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پوالد امین| درست در نخســتین روز هفته بود که رسانه ها و 
خبرگزاری ها خبری را منتشر کردند که با توجه به شرایط موجود 
در ایران عجیب بود. خبری که همزمان با »بازجویی شــدن الیف 
شافاک نویسنده ترک برای پاسخگویی درباره محتوای آزار جنسی 
کودکان در ادبیات داستانی این کشور« برای نخستین بار ادبیات 
ترکیه را تیتر اول کانال های مجازی و صفحات فرهنگی کرد: »نشر 

چشمه ناشر رسمی اورهان پاموک در ایران شد.«
در متن خبری که روابط عمومی نشر چشمه منتشر کرد، آمده 
بود که »طبق قرارداد با آژانس ادبی اورهان پاموک، انتشارات چشمه 
ناشــر اصلی کتاب های این نویســنده نوبل گرفته ترک در ایران 
شد. این انتشــاراتی که پیش از این شش کتاب پاموک به  نام های 
نام من سرخ، کتاب سیاه، موقرمز، شــوری در سر، آقای جودت و 
پسران و اسرار کتاب ســیاه را به بازار فرستاده؛ از این پس با مجوز 
رسمی نویسنده دست به چاپ آثارش خواهد زد.«از همان لحظه 
انتشار این خبر البته فضایی منفی علیه آن شکل گرفت. فضایی 
که ناظر به بی قانونی آزارنده حاکم بر فضای صنعت نشر )بخوانید 
تمام عرصه های هنری( این آب وخاک بود؛ که در قالب پست ها و 
توییت هایی کنایه آمیز جلوه کرد: »حاال یعنی نشر چشمه دیگه 
نمی گذاره دیگران آثار پاموک رو چاپ کنن؟«، »مگه ما کپی رایت 
داریم که این جور قراردادها ضمانت اجرا داشته باشن؟«، یا این یکی 
که تند و تیزتر بود: »از فردا حتی ناشرانی هم که اورهان پاموک رو 
نمی شناختن، فکر می کنن تجارت پرسودیه که یک انتشاراتی رفته 
پول داده حق چاپ آثارش رو به دست آورده. نتیجه: من بدو پاموک 

بدو چشمه بدو«!

اورهان پاموک تاکنون دو بار به ایران آمده و هر دو بار هم به  دعوت 
و میزبانی نشر ققنوس که کتاب های زندگی نو، پدرم و قلعه سفید 
را به ترجمه ارسالن فصیحی از پاموک منتشــر کرده است. برای 
همین هم آنهایی که براساس گفته های اورهان پاموک در آخرین 
حضورش در ایران )که گفته بود »آرزو دارم یک ناشر وفادار ایرانی 
داشته باشم و یک مترجم خوب که تمام کتاب های من را با لذت 
برای خوانندگان ایرانی من ترجمه کند«( پیش بینی می کردند که 
پاموک به زودی یک ناشــر را به عنوان همکار رسمی اش در ایران 
انتخاب خواهد کرد، گمان شان این بود که نشر ققنوس به عنوان 
ناشر رسمی پاموک معرفی خواهد شــد که هم رابطه دوستانه و 

نزدیکی با پاموک داشت و هم مترجمش، ارسالن فصیحی به عنوان 
یکی از بهترین و تحسین شــده ترین مترجمان آثار پاموک مورد 

تحسین این نویسنده نیز واقع شده بود. 

بعد از انتشار خبر، گمان می رفت نشر ققنوس عکس العمل تندی 
به آن نشــان خواهد داد. به هرحال، به رغم این که تاکنون ناشران 
زیادی چون چشــمه، ققنوس، پوینده، نیلوفر، مروارید، نیماژ و... 
آثار پاموک را به  چاپ رســانده اند، اما او گفته بود: »دوست دارم با 
توجه به معاهده برن و کپی رایت، کتاب هایم در ایران با اجازه خودم 
در یک مجموعه و از طرف یک انتشارات، شاید توسط فردی مثل 
آقای ارسالن فصیحی منتشر شود«؛ که بســیاری این را به »ابراز 
تمایل پاموک برای این که کتاب هایش توســط نشــر ققنوس و 
ارسالن فصیحی ترجمه شود« تعبیر کردند؛ برای همین هم انتظار 
واکنشی صریح از نشر ققنوس می رفت. ولی مهدی حسین زادگان، 
مدیر داخلی نشر ققنوس انگار قصد چنین عکس العملی را ندارد:   
»این موضوع اصال مهم نیست و اتفاق خاصی رخ نداده. پاموک در 
مصاحبه های خود بارها گفته که عالقه مند است ناشرش در ایران 

نشر ققنوس باشــد، ولی گویا آژانسی که پاموک با آن کار می کند 
قراردادی با نشری دیگر بسته.«اما ادامه حرف های مدیر ققنوس 
نشان می دهد که بی تفاوِت بی تفاوت هم نیست: »در فروردین ماه، 
پاموک کتاب جدیدش را به ارسالن فصیحی نشان داده و ابراز تمایل 
کرده بود نسخه فارسی همزمان با انتشار نسخه ترکی و انگلیسی 
منتشر شود. ما و ارسالن فصیحی حســن نیت خود را سر کتاب 
»نام من قرمز« هم به پاموک نشان دادیم و وقتی متوجه شدیم که 
ارشاد گفته قسمت های زیادی از کتاب باید حذف شود از انتشار 
کتاب منصرف شدیم، که پاموک هم از این اتفاق بسیار خوشحال 
شد. حاال هم در مورد کتاب جدید پاموک هنوز تصمیمی نگرفته ایم 
و شــاید ترجمه اش کنیم و شــاید هم نه. با این حال ترجمه های 
ارسالن فصیحی رقیب ندارد و حیف است که خوانندگان پاموک 
را از خواندن اثر جدید او محروم کنیم.«ارسالن فصیحی، نخستین 
مترجم اورهان پاموک اما دلخوری اش را از ایبنا  پنهان نمی کند: 
»ترجیح می دهم فکرم را به این چیزها ندهم. شــاید این مسائل 
برای خبرنگاران جذاب باشد، اما برای من نه. اگر این شایعاتی که 
در بازار است، حقیقت داشته باشد باید از پاموک سوال کنیم که چرا 

حرف هایی که امروز چشمه می زند با آن چه شما  سال گذشته در 
ایران مطرح کردید، متفاوت است.« خود اورهان پاموک اما ظاهرا 
دوست ندارد وارد این بحث ها شود. در نخستین گفت وگوی منتشر 
شده با پاموک بعد از معرفی نشر چشمه به عنوان »ناشر رسمی آثار 
پاموک در ایران«؛ اورهان پاموک درباره این که این بحث ها ریشه در 
کجا دارد، می گوید که »سال گذشته از سوی نشر ققنوس به تهران 
دعوت شدم. این باعث شد که نشر چشمه برای تماس با من ابراز 
عالقه کند. از آن جا که چشمه بسیاری از کتاب های قبلی من را با 
تماس با آژانس من منتشــر کرده بود و برای برخی از آنها هم حق 

امتیاز پرداخته بود، این قرار گذاشته شد.«

نشر چشمه 6 کتاب اورهان پاموک را منتشر کرده است؛ بیشتر 
از نشر ققنوس یا هر انتشاراتی دیگر. اما منتقدان و کارشناسان بر 
این عقیده اند که ترجمه های ارسالن فصیحی بهترین ترجمه های 
موجود از آثار پاموک  اســت و این نشــر ققنوس را یک پوئن جلو 
می اندازد. اما آیا این عوامل هم در زمان انتخاب ناشر رسمی مد نظر 
بوده است؟ پاموک می گوید: »نشر ققنوس با من دوستانه برخورد 
کرده و ارسالن فصیحی هم دوست من است. اما او تنها سه ترجمه 
از کتاب های مــن را انجام داده اســت، درحالی که من ۱۵ کتاب 
نوشته ام و البته از آنجایی که من فارسی را نمی شناسم، نمی توانم 
درباره کیفیت ترجمه این دوستم نیز قضاوت کنم. می شنوم که 
ترجمه چشمه هم به اندازه کافی خوب نیســت، ولی درباره این 

مسأله هم نمی توانم قضاوت کنم«!

اشاره مدیر ققنوس به این که »این بحث ها اصال اهمیت ندارد؛ 
چراکه ما در ایران چیزی به نام کپی رایــت نداریم« ُلب مطلب را 
درباره چنین بحثی عیان می کند. چرا که نبود کپی رایت نشــان 
می دهد که چنین قراردادهایی ضمانت اجرایی ندارند. مثال همین 
نشــر ققنوس حق رایت آثار مارگارت اتوود را خریداری کرده ، اما 
ناشران دیگر هم دست به انتشار کتاب های این نویسنده زده اند، یا 
حق انتشار کتاب نغمه یخ و آتش توسط انتشارات ویدا خریداری 
شده، اما بی شمار ناشران دیگر دست به انتشار این داستان ها زده اند، 
یا نشر افق که حقوق انتشــار آثار پل آستر را خریداری کرده، باید 
شاهد بیش از دوجین ترجمه های دیگر از آثار این نویسنده در بازار 
کتاب باشد. این اتفاق بی تردید در مورد پاموک نیز رخ خواهد داد 
و کشمکش میان نشرهای چشمه و ققنوس بر سر پاموک هم در 
هفته های آتی ادامه خواهد یافت. به هرحال بازار نشر و ترجمه در 
ایران، خصوصا در مورد چهره های صاحب نام و محبوب، بازاری گرم 
و سودآور اســت. این را هم مدیر نشر چشمه می داند، هم ققنوس 
و هم خود اورهان پاموک که خودش را از ماجرا کنار می کشــد و 
می گوید: »هیچ ناشری را به آن دیگری ترجیح نمی دهم. درباره اثر 
جدیدم »شب های طاعون« هم »هر کسی به ترجمه اش عالقه مند 
باشد، می تواند با آژانس پاموک در لندن یا در ایران با نشر ققنوس یا 

چشمه تماس بگیرد.«

حاشیه ها و جنجال های معرفی نشر چشمه به عنوان ناشر رسمی اورهان پاموک ادامه دارد

ترجمهدرهزارتویکپیرایت
  ارسالن فصیحی: آقای پاموک! حرف و عمل تان یکی نیست!

گره کور تئاتر باز می شود؟

جابهجاییدوپانتهآدرتئاتر

شــهروند| باز هم گره افتاده از کار تئاتری ها! یک 
طرف دعوا و درگیری و مشــکالت درون گروهی اجرا 
و بلیت فروشــی را با مشکل مواجه می کند و یک طرف 
دیگر مدیران باالدستی جلوی فروش بلیت را می گیرند. 
نمونه ها هم زیاد اســت؛ نمایش »مــادر«، »جنایت و 
مکافات«، »بداهه« یا مثال »عروس مردگان« که دست 
آخر بعد از آن همه حاشیه، احتماال از روز پنجشنبه روی 
صحنه می رود. کمتر از یک هفته تا آغاز اجرای نمایش 
»مادر« به کارگردانی علی احمدی مانده است و پانته آ 
بهرام یکی از اصلی تریــن بازیگران این نمایش به دلیل 
»ترک تمرین و عدم هماهنگی با گروه« کنار گذاشته 
شد و ظاهرا چنین مشــکلی برای او به دلیل حضور در 
نمایش »جنایات و مکافات« به وجود آمده است. ماجرا 
البته به همین سادگی نیست. همین نقش را قبال قرار 
بود پانته آ پناهی ها در ایــن نمایش بازی کند اما پانته آ 
بهرام جایگزین او شــده بود و حاال هم رویا میرعلمی 
جایگزین پانته آ بهرام شده است. پانته آ بهرام درحالی 
از روز ۱۹ خرداد در »جنایات و مکافات« به کارگردانی 
رضا ثروتی بازی خواهد کرد که هفته گذشته نام پانته آ 
پناهی ها به عنوان یکی از بازیگــران اصلی این نمایش 
اعالم شــده بود اما پس از چند روز از لیست بازیگران 
آن در خبرهای گروه حذف شــد و ایــن یعنی پانته آ 
بهرام جانشــین او شده اســت. »بداهه« به کارگردانی 
آروند دشــت آرای، نمایش دیگری است که قرار بود از 
16 خرداد در پردیس تئاتر شــهرزاد روی صحنه برود. 
بلیت فروشی ســه روز اول این اجرا سولد اوت شده بود 
اما ظاهرا بــه دالیل مشــکالت درون گروهی متوقف 
شد. حاال اگر به ســامانه فروش بلیت سری بزنید، این 
متن را خواهید دید: »طبق درخواســت گروه نمایش، 
این رویداد لغو گردیده است و اجرا نخواهد شد.« البته 
همچنان هم مشخص نیست که سرنوشت این تئاتر به 
کجا خواهد انجامید.« مورد بعدی هم نمایش موزیکال 
»عروس مردگان« به کارگردانی امیدرضا سپهری بود 
که بلیت فروشــی آن در هفته اول اجرا از سوی شورای 
نظارت و ارزشــیابی مرکز هنرهای نمایشی بسته شد. 
علــت توقیف این نمایش از ســوی مســئوالن وجود 
برخی دیالوگ ها عنوان شــد که ظاهرا در ارزشــیابی 
اولیه وجود نداشته اســت؛ بنابراین نمایش بعد از 4روز 
اجرا دوباره بازبینی و بلیت فروشی آن از سر گرفته شد. 
این نمایش بعد از وقفه ای 15روزه قرار بود دوباره از 18 
خرداد روی صحنه رویال هال  اسپیناس برود اما باز هم 
بلیت فروشی آن به دلیل مجوز مرکز هنرهای نمایشی 
متوقف شــد و حاال ظاهرا مشــکل مجوز هم برطرف 
 شده است، بنابراین از روز پنجشنبه دوباره روی صحنه

 خواهد رفت. 

هیجان انگیز

تصویربرداری ســریال پایتخت 6 که برای نوروز 99 در شــبکه یک سیما پخش خواهد شــد، از نیمه دوم  سال و از 
»شیرگاه« شروع می شود. حاال در غیاب خشایار الوند طراحی قصه ها را محسن تنابنده جلو می برد. البته به قول الهام 
غفوری تهیه کننده این سریال تلویزیونی قبال هم تنابنده کار طراحی را انجام می داد و االن هم قصه ها را کنار هم قرار 
می دهد تا به مرحله دیالوگ نویسی و نگارش فیلمنامه برسد. او با تکذیب شایعه عدم حضور احمد مهرانفر در »پایتخت6« 
گفت: »همه بازیگران در کنار ما هستند و برای همه شان قصه طراحی می شود. احمد مهرانفر هم یکی از نقش های اصلی 
پایتخت است و »ارسطو« می ماند، چون هم ما به هنرنمایی اش عالقه مندیم و هم مردم او را دوست دارند. البته نمی دانم 

این شایعات از کجا آمده است.«

ارسطو،
ارسطو
میماند

حمید علیدوســتی: 
»هنوز نمی توانیم به طور 
عملکرد  دربــاره  کامل 
ویلموتس با این دو بازی 
صحبت کنیم. ما به زمان 
بیشــتری احتیاج داریم تا تاکتیک و تفکرات 
این مربی را بشناســیم. تیم ملــی کنونی ما 
تیمی اســت که بــه غیــر از دو بازیکن تمام 
نفراتــش، از تیم ملــی قبلی هســتند که در 
جام جهانی و جام ملت ها حضور داشته است، 
اما باید بگوییم که ویلموتــس می  تواند نگاه 
ویــژه ای به فوتبال ما داشــته باشــد، چون 
شخصیتش به اســتایل فوتبال ما می خورد. 
فوتبال ما همیشــه عالقه مند به انجام بازی 
تهاجمی بوده و احســاس رو به جلو داشــته 
است و این موضوع در تفکرات ویلموتس نیز 
دیده می شود. در بازی با کره جنوبی تیم ملی 
را بسیار شاداب و باانگیزه دیدم. تیم ما چه در 
دفاع و چه در حمله خوب کار کرد و به نظرم 
بازیکنان نســبت به قبل بــا آزادی و اختیار 

عمل بیشتری در میدان ظاهر شدند.«
 

میــداوودی:  میالد 
»قــرارداد من بــا نفت 
پایان  به  مسجدسلیمان 
آزاد  بازیکن  و  رســیده 
هستم. هنوز چیزی برای 
فصل بعد مشخص نیســت و منتظر انتخاب 
سرمربی هستم. خیلی از بازیکنان هم قرارداد 
ندارند و منتظرند تا تکلیف کادر فنی مشخص 
شود. هنوز که ســرمربی معرفی نشده است. 
شاید سرمربی جدید نفت مسجدسلیمان مرا 
نخواهد. من منتظرم تا همه چیز در تیم نفت 
مشــخص شــود تا درنهایت تصمیم بگیرم. 
امیدوارم اســتقالل دیگر زمان را از دســت 
ندهد. اســتقالل در این چند سال همیشه در 
شــروع لیــگ نتایج خوبــی نگرفــت، ولی 
امیدوارم این  بار از همــان ابتدای لیگ نتایج 

خوبی بگیرد و هوادارانش را خوشحال کند.«

ره
چه

امیر غفور؛ گرانترین لژیونر ایرانی
در شــرایط فعلی امیر غفــور را می توان گرانتریــن لژیونر ایرانی نامیــد. او اخیرا بعد از 
درخشــش در ترکیب تیم مونزای ایتالیا انتقال خود به لوبه را نهایی کرد. این باشــگاه که 
در فصل اخیر قهرمان ایتالیا و اروپا شده، قطعا مبلغ قابل توجهی به لژیونر ایرانی پرداخت 
خواهد کرد. این پشت خط زن 28ســاله تا چند سال دیگر می تواند در باالترین سطح بازی 

کند و حتی شاید رکورد قرارداد یک میلیون دالری معروف با زنیت کازان را هم بشکند. 
سعید معروف؛ همچنان روی بورس

پاســور باتجربه ایران که همچنان با پنجه های توانمند خود دنیا را شگفت زده می کند، 
در 33سالگی هم در اوج قرار دارد. او که چند ســال قبل شاید گرانترین قرارداد تاریخ یک 
بازیکن والیبال ایران را با تیم زنیت کازان روســیه به مبلغ یک میلیون دالر امضا کرد، بعد 
از چند فصل حضور در ایران این بار به ســری آ رفت و همچنان یــک فصل از قراردادش با 
سیه نا هم باقی مانده اســت. با این که میزان قراردادهای تیم های ایتالیایی قابل مقایسه با 
باشگاه روسی سابق معروف نیست، اما به  هرحال او به عنوان یکی از پاسورهای جهان چند 

صد هزار دالر را از سیه نا دریافت می کند.  
میالد عبادی پور؛ ثبات در لهستان

دیگر بازیکنی که خارج از کشور در ســال های اخیر موفق بوده،  میالد عبادی پور است. 
این دریافت کننده تیم ملی بعد از 2 فصل حضور در اسکرا، برای 3 سال دیگر هم قراردادش 
را با یکی از تیم های پرقدرت لهستان و اروپا تمدید کرد. او را هم در کنار غفور می توان جزو 

پردرآمدترین بازیکنان ایرانی قرار داد.

معنوی نژاد و شریفی؛  لژیونرهای کم درآمد
2 بازیکن جوان تیم ملی یعنی جواد معنوی نژاد و مرتضی شــریفی  ســال اخیر در ورونای ایتالیا 
همبازی بودند. قرارداد شریفی 20ساله کمتر از 100 هزار دالر بود و معنوی نژاد که  سال دوم حضورش 

در این تیم را سپری می کرد، کمی بیشتر از ورونا دریافتی داشت. 
فرهاد قائمی؛ ترکیه بهتر از ایران

دیگر بازیکن باتجربه ای که در سوپرلیگ ترکیه توپ زد، فرهاد قائمی بود. او که سال ها در لیگ ایران 
به میدان رفته بود، با باالرفتن قیمت ارز ترجیح داد یک سالی را در تیم زراعت بانک ترکیه فعالیت کند؛ 

اگرچه قرارداد چندان قابل توجهی هم امضا نکرده بود. 
در ایران قرارداد میلیاردی نداریم!

از میان بازیکنانی که در لیگ ایران به میدان رفتند،  بدون  شک سیدمحمد موسوی از نظر سابقه 
یک سروگردن از بقیه باالتر است. این بازیکن سرعتی زن که امسال با آمادگی خوبی به تیم ملی رفته، 
در ابتدای فصل گذشته لیگ برتر بابت ردکردن پیشنهادات خارجی خود حسرت می خورد و قصد 
نداشت به خاطر پایین بودن سطح قراردادها در هیچ تیمی به میدان برود! درنهایت او به پیام مشهد 
پیوست، اما قطعا قراردادی درحدود 500 تا 600 میلیون برای او راضی کننده نبود. پوریا فیاضی و علی 
شفیعی را هم می توان جزو دیگر بازیکنانی دانست که با قراردادهای این چنینی و حتی مبلغ پایین تر در 
تیم های شهرداری ورامین و سایپا فعالیت کردند. البته شفیعی که برای فصل آینده با یک تیم فرانسوی 
به توافق رسید و لژیونر خواهد شد. ســطح قراردادها در لیگ ایران بعد از منحل شدن بانک سرمایه 
پایین آمد و همین دلیلی برای افزایش تعداد لژیونرها شده است. مثال بازیکنان جوان تر مثل علی اصغر 
مجرد و محمدرضا حضرت پور که هم اکنون در تیم ملی جزو بازیکنان نسبتا تاثیرگذار هستند، مبلغ 

قراردادشان شاید به 200 میلیون هم نرسد. 
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شناسایی کنید.

صعودتیمملیدررنکینگباویلموتس

رده بنــدی فیفــا در ماه ژوئــن قرار اســت امروز 
)پنجشنبه( منتشــر شــود. با این حال بعد از پایان 
بازی هــای ملی با محاســبه نتایج به دســت آمده، 
رده بندی جدید فیفا مشخص شــده است. تیم ملی 
فوتبال ایران با یک پله صعود نســبت به ماه گذشته 
در رده ۲۰ جهان ایستاد و همچنان جایگاه نخست را 
در بین تیم های آســیایی حفظ کرد. تیم ملی فوتبال 
ژاپن با حضور در رده ۲۸ در بین تیم های آســیایی 
دوم اســت و کره جنوبی نیز در رده ۳۷ و سوم آسیا 
قرار دارد. اســترالیا نیز تیم چهارم آسیا و ۴۳ جهان 
اســت. در این رده بنــدی بلژیک، فرانســه و برزیل 

رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

خبر

پرشبرفرازمیلیارد
         بر خالف تصور عامه، اغلب بازیکنان ملی پوش والیبال دستمزدهای بسیار باالیی می گیرند. 

 برای مثال امیر غفور با انتقال اخیرش به  لوبه ایتالیا  گران قیمت ترین والیبالیست
 تیم ملی شد؛  او حتی از سعید معروف هم بیشتر پول می گیرد!

شــهروند| تیم ملی والیبال ایران که در 2 هفتــه ابتدایی لیگ 
ملت های 2019 نتایج خوبی کسب کرده، از فردا کار خود را در هفته 
سوم به میزبانی ارومیه آغاز می کند؛ جایی که در ابتدا با کانادا و سپس 
با لهستان و روسیه روبه رو خواهد شد. کسب 5 برد از 6 بازی اخیر این 
امید را در دل عالقه مندان به والیبال ایجاد کرده تا با کسب حداکثر 
امتیازات از 6 بازی پیش رو به میزبانی ارومیه و اردبیل، شــاگردان 
کوالکوویچ بتوانند برای دومین بار راهی مرحله نهایی شــوند. این 
اتفاقات درحالی رقم می خورد که تعدادی از بازیکنان ایران از سال ها 
قبل در ترکیب حضور دارند و شناخته شده هستند و تعدادی دیگر 
هم در یکی، 2 سال اخیر به جمع سایر نفرات اضافه شدند. شاید جالب 
باشد درآمد ملی پوشانی که این روزها در باالترین سطح والیبال جهان 
رقابت می کنند را بدانید؛ چه آنهایی که در داخل بازی می کنند و چه 
آنهایی که به واسطه باالرفتن قیمت ارزش در یکی، 2 سال اخیر لژیونر 

شدند. 


