينيو را برای جام 

دونگا طرح نايک . جھانی انتخاب نکرده است
 .کندرا مختل می

پوش در يکی از تصوير ثابت کودکی ژنده
 .ھای نايک در بنگUدشکارخانه

11 
در آفريقای جنوبی به نه : ھا را ببينيمدلیھم

فاناگو، : شودزبان آفريقايی سخن گفته می
خوئی، لوبدو، خوسا، ناما، دبل شمالی، فوتی، 

 .نس، زبان اشاره آفريقای جنوبی
تصوير ثابت پيرمردی که رو به زنی جوان 

 .دھدسر و دست تکان می
12 

ديديه دروگبا در : ھا را ببينيميکی از بت
آبيجان به دنيا آمده است؛ در يازده مارس سال 

؛ عضو باشگاه چلسی است؛ در 1980
اش ساحل عاج اما، قادر مطلق است؛ سرزمين

در کشوری که با بيست و يک . ھمه چيز است
تر از ای کممليون جمعيت، درآمد سرانه

ديديه دروگبا بت . شصت د4ر در ماه دارد
در . دھدآرزوھا است؛ آن با4 را نشان می

ھا جنگ داخلی ميان شمال و ساحل عاج سال
ديديه دروگبا راه . جنوب کشته انداخته است

-ای را رھبری میتيم ملی: دھدصلح نشان می
ھای شمال و جنوب به کند که در آن فوتباليست

-سياست. کنندسوی يک ھدف حرکت می
 پيمان 2007در سال : گيرندمداران الھام می

کنند که بر مبنای آن صلحی را امضا می
 وزير از رييس جمھور از جنوب، نخست

 . شودشمال برگزيده می
ديديه دروگبا مردی ساده است که اگر بخواھد 
رئيس جمھور ساحل عاج شود، نتيجه 

آرزوھا به . تر از روز استانتخابات روشن
 . زنندھمه جا سر می

پوست که در تصوير ثابت نوجوانی سياه
 .زندزمينی خاکی روپايی می
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-سرمايه) 40 (به کارگردانی کريگ تتينر
گذاری کUن آفريقای جنوبی در جام جھانی را 

به . داندباری سنگين بر دوش کشوری فقير می
عنوان نمونه استاديوم فوتبالی که در شھر 
کيپ تاون به مناسبت جام جھانی ساخته شده 

به . است، ميلياردھا د4ر ھزينه برده است
رسد که در طول جام جھانی اين نظر نمی

جا که فدراسيون استاديوم پر شود، اما از آن
ھای نيمه کند که بازیجھانی فوتبال تاکيد می

نھايی بايد در استاديومی با گنجايش دست کم 
ھفتاد ھزار تماشاچی برگزار شوند، آفريقای 

 .شودجنوبی مجبور به تاسيس اين استاديوم می
ھای تلويزيون آفريقای ھيچ يک از کانال

 2010جنوبی حاضر به پخش فيلم فارنھايت 
ما حاضر نيستيم تصويری منفی از : اندنشده

 .اين حادثه تاريخی به دست دھيم
 .تصوير ثابت يک استاديوم خالی فوتبال
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ِدر فيلم مستندی که امير : خدايی ديگر را ببينيم
گو مارادونا گی ديهاز زنده) 41(کوستوريکا، 
گو مارادونا را کليسای ديه) 42(ساخته است، 

بينيم که در بينيم؛ عروس و دامادی را میمی
ايستند، گو مارادونا میمقابل کشيش کليسای ديه

خورند به گذارند، سوگند میدست روی توپ می
گو گو مارادونا وفادار بمانند، به نام ديهديه

گو ديه. شوندمارادونا برای يکديگر عقد می
مارادونا نام خدای گروھی از مردم آرژانتين 

 .است
گو مارادونا در ويا فيوريتو به دنيا آمده -ديه

 اکتبر سال 30است؛ نزديک بوينس آيرس؛ در 
سرزمين آرژانتين به کدام فرزند خود . 1960

بسته است؟ از کدام فرزند خود چنين دل
ِسلحشوری چنين مطلق ساخته است؟ در فيلم امير 

بينيم ای را میھای کامپيوتریکوستوريکا بازی
گو مارادونا به ستيز با سلطه آمده ھا ديهکه در آن

است؛ با فريب بدنی ھمه تيرھايی را که جرج 
کند، رد پسر به سوی او شليک می) 43(بوش 
کند، گو مارادونا جھان را دريبل میديه. کندمی

شود، ترانه برد، مجسمه میجام جھانی را می
گرد جا ھای دورهشود، بر لب گيتاريستمی

فوتبال . گوگو، ديهگو، ديهديه: کندخوش می
 .   سازدمذھبی است که خدايان خويش را می

تصوير ثابت مردی جوان که عکس روی جلد 
 .بوسديک مجله ورزشی را می
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 مه سال 3بکھام در لندن به دنيا آمده است؛ در 
يکی از ) 44(با ويکتوريا آدامز، . 1975
گان گروه اسپايس گرلز ازدواج کرده خواننده

است؛ زوجی که در فروش چھره ديويد بکھام به 
بکھام ديويد : شناسدھای تجاری مرز نمیشرکت

-ھا، شورتنوشابه: ھای تبليغاتی استستاره فيلم
 . ھا، عطرھاھا، تلفنھا، کفش

. کندفوتبال را از باشگاه منچستر يونايتد آغاز می
پس از . رودپس از آن به باشگاه رئال مادريد می

. کندآنجلس گالکسی را انتخاب میآن تيم لس
. ث. را در تيم آ2010 و 2009ھای زمستان سال

مربی تيم ) 45(کند تا فابيو کاپلو،ميUن بازی می
ملی انگلستان را متقاعد کند او را برای جام 

. بخت اما، با او يار نيست.  برگزيند2010جھانی 
با . دھدبيند؛ جام جھانی را از دست میآسيب می

اين ھمه به عنوان يکی از ھمراھان تيم ملی 
رود تا به اعضای انگلستان به آفريقای جنوبی می

 .تيم ملی روحيه ببخشد
پيش از اين اما به مقر ارتش انگلستان در 

. رود تا به نظاميان روحيه ببخشدافغانستان می
 را ھای جنگیديويد بکھام در افغانستان تفنگ

ھای پوشد، با سگآزمايد، لباس مخصوص میمی
ارتش انگلستان از خويش . کندجنگی بازی می
 .سازدتصوير آرمانی می

تصوير ثابت يک سرباز انگليسی که نقطه 
 . رودنامعلومی را نشانه می

16 
-در ميان ستاره: ای را ببينيمھای افسانهثروت  

گانی که در جام جھانی حضور دارند، اين ده نفر 
ليونل  -1:  را دارند؛ به اين شرح درآمدترينبيش
کريستيان  -2 ميليون پوند در سال 29.6: مسی

 16.9: کاکا -3 ميليون پوند در سال 27: رونالدو

 16.1) 46: (تری ھانری -4ميليون پوند درسال 
) 47: (کارلوس توز -5ميليون پوند در سال 

: فرانک لمپارد -6 ميليون پوند در سال 13.8
 12.4: ساموئل اتو -7 ميليون پوند در سال 12.8

 ميليون 10: جان تری -8ميليون پوند در سال 
 ميليون 9) 48: (استيون جرارد -9پوند در سال 
 ميليون پوند در 8.5: چاوی -10پوند در سال 

 .سال
تصوير ثابت کريستيان رونالدو بر تابلوی    

 .تبليغی نايک در يک ميدان بزرگ در ليسبون
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فيلم بلند به دنبال : روايت غلبه بر ترس را ببينيم
) 50(به کارگردانی کن لوچ، ) 49(اريک، 

رسان انگليسی در گی يک نامهماجرای زنده
روزگار ) 51 (اريک بيشوپ. سالی استميان

اش، که ھفت سر دوماز ھم. گذراندسختی را می
سال پيش از از او جدا شده است، دو پسر خوانده 

ی او -وار را در خانهای انگلگیدارد که زنده
اش نيز دختری دارد که سر اولاز ھم. گذارنندمی

ای نيز نوه. مشغول تحصيل در دانشگاه است
ھا با شود که پس از سالھمين نوه سبب می. دارد

دخترش از : مUقات کند) 52(لی، اش، لیزن اول
خواھد در ساعاتی از روز از فرزند او او می
. لی تحويل دھدداری کند و بعد بچه را به لینگه

لی است؛ چه ھمان اريک بيشوپ اما، شرمنده لی
در اين . ِاوائل ازدواج او را ترک کرده است

گان اريک بيشوپ نيز بحبوحه يکی از پسرخوانده
کار جوان ای خطرناک با يک تبهدرگير رابطه

تيراو را در خانه شود ھفتمجبور می: شودمی
 . پنھان کند

اريک بيشوپ شيفته اريک کانتونا است که در 
- يکی از ستاره1992 - 1997ھای فاصله سال

روزی . گان باشگاه منچستر يونايتد بوده است
-اريک کانتونا در خيال اريک بيشوپ ظاھر می

: گی استشود؛ ھمان اريک کانتونای ھميشه
 .  قوی، مغرور

کند جرئت، اعتماد به اريک کانتونا تUش می
نفس، اطمينان به ديگری را به اريک بيشوپ باز 

-پس از سال: کنداريک بيشوپ تغيير می. گرداند
گويد؛ به او توضيح اش سخن میھا با زن اول

دھد که از ترس پدرش، که مخالف ازدواج او می
به . بوده است، مجبور شده است او را ترک کند

اش را رود که پسرخواندهکاری می-سراغ تبه
تيری را که کند ھفتتUش می. تھديد کرده است

اش در خانه پنھان کرده است، به او پسرخوانده
اندازند، کاران سگی را به جان او میتبه. پس دھد

گيرند، فيلم را در سايت از اين صحنه فيلم می
 . گذارنديوتيوب می

سرانجام اريک بيشوپ و تعداد زيادی از 
کاران اش با يک اتوبوس به سراغ تبهدوستان

شوند، نقاب اريک از اتوبوس پياده می: روندمی
کاران زنند، وارد خانه تبهکانتونا بر صورت می

ھا کنند، به آنگير میھا را غافلشوند، آنمی
-ھا را با چوبپاشند، اسباب خانه آنرنگ می

-ھا فيلم میکنند، از اين صحنهدستی خورد می
کنند که در صورتی کاران را تھديد میگيرند، تبه

که مزاحم خانواده اريک بيشوپ شوند، فيلم را 
تير گاه ھفتآن. در سايت يوتيوب خواھند گذاشت

کنند و پيروزمندانه از را با چکش خورد می
 .گردند باز می»عمليات کانتونا«

 5صفحه 

 بھروز شيدا                                        ببينيم


