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پوالد امين| چندســالی می شــود که تب ســريال «بازی 
تاج وتخت» دنيا را فرا گرفته. سريالی فانتزی حماسی؛ که تاکنون 
هفت ســری از آن ســاخته شــده؛ و نکته مهم و جالب اين که 
برخالف اغلب فيلم ها و ســريال ها، «بازی تاج وتخت» سری به  
سری و سال به  سال بر محبوبيت و فراگيری اش افزوده شده است.

داستان يک دوره سپری شده
اگر بخواهيم داســتان بازی تاج وتخت را خالصه کنيم، بايد 
بگوييم داستان در قاره های خيالی وســتروس و اسوس اتفاق 
می افتد و چندين خط داستانی ازجمله جنگ بين خانواده های 
اشرافی برای به دست آوردن تخت آهنين و پادشاهی هفت اقليم، 
يورش موجوداتی افسانه ای از شمال و تالش فرزندان شاه مخلوع 

برای بازپس گيری تاج وتخت را دنبال می کند.
اگرچه در ســری های بعدی ســريال گريزهايی به خطوط 
داستانی کمرنگ ديگری نيز زده شده؛ ولی مسائلی چون طبقات 
اجتماعی، مذهب، وفاداری، فســاد، جنــگ داخلی و مجازات 
خطوط اصلی بازی تاج وتخت هســتند؛ که باعث شده اند اين 
سريال به رغم اين که به  واسطه وجود برهنگی و خشونت مورد 
انتقاداتی گاه به گاه قرار گرفته، امــا در کل واکنش مثبت اکثر 
منتقدين و جوايز بی شماری چون امی، گلدن گلوب، هوگو را به 

 دست آورده است.
پيرمرد روياساز

خالق اصلی ســريال بازی تاج وتخت نويسنده ای است به  نام 
جورج آر.آر مارتين؛ که با کتاب نغمه آتش و يخ منبع اصلی الهام 
سازندگان سريال بوده. مارتين نوشتن نغمه آتش و يخ را در  سال 
۱۹۹۱ شروع و آن را در  ســال ۱۹۹۶ منتشر کرد. کتابی  که در 
ابتدا قرار بود سه گانه ای به سبک وسياق ديگر رمان های بزرگ 
فانتزی باشــد، ولی مارتين در ادامه راه اعالم کرد اين مجموعه 
را در هفت جلد روايت خواهد کرد. هفــت جلد با نام های بازی 
تاج وتخت، نبرد پادشاهان، يورش شمشــيرها، ضيافتی برای 
کالغ ها، رقص با اژدهايان، بادهای زمستان و رويايی از بهار؛ که 
البته اين دو رمان آخر هنوز عرضه نشــده اند و نويسنده عنوان 
کرده که درحال تکميل نگارش آنهاست.منتقدين در سال های 
اول انتشار نغمه آتش و يخ آن را يادآور ارباب حلقه های تالکين 
و سه گانه سينمايی پيتر جکسن عنوان کردند. در ادامه مرزهای 
شهرت داســتان مارتين حتی از تالکين نيز وســيع تر شد؛ و 
جورج آر.آر مارتين که تا شــصت وچند سالگی به رغم دريافت 

جوايزی چون هوگو و نبيوال نام ونشــان چندانی نداشــت، در 
کوتاه زمانی به يکی از معروف ترين نويســندگان جهان تبديل 
شد، تا حدی  که آثارش به زبان های زيادی بالغ بر سی وچند زبان 

ترجمه شد.
گمشده در ترجمه

بازار ترجمه در ايران بازار بسيار نابسامانی  است و اين امر بارها 
و بارها با هجوم ناگهانی انواع  و اقســام مترجمان به آثار محبوب 
جهانی به اثبات رسيده. اين امر که جلوه آشکارش را در ماجرای 
هری پاترهــای رنگارنگ بــازار ديده بوديم، بــا مجموعه بازی 
تاج وتخت يک بار ديگر هم اين موقعيت ناخوشايند را پيش چشم 

آورد.بعد از محبوبيت جهانی بازی تاج وتخت مترجمان بی شماری 
به  سوی آثار جورج آر.آر مارتين لشکر کشيدند. مترجمانی که به 
 واسطه نبود کپی رايت دست بازی در استفاده و حتی سوءاستفاده 
از آثار داشــتند؛ و ناگاه ديديم که ترجمه هــای رنگارنگی از اين 
رمان ها به بازار عرضه شــد. ترجمه هايــی از مترجمينی چون 
سحر مشيری، رويا خادم الرضا، کيارش آفاقی، ميالد بابانژاد، علی 

نصرالهی، مهرزاد جعفری و حتی گروهی به  نام وينترفل...
گمشده در کپی رايت

اولين مترجمی  که صحبت از کپی رايت و حق ترجمه مجموعه 
نغمه آتش و يخ کرد، ميالد بابانژاد بود. او که اولين کتاب مارتين 

را هم روانه کتابفروشــی ها کرده بود، خبری از خريد حق رايت 
کتاب به  اضافه دست نوشته ای از جورج آر.آر مارتين داد. خبری 
که البته بعدتر به اين شکل تکميل شد که به  دليل عدم همکاری 
انتشارات آذرباد و خودداری از پرداخت تنها ٧٢٠دالر برای خريد 
حق تکثير کتاب از مالک اثر، اين مترجم به همکاری خود با اين 
انتشارات پايان می دهد.بعد از او نوبت به مترجمی به  نام ميالد 
فشــتمی رســيد تا او از خريد رايت اين مجموعه بگويد. طبق 
ادعای او، نشر بهنام موفق به خريداری کپی رايت ترجمه و انتشار 
تمامی آثار جورج آر.آر مارتين به زبان فارســی شده، و در واقع 
امتياز ترجمه و نشر تمامی آثار مارتين به زبان فارسی در تمامی 
کشورهای فارسی زبان به نشر بهنام واگذار شده است. ماجرايی 
که اين نيز به نتيجه نرسيد؛ و در سال های بعد تنها انتشاراتی که 

کتابی از اين مجموعه را به بازار نفرستاد، همين نشر بهنام بود!
بازی جعلی تاج وتخت

ديروز مدير نشــر بهنام گفت که چرا دنبال انتشــار آثار اين 
نويسنده محبوب نرفته است. جمال خداپناهی مدير نشر بهنام 
می گويد که اين انتشارات به دليل محتوای کتاب بازی تاج وتخت 
 که داستانش براســاس روابط خاص بنا شده و می دانستند که 
امکان ترجمه، اشاره يا بيانش وجود نداشت، سراغ اين کار را نرفته 
و آن را کنار گذاشته؛ ولی ســاير ناشران بی توجه به اين مسأله، 

اقدام به چاپ ترجمه هايی ناقص کرده اند.
خداپناهی ماجرا را به تفصيل بيان می کند: «حدود ١٠ سال 
پيش ميالد فشتمی ١٠ فصل کتاب بازی تاج وتخت را ترجمه 
کرد. در فصل هفت اين قصه، مطلبی هست که تمام داستان نغمه 
آتش و يخ را تحت  الشعاع خود قرار می دهد و اين اتفاق به  هيچ وجه 
در ايران قابل ترجمه نيست. درحالی  که تمام جنگی که در اين 
داستان اتفاق می افتد، به اين دليل است که تنها شاهدی که اتفاقا 
به قتل هم می رســد، پيش از مرگش اين راز را به کسی گفته و 
در قصه مشهود می شــود». با اين اوصاف يعنی تمام کتاب های 
چاپ شده، از انگيزه اصلی تمام اين رخدادها بی اشاره گذشته اند؟ 
جمال خداپناهی در صحبت با موج جعلی بــودن روايت تمام 
کتاب های ترجمه شده را تأييد می کند: «کتابی ترجمه کرده اند 
که زيربنا و اساســش بر واقعه و روابطی است که امکان ترجمه، 
اشــاره و بيانش وجود ندارد و اصل موضوع که همه جنگ ها به 
خاطرش اتفاق افتاده، وجود ندارد! و در واقع هرچه که چاپ شده، 
ساخته مترجم و ناشر اســت. اين يک قصه من درآوردی است و 
بايد پرســيد وقتی فصل هفتم آن ترجمه نشده، چگونه مابقی 
آن با اين متن غلط ترجمه شده»؟مدير نشر بهنام ترجمه های 
موجود را موج سواری روی شهرت سريال می خواند: «بعضی از 
آثار آنقدر ارزشمندند که نبايد بهشان دست زد، ازجمله همين 
کار. چون نمی توانيم هرمتنی را که دلمان خواست، تغيير دهيم و 
بايد از خير ترجمه آنها گذشت. قاطبه کسانی که ترجمه کرده اند، 
جوانان گمنامی بوده اند که زيرنويس فيلم ترجمه می کردند و 
اصوال توان و اطالعات کافی برای ترجمه يک متن ادبی را ندارند»!

 بازى نابسامان تاج وتخت در بازار کتاب 

موج سوارى روى شهرت سریال محبوب این روزها
  مدیر نشر بهنام کتاب هاى بازى تاج وتخت را ساخته مترجم و ناشر مى داند و در واقع یک قصه جعلى من درآوردى...

گفت وگوى «شهروند» با تیراندازى که در برنامه عصر جدید کشف شد و قرار است به تیم  ملى بپیوندد

شبانه مرا به فدراسیون تیراندازى بردند!
  انتظار داشتم آن ملى پوش کمک کند، اما باعث حذفم شد                            تفنگم تنظیم نبود؛ وگرنه بار اول ساچمه را مى زدم

آخرین شانس فوتبال
 براى دریافت حق  پخش

  فیفا ایران را تهدید کرده و فدراسیون اگر سندسازى 
کند، دیگر درآمدى از صداوسیما نخواهد داشت

شــهروند| رئيس فيفا چندبار به فوتبال ايران و 
مسئوالن ورزش کشور به صورت شفاهی درباره مشکل 
بزرگ عدم پرداخت حق پخش تلويزيونی تذکر داد و 
خواهان رسيدگی به اين مسأله شد. جالب اينجاست 
که وقتی اين مذاکرات و درخواســت های شفاهی با 
اتفاق مثبتی همراه نشــد، حاال کار به تهديد رسمی و 
جدی فيفا رسيده اســت و اينفانتينو برای فدراسيون 
ضرب االجل تعيين کرده است که بايد اسناد پرداخت 
حق پخش به فوتبال را به فيفا ارسال کند. در غير اين 
صورت فيفا اين بار خــودش در اين باره تصميم گيری 
خواهد کرد. اين کمک فيفا به فدراسيون برای گرفتن 
حق پخش تلويزيونی در برابر مخالفت صداوسيما برای 
انجام اين اتفاق در ســال های اخير بهترين خبر برای 
فوتبال ما است و اين بار به نظر می رسد که تهديد فيفا 
کامال جدی اســت و بی توجهی به آن می تواند فاجعه 

به بار بياورد.

جيانی اينفانتينو، رئيس فدراسيون جهانی فوتبال 
يک بار در حاشيه سفر خود به تهران در سخنرانی اش 
به صراحت اعالم کــرده بود که اين بــرای فيفا قابل 
قبول نيست که فوتبال در ايران از دريافت حق پخش 
تلويزيونی به  عنوان اصلی تريــن منبع درآمد محروم 
اســت. او در ســخنرانی برای خانواده فوتبــال ايران 
به صراحت تأکيد کرد که اگر اين پول پرداخت نشود، 
فيفا تمــام حمايت های خود از ايــران را قطع خواهد 
کرد. او سپس در چند نوبت جلسه ای که با مهدی تاج 
برگزار کرد، پيگير اين پرونده شــد و زمانی که فهميد 
هنوز هم اتفاقی در اين زمينه رخ نداده است، در نامه ای 
رسمی به وزير ورزش نســبت به پرداخت حق پخش 
تلويزيونی به فوتبال تأکيد کرده و خواستار ورود دولت 
به حل اين موضوع شده بود. منتهی باز هم هيچ اتفاقی 
رخ نداد و صداوســيما ايران زير بــار پرداخت حقوق 

فوتبال نمی رود. 

اتفاق بسيار مهم برای فوتبال ما اين است که رئيس 
فيفا به جد پيگير حل کردن بحــران حق پخش برای 
کمک به پيشرفت اين رشته ورزشــی در ايران است. 
اخيرا هم طبق اعالم رسمی مديران فدراسيون فوتبال 
در حاشيه بازديدی که نمايندگان فدراسيون جهانی 
فوتبال از تشکيالت و گزارش  عملکرد اقتصادی فوتبال 
ايران داشتند، روی اين مسأله به جد تأکيد کردند که 
حق پخش تلويزيونی بايد پرداخت شود. اتفاق بسيار 
مهم اما اين بود که حاال کار به تهديد علنی فيفا رسيده 
و برای فدراســيون فوتبال شرط گذاشته اند که اسناد 
اين پرداخت ها بايد به فيفا ارسال شــود؛ در غير اين 
صورت تصميم قاطعانه ای در اين رابطه اتخاذ خواهد 
شــد و شــايد جلوی ادامه فعاليت حرفه ای فوتبال 
کشور ما به خاطر نداشتن ساختار اقتصادی حرفه ای

 گرفته شود. 

حاال اما مديران فدراســيون فوتبال تهديد رسمی و 
علنی اينفانتينو و فيفا را به اطالع دستگاه های اجرايی و 
دولت رسانده اند تا راه حل مناسبی برای حل اين مشکل 
پيدا شود. در شرايط کنونی و با توجه به حساسيت هايی 
که فيفا دارد، چاره ای وجود ندارد جز اين که رســانه 
ملی مقدمات پرداخت حقوق فوتبال را فراهم کند و از 
ابتدای ليگ  سال آينده باالخره فوتبال به حقوق قانونی 
خود برســد. البته مهدی تاج و وزير ورزش در ماه های 
اخير جلسات مختلفی را با نمايندگان مجلس و مديران 
صداوسيما برگزار کرده اند و راه حل های قابل  توجهی 
برای شراکت اقتصادی با رســانه ملی از فعاليت های 
اقتصادی در فوتبال ارايه داده اند اما باز هم تلويزيونی ها 

زير بار پرداخت اين پول نرفته اند.

طبق اعالم رســمی محمدصادق درودگر، مسئول 
بازاريابی ســازمان ليگ فوتبال،  هفته گذشته جلسه 
بســيار مهمی هم در مجلس درباره بحث حق پخش 
برگزار شــده و مديران فوتبالی با صراحت تمام درباره 
تبعات ســخت و منفی عدم اجرای ايــن قانون برای 
فوتبال کشــور صحبت کرده اند. اخيرا هم مهدی تاج 
و اعضای هيأت رئيسه فدراســيون در ديدار با اعضای 
کميســيون اقتصادی مجلس خواهان کمک جدی 
نمايندگان به فوتبال برای رســيدن به تفاهم با رسانه 
ملی شده اند. اتفاق مهم اما اينجاست که درودگر گفته 
اســت: «موضوع حق پخش در حال پيگيری اســت 
و اميدواری زيادی داريم کــه از فصل بعد اين حقوق 

فوتبال توسط رسانه ملی پرداخت شود». 

هیجان انگیز

شهروند| همايون شجريان از سوی شورای ارزشيابی هنرمندان کشور گواهينامه درجه يک هنری در رشته آواز را 
دريافت کرده است. ظاهرا اين مدارک که به امضای وزير فرهنگ و ارشاد رسيده، در اسفند ماه سال گذشته به دست او 
رسيده است. گواهينامه درجه يک هنری معادل مدرک تحصيلی دکتری است. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان 
رئيس شورای ارزشيابی هنرمندان، نويسندگان و شاعران کشور، دبير شورای ارزشيابی، نماينده معاونت توسعه مديريت 
و نظارت راهبری رئيس جمهوری، نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و نماينده فرهنگستان هنر اعضای حقوقی 

هستند که متن گواهينامه درجه يک هنری شورای ارزشيابی هنرمندان، نويسندگان و شاعران کشور را امضا می کنند.

گواهینامه 
درجه یک آواز
 براى همایون

ره
چه

 حسين جمشيدی- شهروند| تيرانــدازی در حد تيم 
ملی! اين اســتعدادی بود که در برنامه عصر جديد کشــف 
شد و حاال با وجود راه نيافتن به مرحله نيمه نهايی اين برنامه 
تلويزيونی، توسط فدراسيون تيراندازی زير نظر گرفته شده تا 
در آينده يکی از ملی پوشان پراميد ايران باشد. محمدمهدی 
حيدريان حضــور نســبتا پرحاشــيه ای در دور دوم برنامه 
عصر جديد داشــت؛ برنامه ای که اتفاقا بــا حضور افتخاری 
برخی ملی پوشان تيراندازی همراه بود. مخالفت يکی از اين 
ملی پوشان با اين شــرکت کننده و موافقت نجمه خدمتی، 
چهره مطرح تيراندازی بانوان فضای چالشــی را رقم زد که 
در نهايت به حذف اين جوان ٢١ساله ختم شد. ديروز رئيس 
فدراسيون تيراندازی خبر داد طبق وعده ای که در همان برنامه 
داده بود، از اين جوان کرمانی تست گرفته و او هم با عملکرد 
موفق خود نظر مربيان تيم  ملی را به خود جلب کرده اســت. 
با محمدمهــدی حيدريان که اميدوار اســت به زودی راهی 
تيم  ملی تيراندازی شود، همکالم شــديم. در ادامه مشروح 

گفت وگوی «شهروند» با اين جوان تيرانداز را می خوانيد:  
 دوشنبه شــب همه نظاره گر کار تو در برنامه عصر 

جديد بودند. خودت بيشتر توضيح بده. 
درباره برنامه که با توجه بــه قوانين زياد نمی توانم توضيح 
بدهم. بهتر است بعد از برنامه را بگويم که مسئوالن فدراسيون 
تيراندازی به من لطف داشتند و همان شب ساعت يک بامداد 
مرا به مهمانســرای فدراسيون بردند. شــب را آن جا بودم و 
صبح هم وقتی بيدار شدم تمام سالن ها و محوطه فدراسيون 
تيراندازی را گشــتيم. ملی پوشان هم درحال تمرين بودند و 
از من استقبال کردند. حس خوبی بود چون مربيان تيم  ملی 
خيلی مرا تحويل گرفتند. حتی آنها هنوز برنامه دوم را نديده 
بودند، چون تازه دوشنبه شب پخش شــد و فقط از روی آن 

برنامه اول مرا می شناختند. 
 گويا آن روز تست هم دادی و موفق هم بودی؟

اولين بار بود که من چنين ســالنی را می ديدم و دست به 
چنين تفنگ های پيشرفته ای می زدم. خدا را شکر همه چيز 
خوب بود. مربی تيم  ملی باالی سرم ايستاده بود و در هر سه 
بخش تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی تيراندازی کردم. آن طور 

که گفتند مــن در بخش تپانچه بهتر بودم؛ بــا اين که برای 
اولين بار تپانچه را دستم گرفته بودم. 

 در آخر قرار شد به عضويت تيم  ملی دربيايی؟
فعال که گفتند قرار اســت تيم  ملی به خارج از کشور برود 
و ما هم به کرمان برگشتيم. مسئوالن قول دادند اول از همه 
در شهر «رابر» که محل زندگی ماست، يک سالن تيراندازی 
راه اندازی کنند. از طرفی قرار شــد هر زمان ملی پوشــان از 
مسابقات خارجی برگشتند، دوباره به تهران بروم تا درباره نحوه 
حضورم در تمرينات صحبت کنيم. هر چه خدا بخواهد، همان 

می شود. 
 خودت فکر می کنی توانايــی حضور در تيم  ملی و 

کسب مدال در آينده را داشته باشی؟

من برای اولين بار بود که چنين سالح هايی دستم می گرفتم. 
نمی توانم اظهار نظر کنم که حتما می توانم در تيم  ملی باشم و 

موفق شوم. به هرحال تالشم را می کنم. 
 درحال حاضر، در شهر خودت مشغول کاری هستی؟

من که هيچ شغلی در شــهر خودم ندارم، بلکه اين اتفاق 
مسير زندگی ام را عوض کند. 

 وقتی به فدراســيون رفتی، جــواد فروغی، آن 
ملی پوشی که در برنامه عصر جديد از تو انتقاد کرد را 

هم ديدی؟
بله، او را ديدم. لحظه ای احوالپرســی کرديم و زود رفت و 
مشغول تمرين شد. به هرحال هر فردی يک نظری دارد و او 
نظر خودش را در اين برنامه داد. من از کسی ناراحت نمی شوم 

و باز هم آقای فروغــی را ببينم، خيلی خوب بــا او برخورد 
می کنم.

 برخی معتقدند نظر اين ملی پوش تيراندازی هم روی 
حذف تو تاثيرگذار بود.

من هم فکر می کنم نظرش روی تصميم گيری داوران تأثير 
گذاشت. ملی پوشان تيراندازی آن شب به مناسبت حضور من 
دعوت شده بودند و خانم خدمتی هم به من لطف داشت و از 
من تعريف کرد، اما آقای فروغی ترجيح داد طور ديگری حرف 
بزند. واقعا خودم فکر نمی کردم حذف شوم و برخی اتفاقات 

دست به دست هم داد تا من کنار بروم. 
 چه اتفاقاتی؟

قبل از مسابقه می خواستند از تفنگ من فيلم بگيرند و آن 
را با خودشان بردند. متاسفانه در همان فاصله درجه تفنگ به 
هم خورده بود. چند بــار تير زدم و به هدف نخورد، اما وقتی 
پدرم مرا صدا زد و گفت درجه تفنگ را تنظيم کن، ديديد که 
با اولين تير توانستم آن ساچمه را بزنم. من در تمرينات بارها 
اين اهداف را زده بودم و اين بــار هم اگر تفنگم تنظيم بود، 

اولين بار می زدم. 
 جواد فروغی هم بــه پايين بودن قيمت تفنگی که 

همراهت بود، کنايه زد!
من دوست ندارم مثل آن آقا صراحتا انتقاد کنم. هر کسی به 
اندازه بودجه خودش می تواند تفنگ بخرد. من که نمی توانم 
آن تفنگی کــه در اردوی تيم  ملی دارنــد را بخرم. به هرحال 
من انتظار داشتم يک ملی پوش تيراندازی دست مرا بگيرد و 
کمکم کند تا اين که اين طور روی نظر داوران اثر منفی بگذارد. 
 جالب اين که فروغی خــودش هم تيراندازی کرد و 

نتوانست در دو تالش اول ساچمه را بزند!
وقتی خواست تيراندازی کند، پيشنهاد دادم با دو انگشت 
ماشه را فشــار دهد، اما اين کار را نکرد. يکسری بخش ها از 
برنامه ای که پخش شد، حذف شده بود. او ابتدا نزديک هدف 
رفت که تماشاگران اعتراض کردند و عقب تر آمد. وقتی بار اول 
تيرش به هدف نخورد، خواســت نشسته تير بزند که باز هم 
صدای تماشــاگران درآمد و مجبور شد بلند شود، چون آنها 

می خواستند شرايطش با من برابر باشد. 
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شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در هر اتاقى ، محل هاى امن را 
مشخص کنید  ( مثالً زیر یک 

میز محکم یا کنار ستون ها یا 
دیوارهاى مجاور آنها). 

این روزها که تب حماسه  «بازى تاج وتخت» باال گرفته و به پخش قسمت نهایى اش رسیده، سوال بسیارى 
از عالقه مندان مجموعه این است که دو کتاب باقیمانده  نویسنده و خالق مجموعه که احتماال متفاوت از 
سریال خواهد بود، چه سرنوشتى خواهند یافت؛ و مارتین هم مدام مى گوید هنوز نوشتن این دو کتاب را 
به  پایان نرسانده است. و حاال آن گونه که سرمووى کامیکس گزارش داده؛ ایان مک الینى در جدیدترین 
مصاحبه خود اعالم کرده است که مارتین نگارش دو جلد پایانى مجموعه را به پایان رسانده است اما قرار بر 

این شده است که این کتاب ها بعد از پایان مجموعه منتشر شوند.


