
اثر  دلگشا  رساله  کتاب  از  برگرفته 
عبید زاکانی

حمام بی لباس
تركي بود به هر حمام كه در رفتي چون 
بيرون آمدي حمامي را بگرفتي كه تو رختي 
از آن من دزدیده اي. به جایي رسيد كه او را 

در هيچ حمامي نمي گذاشتند.
گواه  را  چندكس  رفت  حمامي  در  روزي 
شنقصه  هر  و  نكند  شعبده  هيچ  كه  گرفت 

كند دروغ باشد. 
تمامت  حمامي  رفت  حمام  در  چون 
جامه هاي او را به خانة خود فرستاد. ترك از 

حمام بيرون آمد دعوي نتوانست كرد. 
تركش و قربان برهنه در ميان بست و گفت: 
اي مسلمانان من دعوي نمي توانم كرد. اما از 
این حمامي بپرسيدكه من مسكين چنين به 

حمام او آمدم؟
تحفه

خود  خط  به  زمان  هر  شاه  سلغر  اتابك 
به  چند  تحفه اي  یا  و  نوشتي  مصحفي 
شراب  به  سال  باقي  در  و  فرستادي  كعبه 
كرد  چنين  مكرر  سال  چند  بودي.  مشغول 
و یك سال مجدالدین حاضر بود گفت: نيكي 
مي كني چون نمي خواهي به خانة خداوندش 

مي فرستي.
مسلمان پیش از رسول!

اتابك سلغر شاه قصب مصري به مجدالدین 
داد. چند جاي ال اله اال اهلل بدان نقش كرده 
بودند مگر نيمداشت بود، او را خوش نيامد. 
كه  است  چون  كه  پرسيد  حاضران  از  یكي 

محمد رسول اهلل ننوشته اند؟
اهلل  رسول  محمد  از  پيش  را  این  گفت:   

بافته اند.
آیا برابرند؟

شيخ شرف الدین درگزیني از موالنا عضد 
الدین پرسيد كه خداي تعالي شيخان را در 

قرآن كجا یاد كرده است.
مي فرماید:  كه  آنجا  علما  پهلوي  گفت:   
الذین ال  و  یعلمون  الذین  »قل هل یستوي 

یعلمون« )بگو آیا دانایان با نادانان برابرند.(
تازه مسلمان

شهرش  گرد  بود  شده  مسلمان  ترسایي 
مي گردانيدند. 

ترسایي دیگر بر او رسيد.
نيز  تو  بودند  كم  سخت  مسلمانان  گفت: 

مسلمان شدي.
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در آستان دوست 

مسلمان  پیش از رسول! ارتباط ناکامی های گتسبی بزرگ با نداشتن ژن خوب!

موالنای جانان

بویی همی آید مرا مانا که باشد یار من
بر یاد من پیمود می آن باوفا خمار من

کی یاد من رفت از دلش ای در دل و جان منزلش
هر لحظه معجونی کند بهر دل بیمار من

محافظت از میراث همینگوی 
در مقابل طوفان

 روز سینما

بعضی چیزها هست که خریدنی نیست! حتی اگر 
گتسبی بزرگ هم باشی، هرچه تالش کنی نمی توانی 
به آن ها برسی. باید ژن خوب داشت تا دست تقدیر هم 

به پایت بیافتد.
بیایی.  نظر  به  »اصیل«  می شود  باعث  خوب  ژن 
خیانت کنی، دروغ بگویی، خون دیگران را در شیشه  
کنی ولی عاقبت با لبخندی همه ی تقصیرها را بیندازی 
گردن دیگران و حتی آن ها را متهم به ریگ هایی کنی 
قدری  هم  »اگر  آن وقت  است!  خودت  کفش  به  که 
آبجو  و  سرد  جوجه سرخ کرده ی  با  شده باشی  معذب 

ناراحتی خود را بر طرف می کنی!«
ریا  و  دروغ  پهنه  ی  این  در  معمولی  آدم های  ما 
خاکسترنشین آتش رویاهای مرفهین بی دردی هستیم 
که در مواجهه با آن یا باید نخبگانی باهوش و پرتالش 
در رسیدن به کم ترین حق خود )یعنی برابری اجتماعی( 
باشیم یا در »دره ی خاکستر« زیر پای اشراف له شویم...

مجدانه ی  تالش های  هیچ گاه  که  افسوس  ولی 
که  چرا  نشست  نخواهد  ثمر  به  باید  که  چنان  ما 
که  سیاسیونی است  دروغین  افسانه ی  آریستوکراسی 
با  حاال  و  خورده اند  را  خوبشان  ژن  گول  خودشان 
این بهانه، »قالده ای گران بها« بر گردن ما زده اند تا 
مهارمان را به دست گیرند تا از موقعیت شان محافظت 

کنیم.

باشد  در دنیای گتسبی، زندگی شاید مثل جاده ای 
که به خانه ای مرموز ختم می شود که هر روز عده ای 
پاپتی خود را به آن می رسانند تا در میهمانی بزرگی که 
صاحب خانه برایشان تدارک دیده حاضر شوند. در طول 
مسیر، چشمان دکتر اکلبرگ )تابلوی بزرگ تبلیغ دکتر 
عینک ساز( چنان خیره بر همگان می نگرد که گویی 
چشمان خداست که ناظر بر دروغ ها، خیانت ها، زجرها و 
آرزوهای آن هایی است که از دره خاکستر عبور می کنند.

اما من هرگز نفهمیدم که چرا حتی چشمان مرموز 
فراموش  را  صاحب خانه  هم  خدا  تبلیغاتِی  تابلوی 
کرده اند؟ مگر این همه تالش را برای بازسازی خاطره ها 
الیق  جایگاهی  بازیابی  برای  تالش  مگر  نمی بیند؟ 
معشوق قابل چشم پوشی است؟ مگر این همه تالش 
آن ها که  باید  آخر  نیست؟ چرا  کافی  پیشرفت  برای 
مجرم اند به واسطه ی ژن خوبشان در رفاه و آسایش 
غلت بزنند و آن ها که هنوز طعم عشق و انسانیت را به 
خاطر دارند ناکام سر از گور در بیاورند؟ چرا زندگی برای 
قهرمانِ عاشق، مثل این »میهمانی پرسروصدا« است 

که »آغازی خوش«، اما »پایانی ناگوار« دارد؟
بهای گزاف عشق را نمی توان با هیچ پولی پرداخت، 
عاشق هرچه صادق تر باشد رنج بیشتری خواهد کشید. 
اما نمی دانم در هیاهوی این میهمانی »چشم خدا« به 
رنج  بوده است که  با کدام صنم مشغول  چشم چرانی 
فراق پنج ساله را نه با شیرینی وصال، که با خون عاشق 
می شوید و آنگاه که سرخِی غروِب زندگی با رنگ خون 
عاشق درمی آمیزد، در آن سوی ساحل نوِر سبِز حیات 
آخرین  وقتی  بازمی گردد.  بی وفا  معشوِق  خانه ی  به 

صفحه ی کتاب تمام به پایان می رسد، غرق در افسون 
کلمات با چشمانی برآماسیده از رنج های قهرمان مرموز 
داستان، رو به کاخ آرزوهایم می ایستم و فریاد می زنم: 
»آقای گتسبی یه موی شما می ارزه به سرتاپای نکبت 
همه شون...« آنگاه با »رفیق قدیمی ام« گتسبی بزرگ، 
خیره در چشمان دکتر اکلبرگ منقرض می شوم تا شاید 
نباشم  رویاهایم مجبور  به  رسیدن  برای  دیگر  روزی 

خالف جریان آب پارو بزنم.
 در ادامه ذکر چند نکته را خالی از لطف نمی دانیم:

»گتسبی بزرگ«  بار نخست با ترجمه کریم امامی در 
سال ۱۳۴۴ با عنوان »طال و خاکستر« توسط شرکت 
سیروید انتشار یافت. علت تغییر عنوان در آن زمان ترس 
ناشر بود از مشکالت تلفظ یک نام ناآشنای خارجی 
برای خوانندگان و خریداران فارسی زبان. خوشبختانه 
در دومین چاپ کتاب توسط شرکت سهامی کتاب های 
جیبی، در سال ۱۳۴۷، عنوان اصلی کتاب بر ترجمه 

نهاده شد و وجدان مترجم از این بابت آسوده گردید.
هر  برای  بزرگ«  »گتسبی  ترجمه  شک  بدون 
ترجمه  چراکه  می شود  محسوب  دام  یک  مترجمی 
آن بسیار وقت گیر است و در هر جمله از این کتاب، 
آرایه ها، تلمیح و اشاره های فراوانی وجود دارد. پس از 
استاد کریم امامی مترجمان بسیاری بخت خود را برای 
ترجمه ی این اثر آزمودند ولی اغلب آثاری فشل و آشفته 
از ایشان به بازار آمد که حتی با گذشت بیش از 50 سال 
از ترجمه کریم امامی باز هم یک سر و گردن باالتر از 
همه ی تجربه های ترجمه بود. تا اینکه نشر ماهی با 
انتشار ترجمه ای از رضا رضایی جای خالی یک ترجمه 

انتخاب زبانی  با  ی دلچسب را پر کرد. رضا رضایی 
شیوا و کلماتی به روز و دل نشین، و پایبندی به متن 
اصلی یکی از بهترین نمونه های ترجمه ی فارسی را 
برای شاهکارهای ادبی جهان رقم زده است. من هر دو 
ترجمه را خواندم و بی هیچ اغراقی ترجمه ی رضایی را 

توصیه می کنم. 
توفیق  فیتزجرالد  زندگی  زمان  در  کتاب  این 
مورد  مرگش  از  پس  و  نیاورد  دست  به  چشمگیری 
در  آ نجا که  تا  قرار گرفت  مردم  و  منتقدین  استقبال 

فهرست ۱00 کتاب برتر قرن قرار گرفت.
شخصی  زندگی  تاثیر  تحت  شدت  به  کتاب  این 
برای  را  تالشش  تمام  وی  بوده  فیتزجرالد  اسکات 
رسیدن به جایگاهی برتر و ازدواج با دختری که طبقه ی 

اجتماعی باالتری نسبت به او داشت انجام داد.
رمان های  دوران طالیی  بیستم  قرن  اول  نیمه ی   
اما  دارند.  اجتماعی  تم  اغلب  که  است  آمریکایی 
و  موش ها  و  جرالد(  )فیتز  بزرگ  گتسبی  کتاب های 
آدم ها)جان اشتاین بک( را نقطه ی عطفی بر رمان های 
امریکا  طالیی  عصر  در  که  چرا  می دانند  دوره  این 

فروپاشی رویای آمریکایی را پیشبینی کرده بودند. 
شده  کتاب  این  از  بسیاری  سینمایی  اقتباس های 
بازیگران مشهوری همچون رابرت ردفورد در برداشت 
بر اساس فیلم  ۱۹۷۴، به کارگردانی جک کلیتون و 
بازی کرده اند. فیلم  از فرانسیس فورد کاپوال  نامه ای 
)فیلم  بزرگ  گتسبی  عنوان  با  رمان،  این  از  جدیدی 
۲0۱۳( و با بازی لئوناردو دی کاپریو ساخته شده که 
بی شک بهترین اقتباس سینمایی از این داستان است.

فينال تنيس اپن آمریكا بامداد دوشنبه بين رافائل 
نادال و كوین اندرسون برگزار شد كه مرد شماره یك 

جهان با نتيجه سه بر صفر پيروز شد.
در ست نخست هر تنيسوری كه سرو را در اختيار 
داشت پيروز می شد. گيم سوم این ست بيش از ۱۰ 
آفریقایی  تنيسور  نهایت  در  و  دقيقه طول كشيد 
نادال را شكست داد. بازی سه بر سه مساوی بود 
كه مرد شماره یك جهان برخالف جریان بازی گيم 
چهارم را به خود اختصاص داد و از حریفش پيش 
افتاد. مرد شماره یك جهان به برتری اش ادامه داد و 

توانست در دو گيم دیگر پيروز شود و ست اول را به 
نام خود ثبت كند.  

برتری تنيسور اسپانيایی در ست دوم آشكارتر بود. 
او پس از این كه بازی دو بر دو شد سه گيم دیگر 
را به خود اختصاص داد و توانست بازی را پنج بر دو 
كند. با این حال اندرسون در گيم بعد پيروز شد اما 
در ادامه مغلوب نادال شد و همچون ست نخست ۶ 

بر سه شكست خورد.
مرد شماره یك جهان برتری اش را حفظ كرد و در 
ست سوم دو بر صفر پيش افتاد. در ادامه اندرسون 

پيروز شد اما نادال بازی را سه بر یك كرد. اندرسون 
توانست نتيجه را سه بر چهار كند. او باالخره در این 
ست چهار گيم را به نام خود ثبت كرد. با این حال 
نادال این ست را با نتيجه ۶ بر چهار به پایان رساند 

و قهرمان این بازی ها شد.
تنيسور اسپانيایی توانست برای سومين بار فاتح 
تنيس اپن آمریكا شود و بيست و سومين جام خود 
را در رقابت های گرند اسلم به دست آورد. او پيش 
از این بازی ها توانسته بود قهرمانی در روالن گروس 

را جشن بگيرد.

پس از اتفاقات عجیب غریب آغاز فصل وقتی که یک 
نیمکت  روی  کریمی  علی  جانشین  درخشان  حمید  شبه 
کند  سکوت  داد  ترجیح  جادوگر  شد،  تهران  نفت  متزلزل 
دامان  به  دست  باز  ها  نفتی  نبود،  ماجرا  پایان  این  ولی 
کنار  بر  کار  از  را  درخشان  بار  این  و  شدند  سابق  مربی 
اینکه  تا  کرد  نشست مصاحبه  درخشان هم هرجا  کردند. 
صبر کریمی به سر آمد و در روزهای اخیر نسبت به برخی 
از ادعاهای حمید درخشان واکنش نشان داد تا جوابیه این 

مربی در مورد سرمربی نفت طالییه منتشر شود.
پس از اینکه در روز های اخیر حمید درخشان از سمت 
و  کنار گذاشته شد  نفت طالییه  فوتبال  تیم  سرمربیگری 
به  نسبت  جادوگر  شد،  سمت  این  عهده دار  کریمی  علی 
یکی از ادعاهای حمید درخشان در زمان سرمربی گری اش 

در نفت تهران واکنش نشان داد.
اگر  گفت:  تهران  نفت  تیم  بالتکلیفی  اوج  در  درخشان 
زودتر تکلیف مرا روشن نکنند در مورد پیشنهادهایی که از 

کشور های شرق آسیا دارم تصمیم می گیرم.
با این حال علی کریمی پس از توافق با مالک جدید در 
مورد این اظهارات حمید درخشان واکنش نشان داد و بیان 
کرد: امیدوارم آقایان که ادعا کردند از شرق آسیا پیشنهاد 

دارند، بروند و به اولین سرمربی لژیونر ایرانی تبدیل شوند.
حمید  مورد  در  کریمی  علی  های  صحبت  از  پس 
کرد:  عنوان  و  داد  نشان  واکنش  نیز  مربی  این  درخشان 
بهتر است علی کریمی احترام پیشکسوت خودش را نگه 
دارد. من یکی از اولین لژیونرهای ایران بوده ام و قبل از 
اینکه علی کریمی لژیونر بشود در تیم های خارجی بازی 
کردم. هیچ وقت هم برای لژیونر شدن دست و پا نمی زنم 
آرزوی  راه سرمربی گری  ابتدای  برای علی کریمی در  اما 

موفقیت دارم.
علی کریمی که چند روز پیش دوباره به عنوان سرمربی 
نفت تهران معرفی شد، در اقدامی عجیب 8 بازیکن که در 
زمان سرمربی گری حمید درخشان به این تیم آمده بودند 
را از لیست تیم خود کنار گذاشت تا حاال این تیم با مشکل 
دارد  قصد  کریمی  علی  البته  شود؛  روبرو  بازیکن  کمبود 
این  پایه  رده  بازیکنان  از  را  خود  تیم  لیست  نیم فصل  تا 

باشگاه پرکند. 
حمید درخشان در مورد این اتفاق به سایت خبر ورزشی 
می گوید: کریمی این طور صالح دانسته است و نمی شود 
به او خرده ای گرفت. من حرف بیشتری ندارم و فقط این را 
می گویم که به زودی اثرات تفکرات ایشان را خواهید دید.

سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال میانمار از تصمیمش برای استعفا از هدایت 
این تیم به دلیل کشتار مردم مسلمان میانمار گفت.

رضا کردی سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال میانمار هفته گذشته در اعتراض 
به کشتار مسلمانان این کشور از سمت خود کناره گیری کرد و منتظر پاسخ 
فدراسیون فوتبال میانمار است. کردی درباره همکاری اش با فوتسال میانمار 
توضیح داد: اواخر سال میالدی گذشته بود که پیشنهادی از میانمار دریافت 
کردم. من از سال ۲008 در قطر مشغول بودم و مقطعی هم در کویت مربی گری 
کردم و همان موقع از میانمار پیشنهاد داشتم اما به دلیل اقدامات وحشیانه ای 
که علیه مسلمانان انجام می دادند اعالم کردم نمی آیم. بنابراین از سال ۲0۱۳ 
به قطر بازگشتم و اواخر سال میالدی ۲0۱۶ دوباره پیشنهادی از سوی آن ها 
مطرح شد و بعد از مذاکره، پذیرفتم به میانمار بروم. او افزود: ۱0 روز پیش برای 
مرخصی از میانمار به ایران بازگشتم و قرار بود جمعه به این کشور بازگردم اما به 
خاطر اقدام هایی که علیه مسلمانان در این کشور انجام می شود، به آن ها ایمیل 
زدم و گفتم با این شرایط حاضر به ادامه همکاری نیستم. بنابراین استعفا دادم و 
منتظر واکنش طرف مقابل هستم. سرمربی سابق تیم فوتسال پرسپولیس با بیان 
این که با هیچ کس برای استعفا از هدایت میانمار مشورت نکرده است، عنوان 
کرد: کسی مرا تحت فشار نگذاشت و این یک تصمیم کامال شخصی بود که با 
قلبم به آن رسیدم. همچنین چون مربی حرفه ای هستم و قوانین بین المللی را 

می دانم، هر نوع عواقب کارم را پیش بینی کرده ام و آن را می پذیرم.

نادال فاتح آخرین گرند اسلم سال ۲۰۱۷ شد

آرش  وکیلی  - روزنامه نگار

کارکنان خانه ارنست همینگوی در فلوریدا هم پیمان 
شده اند تا در برابر توفان ایرما که در امتداد سواحل 
فلوریدا به زودی جریان می یابد، از خانه این نویسنده 
از  که  همینگوی  موزه  خانه  کنند.  مراقبت  مشهور 
کی وست  ساحل  در  و  مانده  جای  به  نوزدهم  قرن 
ناشی  احتمالی  آسیب  معرض  در  شده،  واقع  فلوریدا 
این  اما ۱0 کارمند  راه است.  توفانی است که در  از 
نیز  آن  ساله   ۷۲ مدیر  سندز  ژاکی  شامل  که  خانه 
ایستادگی  توفان  این  برابر  در  داده اند  قول  می شود 
کنند. کندوهای عسل و نوادگان گربه های ۶ انگشتی 
می کنند  زندگی  خانه  این  در  که  همینگوی  ارنست 
نیز از جمله مواردی هستند که این کارکنان از آنها 

حفاظت خواهند کرد.
ساخته   ۱85۱ سال  ویکتوریایی  سبک  خانه  این 
شده و در طول دو قرن گذشته در مسیر توفان های 
گرمسیری متعددی قرار داشت. این خانه حدود ۱۶ پا 
از باالترین نقاط  باالتر از سطح دریاست و در یکی 
این جزیزه در انتهای سواحل فلوریدا واقع شده است. 
با این حال توفان ایرما می تواند موج های بلند بیشتر 
از ۲0 پا ایجاد کند و با سرعتی افزون بر ۱85 کیلومتر 
بخش  است.  فلوریدا  به  رسیدن  حال  در  ساعت  بر 
کی وست فلوریدا تا حدود زیادی خالی شده و مقامات 
را  منطقه  این  از  نفر  میلیون   ۶ حدود  تخلیه  دستور 
صادر کردند که تقریبا برابر یک چهارم جمعیت این 
ایالت است. مریل همینگوی نوه نویسنده مشهور از 
تصمیم خانم سندز حمایت کرد اما افزود آن ها نباید 
آن قدر  خانه  این  بیندازند.  خطر  به  را  خود  زندگی 
مشهور است که هر سال رقابتی برای نوشتن داستان 
اقامت  روز   ۱0 جایزه اش  که  می شود  برگزار  کوتاه 
است  فضایی  در  نویسندگی  تجربه  و  خانه  این  در 
ارنست  می کرد.  زندگی  آن  در  همینگوی  زمانی  که 
این خانه سپری  در  را  بیشتر دهه ۱۹۳0  همینگوی 
کرد و شماری از مشهورترین آثارش را در همین خانه 
خلق کرد. »داشتن یا نداشتن« و »زنگ ها برای که 
به صدا درمی آیند« از جمله آثاری هستند که در این 

خانه خلق شدند.
با توجه به این که توفان ایرما می تواند خطرناکتر از 
توفان اندرو باشد که سال ۱۹۹۲ جان ۶5 نفر را در 
این منطقه گرفت، فرماندار فلوریدا خواستار این شده 
که همه ۲0.۶ میلیون افراد ساکن این ایالت آمادگی 

فرار داشته باشند.
در حالی که امروز توفان به این منطقه رسیده است، 
خانه  و  کارکنان  وضعیت  از  جدیدی  اطالع  هیچ 

همینگوی موجود نیست.

سینمای  بزرگ  جشن  چهارمین  در   ۱۳۷۹ سال  در 
ورود  سال  صدمین  بزرگداشت  با  همزمان  و  ایران 
سینما به ایران بود که ۲۱ شهریور ماه به عنوان »روز 

ملی سینما« شناخته شد.
سال  در  فیلم برداری،  دوربین  نخستین  ورود  بانی   
۱۲۷۹ شمسی برابر با ۱۹00 میالدی مظفرالدین شاه 
ابراهیم  نیز  ایرانی  فیلم بردار  نخستین  و  است  بوده 

 خان عکاس باشی محسوب می شود.
که  است  آمده  مظفرالدین شاه  مبارکه  سفرنامه  در   .
میرزا  اتفاق  به  تیر ۱۲۷۹  هفدهم  یکشنبه  روز  شاه 
دستگاه  تماشای  به  عکاس باشی  خان  ابراهیم 
این  است.  رفته  ماژیک  النترن  و  سینموفتوگراف 
لومیر  برادران  اختراع  رواج  از  پس  سال  پنج  حادثه 

در پاریس رخ داد.
یک ماه پس از اولین دیدار مظفرالدین شاه با سینما، 
بلژیک،  در  اوستاند  شهر  در   ۱۲۷۹ مرداد   ۲۳ در  
ابراهیم خان  میرزا  و  شد  برگزار  گل  عید  روز  جشن 
سینموفتوگراف اندازی  عکس  مشغول  عکاس باشی 

از شاه شد. 

تلگرام: 09331377742

کاوه ی بی فروغ

آنجلوتی به چین می رود

هافبک بارسا به بازی با یووه می رسد

دعوای درخشان با کریمی برای پول نفت!

کوتاه ورزشی

های  رقابت  ششم  هفته  از  شب  آخرین  در 
ژوپيرليگ، شارلووا در حالی مقابل استاندارد ليژ به 
ميدان رفت كه كاوه رضایی را همچنان در تركيب 
اصلی خود به همراه داشت با این اميد كه ستاره 
ایرانی درست مثل سه هفته گذشته با درخشش 
خود زمينه برتری تيم و ادامه تاخت و تازها را 
فراهم كند. این بازی برخالف پيش بينی ها چندان 
جذاب از آب در نيامد. كاوه رضایی در این مصاف 
در چند  جز  و  بود  حاضر  ميدان  در  دقيقه   ۶2

صحنه نتوانست كار خاصی انجام بدهد.

مونيخ مدعی  بایرن  هافبك سابق  باسلر،  ماریو 
شد كه كارلو آنچلوتی، سرمربی فعلی این تيم، با 
یك تيم چينی قرارداد امضا كرده و شاید در ژانویه 
بایرن را ترك كند. او گفت:« به من گفته شد كه 
آنچلوتی قراردادی با یك باشگاه چينی امضا كرده 
است. آن طور كه من متوجه شدم، او شاید در ژانویه 
تيم را ترك كند و با تيم چينی كارش را شروع 
تایيد  را ۱۰۰ درصد  این موضوع  كند. نمی توانم 
كنم ولی منابع من قابل اعتماد هستند. نمی توانم 
آن ها  به  زیرا  بگویم  منابعم  به  راجع  منفی  چيز 
است  درست  قطعا  نمی گویم  دارم.  كامل  اعتماد 
ولی این چيزی است كه به من گفته شده است«.

سرجی روبرتو، هافبك-مدافع بارسلونا، دیروز 
مقابل  بازی  به  احتماال  و  كرد  تمرین  تيم  با 
یوونتوس خواهد رسيد. مصدوميت زانو باعث 
با  تا روبرتو در دیدار مقابل اسپانيول كه  شد 
تيم  از فهرست  بود،  بارسا همراه  برتری ۰-5 
خارج شود. پيش از این پيش بينی می شد كه 
او مقابل اسپانيول قادر به بازی كردن نباشد و 
انتظار می رفت كه مقابل یووه نيز غایب باشد 
ولی روزنامه اسپورت مدعی شد كه او به دیدار 

حساس امشب مقابل بارسا می رسد.

تصویر اسکات فیتزجرالد و نخستین طرح جلد 
کتاب گتسبی بزرگ.

نخستین ترجمه کتاب توسط کریم امامی که امروز 
توسط نشر امیرکبیر و نیلوفر در بازار موجود است.

گتسبی بزرگ با ترجمه رضا رضایی که از سوی 
نشر ماهی منتشر شده است.

کردی:
 عواقب استعفا از هدایت میانمار 

را پذیرفته ام


