
اصغر یوسفی نژاد در جشنواره فیلم فجر سال 
گذشته با فیلم »ائو« شرکت داشت. این فیلم 
در ارتباط با وصیت عجیب یک پدر است 
که وصیت  می  کند پس از مرگش جسدش 
را به دانشکده علوم پزشکی برای تشریح و 
کمک به علم پزشکی تقدیم کند. این وصیت 
غیر معمول پرده از رازی بزرگ بر می دارد. 
این فیلم این روزها در گروه هنر و تجربه 

به روی پرده است. 
اصغر یوسفی نژاد گفت:» سال ها است که 
یک پای ماجرای خانوادگی من به سالمندها 
برمی خورد و با مشکالت و مسایلی که آنها 
دارند آشنا هستم و این باعث شده که نسبت 
به این موضوع حساس شوم به همین دلیل 
تصویر خوبی از این ارتباط ندارم زیرا در 
حالی که سالمندان یک زمانی ستون خانواده 
بودند اما حاال یا در محوریت نیستند و یا افراد 
دیگر مثل کودکان و نوجوانان به جای آنها در 
محوریت قرار دارند. بنابراین امیدوارم این 
فیلم مقداری روی خانواده ها تاثیر بگذارد.«
او ادامه داد:» سال ها دغدغه فکری داشتم 
تا درباره آدم های این زمانه و کسانی فیلم 
و  نیستند  شبیه خودشان  که خیلی  بسازم 
شرایط باعث شده است از خود فاصله بگیرند 
زیرا حس می کردم که این موضوع یک درد 
مشترک است. دنبال قصه ای بودم که این را 
بگویم و این قصه کم کم با تصویر یک جسد 
و افراد دور و بر او شکل گرفت اما رفته 
رفته جسد موضوعیت خود را از دست داد 
و به وصیت او رسیدیم که خواسته بود او 
را تشریح کنند. من حس کردم این موضوع 
حرف دل آدم های قصه من است که از مِن 
فیلمنامه نویس می خواهند آنها را تشریح، 
خود واقعی شان را کم کم پیدا کنم و مثل 
یک آینه در برابرشان قرار دهم از همین رو 

قصه بسیار خطی پیش رفت.«

این کارگردان تاکید داشت:» پایان این 
قصه خود من را هم غافلگیر کرد به همین 
دلیل مجبور شدم برگردم و دوباره شخصیت 
پردازی کنم و از یک منظر دیگر به قصه 
خودم نگاه کنم البته من دوست دارم این 
اتفاق برای تماشاگران هم رخ دهد. یعنی 
یک بار با یک قصه ای همراه شوند اما وقتی 
به پایان رسید احساس کنند باید برگردند 
و آن را مرور کنند. زیرا هرچیزی می تواند 
الیه های مختلف داشته باشد و این موضوع 

به من خیلی کمک کرد.«
یوسفی نژاد گفت:» دوربین ما در این فیلم 
بسیار با بازیگران همراه است به طوری که حتی 
جرات ندارد یک قدم بدون بازیگر حرکت 
کند. واقعیت ماجرا این است که دوستان طراح 
صحنه حتی این جنازه را طراحی کرده بودند 
منتها از آنجایی که ما در صحنه پردازی فیلم 

متوجه شدیم که دوربین مالحظه شخصیت 
های فیلم را دارد از خودمان پرسیدیم که این 
جنازه فیزیکی چقدر برای این آدم هایی که 
آنجا هستند، مهم است؟ من احساس کردم 
اصال برایشان اهمیت ندارد به همین دلیل 
گفتم دوربین هم به عنوان یکی از آدم ها 

سراغ این جنازه نرود.«
این نویسنده در مورد متن پردیالوگ این 
فیلم بیان کرد:»من خیلی متاثر از فضای اینگونه 
مجالس بودم، آنها را مطالعه بصری می کردم، 
در رفتار آدم ها متمرکز بودم و تالش می کردم 
رفتار شخصیت های قصه من به رفتار آدم ها 
در واقعیت نزدیک باشد زیرا عالقه دارم این 
واقعیت محض با درام آمیخته شود و فضاها 
قابل باور باشد برهمین اساس حس می کنم 
آن افرادی که این فضاها را به عینه در شهر 
تبریز با فرهنگ آنها تجربه کرده اند متوجه 

این التهاب بیرونی می شوند به همین دلیل 
فکر می کردم باید این موارد را منتقل کنم 
اما بعد از اکران متوجه شدم که تعداد کثیری 
از تماشاگران فیلم را با زیرنویس نگاه می 
کنند از همین رو به نظرم باید در فیلم بعدی 
با حجم دیالوگ ها به گونه دیگری برخورد 
کنیم یا پاساژهایی را در فیلم در نظر بگیریم.«
او در مورد استفاده از زبان ترکی در این 
فیلم اظهار کرد :» ساخت فیلم به زبان ترکی 
ریسک نبود به طور کلی خیلی از کشورها به 
دلیل وجود داشتن امکانی به نام زیرنویس 
سعی می کنند از این فرصتی که سینما به آنها 
می دهد استفاده کنند و پتانسیل های زبانی 
خود را ارایه دهند. به هرحال این موضوع 
یک تازگی برای مخاطبان دارد از همین رو 
هنوز هم معتقدم یکی از جذابیت های فیلم 

»او« همین زبان است.«
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پلیس آرژانتین بازيکنان 
فوتبال را به گلوله بست 

مارکا: پلیس آرژانتین برای جداسازی 
هواداران و بازیکنان تیم  اسپورتیوو الس 
موجب  که  کرد  تیراندازی  پارخاس 
آسیب دیدگی شدید چند بازیکن شد. 
آرژانتین  فوتبال  در  خشونت  دوباره 
دیده شد. دیدار تیم های دفنسورس د 
آرمسترونگ و  اسپورتیوو الس پارخاس 
در فینال لیگ کانیادنسه با نتیجه  2 بر صفر 
به نفع میزبان تمام شد. بااین حال هنگام 
خروج بازیکنان و هواداران از ورزشگاه 
درگیری میان آن ها و پلیس به وجود 
آمد. تماشاگران وارد زمین شدند، این در 
حالی بود که بازیکنان  اسپورتیوو الس 
پارخاس هنوز آنجا حضور داشتند و 
پلیس برای جدا کردن آن ها شروع به 

تیراندازی کرد.
گائونا،  خولیان  درگیری  این  در 
پارخاس  الس  بازیکن  اسپورتیوو 
گلوله   16 دید.  را  آسیب  بیشترین 
پالستیکی به او برخورد کرد که یکی 
از آن ها به شدت به چشمانش آسیب 
رساند. پلیس آرژانتین عالوه بر این با پنج 
گلوله پالستیکی به ایگناسیو کولومبو، 
دروازه بان این تیم آسیب رساند. این 

گلوله ها به دستانش برخورد کردند.

دو گور ۳۵۰۰ ساله در 
مصر پیدا شد

فاکسنیوز:  باستان شناسان موفق به کشف 
دو جسد مومیایی در دو گور بزرگ با 
قدمت 3۵۰۰ سال در پایتخت امپراطوری 
مصر باستان شدند. خالد االنانی، وزیر آثار 
باستانی کشور مصر از کشف دو مومیایی با 
قدمت چند هزار سال در شهر جنوبی اقصر 
خبر داد که درون دو گور و در پارچه ای از 
جنس کتان پیچید شده بودند و درون یکی 
از گورها نام "توتمس یکم"، یکی از فراعنه 
سلسله هجدهم مصر باستان حکاکی شده 
است. وزیر آثار باستانی مصر افزود: »این 
یک اکتشاف بسیار مهم است، چرا که 
درون هر دو گور مجموعه ای بسیار غنی 
از اشیاء تدفینی قرار دارد و یکی از آنها 
شامل یک مجسمه رنگ شده یک زن و 
به شکل ازیریس الهه زندگی پس از مرگ 
در مصر باستان است.« این گورها در کرانه 
باختری رود نیل و در گورستان نجیب 
زادگان و مقامات قرار دارد و جدیدترین 
اکتشاف در شهر اقصر است که برای 
داشتن معابد و گورهای باستانی مربوط 
به سلسله های گوناگون تاریخ مصر باستان 
معروف است. باستان شناسان همچنین 
به کشف سکه های مخصوص  موفق 
رنگ شده  ماسک های  تدفین،  مراسم 
مخصوص این مراسم، ظروف گلی و 
مجموعه ای از 4۵۰ مجسمه در این دو 

گور شدند.
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هیجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار دیروز چهارشنبه با 
حضور منصور غالمی وزیر علوم تحقیقات، فناوری و سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رییس جمهوری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی افتتاح شد.

              ایرنا 

ساخت کانکس توسط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( در مناطق زلزله 
زده کرمانشاه.

              تسنیم

علی اکبر یساولی ثانی بنیانگذار 
انتشارات یساولی در سن ۹۳ 
سالگی بر اثر کهولت سن از 
دنیا رفته است، مراسم تشیع او 
روز پنج شنبه ۲۳ آذرماه ساعت 
۹ صبح از مقابل منزل او برگزار 
می شود.انتشارات یساولی در 
سال ۱۳۳۰ تاسیس شد.  این 
بنگاه های  جمله  از  انتشارات 
بیشترین  که  است  انتشاراتی 
تمرکز خود را بر چاپ آثار 

نفیس گذشته است.
       ایسنا

آیا دانشکده علوم پزشکی پرده از رازی بر می دارد؟ 

»ائو« توجه به سالمندان را تلنگر می زند 

مهر: مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری از به اجرا گذاشتن 
وثیقه رکاب زنان دوپینگی خبر داد و گفت: این روند را 

تا پاک شدن همه دوچرخه سواران ادامه خواهیم داد.
دوپینگ  تست  مثبت شدن  دنبال  به  سلگی  محسن 
یکی از ملی پوشان گفت: »ما از رکاب زنان ۵۰ میلیون 

تومان وثیقه دریافت کردیم و به دنبال مثبت شدن دوپینگ آن ها این وثیقه 
را به اجرا می گذاریم.«

او افزود: »رسولی و شهاب الدین جدید االسالم دو 
ملی پوش دوچرخه سواری هستند که به تازگی تست 
دوپینگ آن ها مثبت اعالم شده است. رسولی چند هفته 
دوچرخه سواری  کاپ  در  ملی  تیم  با  همراه  گذشته 
لهستان حاضر بود و تست دوپینگ وی در این رقابت ها 

مثبت اعالم شده است.«
سلگی خاطرنشان کرد: »ما باید مبلغ دریافتی وثیقه 

را برآورد کنیم این مبلغ شامل بلیت اعزام به رقابت ها، لباس، غذا و هزینه 
اردوها خواهد بود. پیش بینی می کنم مبلغی باالی 1۰ تا 1۵ میلیون تومان 

از این رکاب زنان دریافت شود.«
می شویم  ناراحت  رکاب زنان  دوپینگ  شدن  مثبت  از  »ما  کرد:  بیان  او 
چراکه خالف کرده اند و با این کار آبروی حرفه ای ورزش خود را به گرو 

گذاشته اند.«
سلگی ادامه داد: »ما ورزشکار پاک می خواهیم، درمجموع از ابتدای سال 
تاکنون 11۰ تست سالمت و دوپینگ از رکاب زنان دریافت شده است و 

این کار تا پاک شدن همه ورزشکاران ادامه خواهد داشت.«

سپید:رمان پلیسی »درمان تلخ« نوشته سارا پارتسکی 
با ترجمه پرهام دارابی منتشر شد.

این رمان در 312 صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و 
قیمت 23 هزار تومان در نشر نگیما عرضه شده  است.

در معرفی این نویسنده و کتابش عنوان شده است: 
آمریکاست.  کانزاس   194۷ متولد  پارتسکی  سارا 
و  جنایی  رمان های  درزمینه  متعددی  آثار  خالق  او 
کارآگاهی  است و از سال 19۸2  زنی باهوش و دو چهره 
به نام ویکتوریا وارشاوسکی قهرمان داستان هایش که 
کارآگاهی خصوصی، کنجکاو، زیرک و شجاع  است 
که برای رفتن به دل خطرات واهمه ای ندارد، خلق 

می شود، و اگر سؤالی به ذهنش برسد برای یافتن 
رشته  فارغ التحصیل  ندارد.  قرار  و  آرام  آن  جواب 
حقوق بوده و مدتی است کار وکالت انجام نمی دهد. 
نامبرده را در طول آثارش بیشتر به اختصار »ویک« 
می نامد. شخصیت ویک، جسارت و عملکردهایش 
یک  به  تبدیل  او  خلق  با  پارتسکی  که  شد  باعث 
نویسنده مشهور و توانا، درزمینه داستان های جنایی 
و کارآگاهی شود و جوایز زیادی را دریافت کند: 
جایزه خنجر نقره ای در سال 19۸۸، جایزه آنتونی 
در سال 1992، جایزه الماس کارتیه در سال 2۰۰2 
2۰۰4 و مهم ترین  آن ها جایزه و عنوان استاد بزرگ ادبیات آمریکا در و جایزه خنجر طالیی در سال 

بخش ادبیات جنایی و همچنین جایزه ادگار آلن پو 
که هر دو را در سال 2۰11 دریافت می کند.

رمان حاضر با عنوان  »Bitter Medicine« که 
در این ترجمه تحت عنوان »درمان تلخ« آمده است، 
وارشاوسکی  داستان های  سری  از  رمان  چهارمین 
که  می شود  شروع  جایی  از  آن  ماجرای  که  است 
)فابیانو(  شوهرش  و  کانسوئلو  همراه  به  »ویک« 
کارخانه  یک  در  فابیانو  استخدامی  مصاحبه  برای 
شیکاگو  شهر  حومه  در  شامبورگ  به  رنگ سازی 
آلوارادو  خانم  نوجوان  دختر  کانسوئلو  می روند. 
طی  در  که  است   - »ویک«  خانوادگی  دوست   -
را  او  ویک  و  می شود  شروع  زایمانش  درد  مسیر 
می رساند  شامبورگ  در  بیمارستان  نزدیک ترین  به 
و  می افتد...  ناخوش آیندی  اتفاق  بیمارستان  در  و 

ماجرا آغاز می شود.

انتشار رمان پلیسی »درمان تلخ«کتاب
درد زایمانی که شروع اتفاقی بزرگ می شود 

    وثیقه رکاب زنان دوپینگی به اجرا گذاشته شد

ورزشکار پاک می خواهیم


