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بهاءالدين خرمشاهي از آمادهي چاپ بودن كتاب «ترجمهكاوي»
خبر داد .به گزارش خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان
ايران (ايسنا) ،خرمشاهي با اشاره به اينكه كتاب «ترجمهكاوي»
زير چاپ اس��ت ،اظهار كرد :اي��ن كتاب در  500صفحه و قطع
وزيري است و در آخرين مراحل توليد به سر ميبرد .وی افزود:
اين كتاب دربارهي مسائل ترجمهي عربي و انگليسي به فارسي
است و توسط نشر ناهيد به چاپ ميرسد .او همچنين از تدوين
كتاب ديگري در رابطه با فرهنگ واژگان دانشگاهي خبر داد و
عنوان كرد :تدوين اين كتاب را با همكاري سيامك عاقلي انجام ميدهيم كه در دست تدوين
است .خرمشاهي سپس در رابطه با كتاب «قرآن و فرهنگ عامه» ،گفت :اين كتاب در مرحلهي
پاياني غلطگيري است و توسط نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشهي اسالمي به چاپ ميرسد.
او در پايان از تجديد چاپ كتابهاي «حافظنامه» و «كليات س��عدي» از سوي انتشارات
دوستان خبر داد.

ترجمۀ انگلیسی جديدي از «مادام بواري» اثرگوستاو فلوبر

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا) به نقل از آمازون ،ترجمه جديد اين كتاب مشهور از
ادبيات كالسيك فرانسه يك بار ديگر با ترجمه «ليديا ديويس» وارد بازار كتاب انگليسي زبان
شده است  .جاناتان فرانزن نويسنده مشهور آمريكايي نيز كه با انتشار رمان «آزادي» سرو صداي
زيادي به پا كرده ،گفته است نويسندگان اندكي هستند كه هنوز به اهميت واژگاني كه روي
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كاغذ ميآورند فكر ميكنند و «ليديا ديوس» از آن جمله است.
اين مترجم كه  7سال پيش از اين «طرف خانه سوان» مارسل
پروس��ت را نيز ترجمه كرده و براي اين كارش نيز با اس��تقبال
ش��ايان روبه رو شده ،به عنوان كس��ي كه از توانايي «انعكاس
موسيقي زباني متن اصلي» برخوردار است ،تحسين ميشود.
مادام بواري كه در سال  1857منتشر شد امروز به عنوان يكي
از نخستين شاهكارهاي داستانهاي رئآليستي شناخته ميشود.
فلوبر در اين اثر بدون رويكرد به س��بك رمانتيسم ،سبك ادبي
خاص خود را بنا گذاشت و «ليديا ديويس» نيز با ترجمه امضادار
خودش ،اين سبك را كه مدتها فرانسوي زبانان از آن بهره بردهاند ،به انگليسي زبانان نيز ارائه
كرده و به شاهكار فلوبر حيات جديدي در زبان انگليسي بخشيده است.

نمايشنامههاي «پییر ایو میلو» ترجمه شد

براي نخستين بار از آثار پییر ایو میلو دو نمايشنامه «آزنكورت» و «سنگریزه آقای پییر» با
ترجمه محمد كريميان منتشر میشود .كريميان به خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) ،گفت :پس
از اجرای نمایشی در فستیوال ماه مولیر که به دعوت شهردار ورسای در سال  2005بود با این
نویسنده آشنا شدم و پس آن چندین اثر وی را کارگردانی و یا بازی کردهام .وي چندی پیش
با اين نويسنده به نتیجه ميرسد كه بهتر است تمامي آثار او به فارسی ترجمه شود .بنابراین
طی نامهای از ایشان اختيار تام ميگيرد تا آثارش به زبان فارسی برگردانده شود .در اين راستا
وي  15اثر از «پییر ایو میلو» را به مرور ترجمه و اجرا خواهد كرد.به گفته كريميان؛ «حيات
ديالكتيك كنشهاي در هم تنيده ،طرح فلسفه و نظريات گودلی
و قضیه ناتمامیت از ويژگيهاي نمایشنامه «آزنکورت» است».
به عنوان نمونه در بخش��ي از نمايش��نامه ميخوانيم «هستی،
امتداد لحظههاست .پس از هر لحظهای ،لحظه دیگریست و. »...
كريميان می افزاید؛ این نویسنده به دالیل نوع سبک نوشتاری
و به کارگیری فلس��فه در آثارش به نوعی مشکالت و معضالت
انس��انی را پیش رو کشیده و نحوه برخورد دنیای مدرن با این
مس��ايل را به چالش میکش��د .دو نمايش��نامه «آزنكورت» و
«س��نگریزه آقای پییر» از سوي انتشارات نيال منتشر ميشود.
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پیی��ر ایو میل��و در  14می  1964در پاریس ب��ه دنیا آمد .او در کن��ار تدریس ریاضیات در
دبیرستان به نویسندگی داستانهای کوتاه و نمایشنامه میپردازد .نمایشنامههای وی از نوع
تئاتر ابزورد است و به زبانهای مختلف ترجمه و در بیش از  30کشور به نمایش در آمده است.

علوم ترجمه اي براي بچهها

مولفان ایرانی تقریبا هیچوقت به تولید کتاب در حوزه علمی برای کودکان و نوجوانان نرسیدهاند
و اکثر کتابهایی که در این حوزه به بازار کتاب میآید ،مجموعه کتابهای ترجمهای هستند
که چند مترجم مح��دود آنها را برگردان کردهاند .به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) ،
«با گامهای کوچک» یکی از این مجموعههاس��ت که انتشار آن در ماههای اخیر شروع شده
و تاکنون هشت مجلد آن به بازار نشر آمده است.کتابهای «با گامهای کوچک» به کودکان
درباره موضوعات مختلف اطالعاتی علمی به زبان ساده میدهد؛ ترجمههایی دقیق از مولفان
خارج��ی کتابهای علمی ،ب��رای کودکان و نوجوان بهتر از نبود کتاب در این حوزه اس��ت.
«زندگ��ی» عنوان نخس��تین مجلد این مجموعه اس��ت ک��ه اطالعاتی درباره س��یارهاي که
روی آن زندگ��ی میکنی��م و روند ش��کلگیری کره زمی��ن و زندگی انس��انها روی آن ،به
ک��ودکان میدهد و در پایان ه��م فرهنگ لغاتی کوتاه درباره موضوعات��ی که در آن توضیح
داده ش��ده در اختی��ار کودکان ق��رار میدهد .این واژهنامه در مجلده��ای دیگر مجموعه هم
تک��رار میش��وند و کودکان پس از مطالعه هر جلد توضیحی درب��اره واژگان در اختیار دارند.
هف��ت جلد دیگر ای��ن مجموعه ب��ا عنوانه��ای «ش��هر»« ،آب»« ،انرژی»« ،خورش��ید»،
«دن��دان ه��ا»« ،زبال��ه و بازیاف��ت» و «آتشفش��ان ه��ا» ب��ه چاپ رس��یده که نویس��نده
برخ��ی از آنها «فراس��وا میش��ل» اس��ت و برخ��ی مجلدها را نی��ز مولفان دیگ��ر خارجي
نگاش��تهاند ام��ا تم��ام این مجموع��ه را مهناز عس��گری به فارس��ی برگردان کرده اس��ت.
میتوان گفت استفاده همسان از تصویر و متن به مجموعه «با گامهای کوچک» بعد خاصی
بخشیده تا طیف بیشتری از کودکان مخاطبان آن باشند.

ك شنلي ترجمه شد
«شك» جان پاتري 

نمايش��نامه «شک» در دهه  60و در يك مجتمع آموزش��ي در نيويورك اتفاق ميافتد .پسر
سياهپوس��تي وارد اين مدرسه ميشود كه هيچ كس با او سرسازگاري ندارد  .کشیشی که در
مدرس��ه مشغول به کار اس��ت و در ضمن مربی ورزش هم هست رفتار خوبی با پسرک سیاه
پوست نشان میدهد و اين موضوع شك مدير اين مجتمع را بر ميانگيزد و تا پايان نمايشنامه
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با او ميماند .به گفته محمد منعم ،مترجم این کتاب ،نمايشنامه
«شك» جوايز متعدد و معتبري چون پوليتزر را از آن خود كرده
است .اين اثر در سال  2006توسط رومن پوالنسكي در لهستان
به روي صحنه رفته اس��ت .به گزارش ایبنا اين نمايش��نامه به
زودي از س��وي انتش��ارات ني�لا روانه ب��ازار كتاب ميش��ود.
جان پاتريكش��نلي براس��اس نمايش��نامه خود فيلم «شك»
را در س��ال  2008ب��ا ب��ازي مريل اس��تريپ ،فيليپ س��يمور
هافم��ن و ام��ي آدام��ز س��اخته اس��ت.جان پاتريك ش��نلي
متول��د س��وم اكتب��ر  ۱۹۵۰در برانك��س نيوي��ورك ،درس
خوانده دانش��گاه نيويورك ،نمايش��نامهنويس ،فيلمنامهنويس ،كارگردان تئاتر و سينماست.
او از اوايل دهه هش��تاد ميالدي ش��روع به نوشتن نمايش��نامه كرد و از همان آغاز آثارش بر
صحنه تئاتر موفق بودند و جايگاه اين نويس��نده را در مقام نمايشنامهنويس��ي جستوجوگر
و پيگي��ر تجربههاي متفاوت تثبيت كردند .وی در س��ال  ۱۹۸۷نخس��تين فيلمنامهاش را
نوش��ت« :ماه زده» ،كه به خاطرش برنده جايزه اسكار بهترين فيلمنامه غيراقتباسي هم شد.
«به ماه خوش آمديد»« ،دني و درياي آبي عميق»«،وحشي در ليمبو»«،خيالباف متكايش را
ميكاود»«،سازش ايتاليايي آمريكايي»« ،زنان منتهي»« ،همه براي خيريه»«،حسابي ترسو»،
«گداها در خانه وفور»«،همه اينها يعني چه»« ،بوسيدن كريستين»«،دلتنگي براي ماريسا»،
«چهار سگ و يك استخوان»«،غاز وحشي»«،پول من كجاست؟»«،سليني»«،قصه كثيف»،
«نغمه دريانورد» و «تمرد» از نمايشنامههاي اين نويسنده است.

ترجمه تفسير ّ
«كشاف» زمخشري به زبان فارسي

مسعود انصاري ،مترجم اين تفسير ،اظهار داشت« :كشّ اف» نخستين بار است كه  904سال
پس از نوشته شدنش ،به فارسي ترجمه ميشود .وي «كشّ اف» را از اساسيترين و مهمترين
تفاس��ير جهان اسالم برش��مرد و گفت :جنبه بالغي ،ادبي و بيان وجوه اعجاز زباني قرآن اين
اثر اهميت فراوان در ميان س��اير تفاسير دارد؛ بهگونهاي كه بسياري از تفاسير پس كشّ اف از
آن تاثير گرفتند .همين ويژگيها مرا بر آن داش��ت تا به ترجمه آن بپردازم.انصاري با اش��اره
به منعكس ش��دن جنبههاي بالغي اين اثر در ترجمه گفت :تالش��م بر اين بود كه ترجمه را
نظير متن اصلي ،با متني استوار و با لحاظ كردن جنبههاي ادبي و بالغي به نگارش درآورم.
وي افزود :زمخش��ري از مفس��ران اهل سنت با گرايش معتزلي بود .وي هيچ تعصبي را مبني
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بر باورهاي اعتزالياش در اين تفس��ير تخصصي وارد نكرد.اين نويسنده و مترجم در پاسخ به
اين س��وال كه فايد ه ترجمه فارسي اين تفسير كه مخاطبان آن غيرمتخصصان خواهند بود،
چيست ،گفت :مطالعه اين اثر حتي براي افرادي كه در علوم قرآني تخصص ندارند نيز خالي
از فايده نخواهد بود ،زيرا بخش روايي ،اختالف روايت و رمزگشايي از وجوه بالغي آن ميتواند
در تمامي مخاطبان كششي براي مطالعه ايجاد كند.

ترجمه مقاالت تازهاي از «دايرهالمعارف زيباييشناسي آكسفورد»

مترجم حوزه انديشه كه پيش از اين مقاالتي از «دايرهالمعارف
زيباييشناسي آكسفورد» را ترجمه و منتشر كرده است ،برخي
ديگر از مقاالت اين اثر را در دست ترجمه دارد .فريبرز مجيدي
در گفتوگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) ،اين دایرهالمعارف را
شامل مباحثي درباره فلسفه هنر برشمرد و گفت« :بيان در هنر،
تفسير در هنر ،كنايه چيست؟ استعاره چيست؟  مجاز چيست؟»
عناوي��ن برخ��ي از مقاالتياند كه در حال ترجمه آنها هس��تم.
وي افزود :تاكنون  10مقاله از اين اثر از سوي فرهنگستان هنر
منتش��ر شده است و ترجمه مقاالت جديد سال آينده منتشر ميشود .تمامي اين مقاالت در
حوزه مسايل نظري هنر جاي ميگيرند.
مجيدي عنوان احتمالي اين كتاب را «مسايل كلي فلسفه هنر» يا «درباره فلسفه هنر» دانست.
اين مترجم درباره فايده آشنايي مخاطبان عام با فلسفه هنر گفت :مردم هر روز با هنر سر و
كار دارند و اگر با مسايل نظري هنر آشنا باشند ،از آثار هنري لذت بيشتري خواهند برد .وي
افزود :مطالعه فلسفه هنر و آشنايي از مباني نظري آن ،زيربناي فكري افراد براي فهم بيشتر
هنر را تقويت خواهد كرد .مجيدي كه برنده كتاب سال براي كتاب «زيباييشناسي و ذهنيت
از كانت تا نيچه» است ،تاكنون آثار ديگري را نيز در حوزه فلسفه هر منتشر كرده كه به گفته
او ،با استقبال خوبي مواجه شده و به چاپهاي مجدد رسيدهاند .از ميان اين كتابها ميتوان
به «زیباییشناس��ی فلسفی و تاریخ زیباییشناس��ی جدید» و «مسائل کلی زیباییشناسی»
اشاره كرد.

نثر شاعرانه قبانی منتشر میشود

دیدگاههای نزار قبانی در حوزه شعر که در قالب نثری شاعرانه بیان شد ه با ترجمه محمدسعید

فصلنامه مترجم /سال بیستم /شماره پنجاه و پنجاه و یک149 //////

////// 148
میرزایی ،شاعر در کتابی با عنوان «شعر چیست» آماده
انتشار است و تا پایان امسال منتشر میشود .میرزایی
توگ��و با خبرگزاری کت��اب ایران(ایبنا) درباره
در گف 
کتابهای آماده انتشارش گفت" :یکی از این کتابها با
عنوان «ما هو الشعر»(شعر چیست؟) اثر نزار قبانی است
که ترجمه آنرا پیشتر به عنوان یک تحقیق دانشگاهی
انجام داده بودم .این اثر تاکنون به زبان فارسی ترجمه
نشده است .قبانی در این کتاب نظرات خود را درباره شعر و البته با نثری شاعرانه بیان کرده است.
ترجمه این اثر را مرحوم قیصر امینپور و موسی بیدج نیز دیده بودند و نظرات خود را درباره آن
به من منتقل کردند .امینپور معتقد بود نثر قبانی ،خود شعر است .در این کتاب نظرات قبانی
در حوزه شعر ،وضعیت شعر معاصر عرب و تعریف شعر آمده است .نگاه قبانی به شعر نگاهی
بسیار رویایی و مشتاقانه است و دیدگاههای او برای مخاطب ایرانی نیز میتواند جذاب باشد".
میرزایی درباره انگیزهاش از ترجمه این کتاب توضیح داد ":از آنجا که غزلسرا هستم و شعر
قبانی نیز همواره ش��عر عاش��قانه اس��ت مطالعه دیدگاه او در ارتباط با شعر برای من اهمیت
بس��یاری داش��ت و به عنوان تجربه این کتاب را ترجمه کردم. ".محمد سعید میرزایی متولد
آذر  1355در كرمانش��اه و فارغالتحصیل کارشناسی ارش��د زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه
تهران است« .درها برای بسته شدن آفریده شد»« ،مرد بیمورد»« ،دیروز میشدم كه بیایی»،
«گوزن سبز» و «قصائد رضوی» از جمله مجموعه شعرهایی هستند كه از این شاعر و منتقد
ادبی منتشر شده است.

بازچاپ پرخواننده ترين تاريخ فلسفه

جلد چهارم كتاب «تاریخ فلس��فه» اثر كاپلس��تون با ترجمه
غالمرضا اعواني به چاپ س��وم رس��ید .اين كت��اب كه براي
نخس��تين بار  9سال پيش انتش��ار يافت ،شرح شكلگيري
سنت فسلفي جديد در فلس��فه غرب است كه با عقلگرايي
دكارت آغاز ش��د .به گزارش خبرگزاري كت��اب ايران(ايبنا)،
«تاریخ فلسفه» كاپلستون مجموعهای هشت جلدی است که
به فلس��فه قدیم ،فلسفه قرون وس��طی و رنسانس اختصاص
دارد .تاريخ فلسفه كاپلستون پرخوانندهترين تاريخ فلسفه در

ايران اس��ت كه البته دليل آن را ميتوان موجود نبودن ترجمه تاريخ فلسفهاي كامل دانست.
اكنون تاريخ فلسفه راتلج از سوي انتشارات حكمت در دست چاپ است كه در صورت انتشار،
تمامي مجلدات آن ممكن اس��ت جايگزين مناسبي براي اين تاريخ فلسفه باشد  .چاپ سوم
جلد چهارم «تاريخ فلسفه ،از دكارت تا اليبنيتس» در شمارگان  2000نسخه 464 ،صفحه
و بهاي  80000ریال از سوي انتشارات سروش وارد بازار نشر شد.

خاطرات صد در صد واقعی يك سرخپوست پارهوقت

به گزارش ايبنا ،رضي هيرمندي مترجم آثار «شل سيلور استاين»
دربار ه جديدترين كتابي كه در دست ترجمه دارد گفت« :االن
مشغول ترجمه كتابي هستم كه ذهنم را بسيار به خودش جلب
كرده و دس��ت و پنجه نرم كردن با آن برايم سخت و ارزشمند
است .نثر اين كتاب ايجازي شاعرانه دارد و از كوتاه بودن جمالت
و خيالانگيزيهاي بس��يار ناب از ويژگيهاي اين اثر اس��ت».
مترجم كتاب «سرگذشت الفکادیو» دربارهي اين اثر افزود« :اين
رمان نوجوانان ه «خاطرات صد در صد واقعي يك سرخپوس��ت
پارهوقت» نام دارد و «ش��رمن الكس��ي» يك نويسنده-ش��اعر آمريكايي ،آنرا نوشته است».
رضي هيرمندي در گردآوري و نگارش بخشي از كتاب «ما هم روزي روزگاري  »...نيز سهمي
داش��ته اس��ت  .او دربارهي اين كتاب می گوید« :ايدهي نگارش و تهيهي اين كتاب با ديدن
كتابي با نام «وقتي همس��ن تو بودم» به ذهن ما رس��يد .دكتر علي خزاعيفر پيگيري كار
تهيهي اين كتاب را عهدهدار ش��ده و با انتش��ار فراخواني از نويس��ندگان خواستند خاطرات
كودكيشان را به زبان ساده بنويسند« . ».شمس لنگرودي»« ،احمد پوري»« ،زهره قائيني»،
«فرهاد حس��نزاده»« ،محمدرضا ش��مس»« ،مصطفي رحماندوست»« ،جمشيد خانيان » و
«احمد اكبرپور» برخی از نويسندگاني بودند كه در اين طرح مشاركت كردند.

سه شاعر فرانسوی در کتابفروشیهای ایران

«پاریس در شب» گزیده شعرهای ژاک پرهور« ،سای ه سرمست» گزیده اشعار روبر دسنوس و
«عاشقانههای بیکالم» گزیده اشعار پل ورلن با انتخاب و ترجمه اصغر عسکری خانقاه و زهرا
تعمیدی به صورت دو زبانه در ایران منتشر شدند.به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ،ناشر
این س��هکتاب که در قطع جیبی منتشر شدهاند انتشارات «کتابخورشید» است .چاپ سوم
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این سهکتاب همزمان با یکدیگر منتشر
و در کتابفروش��یها توزیع شده است.
این س��هاثر برای نخس��تین بار  ۶سال
پیش در سال  ۱۳۸۳منتشر شده بودند.
در ابت��دای ای��ن س��ه کتاب یادداش��ت
کوتاهی منتشر شده که به شکل مختصر
به زندگی و آثار شاعر میپردازد .همچنین در این سه کتاب متن اصلی شعرها به زبان فرانسه
در مقابل ترجمه فارسی آنها منتشر شده است.

پاریس در شب

گزیدهای از ش��عرهای ژاک پرهور ،ش��اعر و نمایش��نامهنویس فرانس��وی اس��ت .ش��عرهای
ای��ن کت��اب توس��ط اصغ��ر عس��کری خانق��اه انتخ��اب و ب��ه فارس��ی ترجم��ه ش��دهاند.
پرهور در چهارم فوریه سال  ۱۹۰۰در نوبلی سورسن به دنیا آمد .این شاعر در سال ۱۹۰۷به
پاریس رفت و به تحصیل در مدرس�� ه مش��غول ش��د ،اما خیلی زود مدرسه را رها کرد به کار
کردن پرداخت .در همان س��ال جنگ ش��روع ش��د و این ش��اعر با اینکه از جنگیدن متنفر
ب��ود ،ب��ه اجبار به عضوی��ت نیروی دریایی درآمد ام��ا چون رفتار نمونه ای نداش��ت بارها به
زن��دان افتاد .وی پس از پایان جنگ تمام وقت خ��ود را وقف ادبیات کرد« .گفتارها» ۱۹۴۵
« ،داس��تان ه��ا»  ،۱۹۴۸«نمای��ش» « ،۱۹۵۱ب��اران و ه��وای خ��وب» « ،۱۹۵۵توده های
درهم» « ،۱۸۶۵این چیزها و بقیه چیزها»  ،۱۹۷۲آثار مطرح او هس��تند که مورد اس��تقبال
منتقدین و ش��عر دوس��تان قرار گرفت .پرهور در س��ال  ۱۹۷۷در سن  ۷۷سالگی درگذشت.
تاکن��ون آث��اری چ��ون «آواز در خ��ون»« ،ب��رای ترس��یم پرتره ی��ک پرن��ده» و «چگونه
خره��ا ،خ��ر ش��دند» از پ��رهور ب��ه فارس��ی ترجم��ه و در ای��ران منتش��ر ش��ده اس��ت.
نمونهای از اشعار کتاب «پاریس در شب»:
در دوازده قصر تسخیر شده

برای دوازده لقمه نان

دوازده مرد از نفرت میگریند

در دوازده حمام

آنها خبر بدی دریافت کردهاند
خبر بدی از کشوری بد
یک فرد بومی
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در شالیزار خود ایستاده

و مشتی برنج را

با حرکتی تمسخر آمیز

به سوی آسمان پرتاب کرده است

سایۀ سرمست

«س��ایۀ سرمس��ت» گزیدهای از شعرهای روبر دس��نوس ش��اعر و روزنامهنگار متولد پاریس
اس��ت .ش��عرهای این کتاب توس��ط زهرا تعمی��دی انتخاب و به فارس��ی ترجمه ش��دهاند.
روب��ر دس��نوس فرزن��د ی��ک کافهچ��ی بودهاس��ت .او در پاری��س در چهارم ژوئی��ه ۱۹۰۰
بدنی��ا آم��دو به یک کال��ج غیرانتفاع��ی رفت��ه و در آنج��ا کارش را بهعنوان منش��ی آغاز
ک��رد .پ��س از آن ب��ه عن��وان مقال��ه نوی��س روزنامه پاریس س��ویر مش��غول به کار ش��د.
نخس��تین ش��عر چ��اپ ش��ده از او در تاری��خ  ۱۹۱۷در س��تایش جوان��ی منش��تر ش��د.
در س��ال  ۱۹۲۲او اولی��ن کتابش را که مجموعهای از کلمات قصار به ش��یوه فراواقعگرا بود
با نام روز س�لاوی (بر اس��اس نام مستعار هنرمند نامدار فرانسه مارس��ل دوشان) چاپ کرد.
او با کس��انی مثل پیکاس��و ،همینگوی ،آنتونن آرتو و ژان دوس پاس��وس آش��نا و دوس��ت
میش��ود و نقدهای بس��یاری در حوزه موس��یقی و سینما مینویس��د .او در صحنه سیاست
هم حضور داش��ته و به در زمان جنگ دوم جهانی در نهضت مقاومت فرانس��ه عضو میشود.
این ش��اعر در س��ال  ۱۹۴۴توسط پلیس گشتاپوی آلمان دستگیر ش��د .او به اردوگاه اسرای
جنگی منتقل شد و رنج و مشقت فراوانی را تحمل کرد ،اما از بخت بدش درست یک روز پیش
از آنکه اردوگاه محل اسارت او توسط نیروهای متفقین آزاد شود ،در  ۸ژوئن ۱۹۴۵درگذشت.
نمونهای از اشعار کتاب «سایه سرمست»:
به تو اندیشیدن

سکوت من است

عزیزترین ،طوالنیترین و طوفانیترین سکوت
تو در درونم هستی همیشه
همچون قلب نادیدهام

همچون قلبی که به درد میآورد

همچون زخمی که زندگی میبخشد
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عاشقانههای بیکالم

«عاش��قانههای ب��یکالم» گزیدهای از س��رودههای پل ورلن ش��اعر فرانس��وی متولد ش��هر
متز اس��ت .ش��عرهای این کتاب توس��ط زهرا تعمیدی انتخاب و به فارس��ی ترجمه شدهاند.
ورلن ش��اعر فرانسوی و از چهرههای مکتب سمبولیسم در شعر فرانسه بود .او متولد در سال
 ۱۸۴۴به دنیا آمد .این شاعر در سال  ۱۸۷۱در جریان کمون پاریس سرپرست انتشارات کمیته
رهبری کمون بود و پس از سرکوب خونین این جنبش مخفی شد .در سال  ۱۸۷۲با دوستش
آرتور رمبو شاعر معروف فرانسه سفری کوتاهی به انگلستان و بلژیک کرد و چون رمبو میخواست
از او جدا ش��ود در نزاعی که در گرفت رمبو را با تپانچه زخمی کرد و به زندان محکوم ش��د.
وی دوباره مدتی به انگلستان رفت و به معلمی پرداخت .او در آخر عمر خود به مواد مخدر و
الکل معتاد شده بود و در فقر و تنهایی در حالی که همسرش او را ترک کرده بود درگذشت.
نمونهای از اشعار کتاب «عاشقانههای بیکالم»:
سپیده دمی بیرمق
میریزد در دشتها
اندوه
غروبگاهان

اندوهی که تسال میدهد
قلب فراموش شده مرا
با نغمههای آرام
در غروبگاهان
و رویایی غریب
به مانند غروبگاهان
بر شنزاران ساحل
اشباح سرخفام
میگذرند از مقابل دیدگانم
بی امان
به مانند غروبگاهان
بر شنزاران ساحل

				
گزیده شعرهای «جورج سفریس» منتشر شد

گزیده ش��عرهای «جورج س��فریس» با ترجمه عبداهلل کوثری
توسط انتش��ارات مروارید منتش��ر و راهی بازار کتاب شد .این
دفتر  37شعر از سفریس را در برمیگیرد .کوثری معتقد است
خواننده این شعرها باید اهل تامل باشد تا درک صحیحی از این
سرود هها دریافت کند .به گزارش ایبنا ،کوثری در ابتدا مقدمهای
بر این مجموعه نوش��ته و در این مقدمه به روند آش��ناییاش با
نبار گزیدهای
شعر سفریس اش��اره داشته است.کوثری نخستی 
از ش��عر سفریس را با ترجمه انگلیسی به صورت هدیه دریافت
میکند .اما طبق گفته خودش ،برقراری ارتباط مناسب با شعر سفریس که سنگین و آکنده از
تفکرات و تامالت این شاعر به زبان انگلیسی است ،برای او که شیفته شعر فارسی بوده ،چندان
ساده نبوده است.طی  15سال اخیر کوثری به سوی شعر سفریس و دیگر شاعر بزرگ یونان،
کنستانتین کاوافی کشیده میشود و مطالعه شعر این دو بهویژه سفریس یکی از دغدغههای او
یشود.در سال  72ترجمه مقالهای مفصل در نقد و شناخت سفریس همراه با قطعاتی از چند
م
ی شود.نخستین ماخذ کوثری گزیدهای از شعر سفریس
شعر او در نشریه «مترجم» منتشر م 
با ترجمه رکس وارنر ،از مترجمان و منتقدان شعر معاصر یونان بوده است.

خواننده اهل تامل

کتاب حاضر عالوه بر گزینش وارنر شعرهای دیگر سفریس را شامل میشود که کوثری خود
از میان مجموعه کامل اشعار او برگزیده است .پرداختن به اساطیر و تاریخ یونان گاه درک و
دریافت شعر سفریس را برای خواننده دشوار میکند .این نکتهای است که مترجم نیز بر آن
آگاه و با آن روبرو بوده است .اما کوثری معتقد است شعر سفریس به خودی خود بسیاری از
یها را آسان میکند .تنها به این شرط که خواننده اهل تامل باشد و کار خواندن شعرها
دشوار 
را سرسری نگیرد .نکته دیگر درباره اشعار سفریس این است که شعر او در عین آنکه سرشار
از عاطفهای عمیق و اغلب دردناک و اندوهگین اس��ت ،اما آکنده از تامل و تفکر است .جورج
سفریس با نام اصلی جورج سفریادس در سال  1900در ازمیر (اسمورنه) واقع در آسیای صغیر
زاده ش��د .وی در دانشگاه پاریس تحصیل و دکترای حقوق دریافت کرد و در حوزه ادبیات و
شعر نیز توانست جایزه نوبل ادبیات را در سال  1963به خود اختصاص دهد .این گزیده اشعار،
زندگینامه س��فریس و سیر انتشار آثارش در حوزه ش��عر را شرح میدهد .همچنین ترجمه
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خطابه جورج س��فریس به هنگام دریافت جایزه نوبل نیز در این کتاب آمده است« .موکنه»،
«هایکو»« ،کالمی برای تابستان»« ،بازگشت از تبعید»« ،یاسمن»« ،تندیسک تقدیر»« ،میان
پرده شادی»« ،خطاطی»« ،هلن» و «انکار» عنوان برخی از شعرهای این گزیده اشعار هستند.
کتاب «گزیده ش��عرهای جورج س��فریس» در  177صفحه ،شمارگان  1100نسخه و قیمت
 4900تومان توسط انتشارات مروارید منتشر و راهی بازار کتاب شده است.
بخشی از قطعه شعر «آبانبار»:
اینجا در زیرزمین آبانباری ریشه دواندهست

مغاک آبهای پنهان که گرد میآیند.

بامش بازتاب میدهد صدای گامها را.

ستارگان با دلش درنمیآمیزند.

و روز که قد میکشد ،میگسترد و بسته میشود

دستی به آن نمیرساند.

فهرس�ت نهایی جای�زه بهترین کتاب های ترجمه ش�ده به زبان انگلیس�ی
()BTBAاعالم شد و نامزدهای راه یافته به مرحله نهایی در دو بخش داستان
و شعر معرفی شدند.

کتاب هایی که به فهرست نهایی این جایزه در بخش داستان راه یافته اند شامل این آثار
است :
آگات  /اثر مارلین فن نیکرک  /ترجمۀ «میشل هینس» از زبان آفریقایی
کنفرانس ادبی  /نوشته سزار آیرا  /ترجمۀ کارتین سیلور از زبان اسپانیایی
دوره طالیی /اثر مایکل اجواز  /ترحمۀ اندرو اوکلند از زبان چکی
یک زندگی روی یک کاغذ /اثر ژرژ اولیویه شاتوریان /ترجمۀ ادوارد گووین از زبان فرانسوی
ژوکرها /اثر آلبرت کاسری ترجمۀ /آنا موشوواکیس از زبان فرانسوی
بازدید /اثر جنی ارپن بک  /ترجمۀ سوزان برنوفسکی از زبان آلمانی
زبان بازی /اثر رومن گاری که به اسم امیل آژار منتشر شده ترجمۀ دیوید بلوس از زبان
فرانسوی (در ایران با عنوان زندگی در پیش روی منتشر شده است)
فریبکار واقعی /اثر تو جانسون  /ترجمۀ توماس تیل از زبان سوئدی
وقار در حال خواب /اثر امیلیو السکانو تگویی ترجمۀ ایدرا ناوی از زبان اسپانیایی
جورج لتم  :فیزیکدان و آدمکش /اثر ارنست وایس /ترجمۀ جوئل روتنبرگ از زبان آلمانی
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فهرست نامزدهای مرحلۀ نهایی در بخش شعر نیز شامل این آثار است:
هندسی /اثر اوژن ژیلویک  /ترجمۀ ریچارد سیبرت از زبان فرانسوی
کارتهای اشتباهی /اثر یو جیان ترجمۀ   /ونگ پینگ و ران پجت از زبان چینی
زمان آسمان و قلعهها در هوا /اثر آیان کاواتا ترجمۀ  /ساواکو ناکایاسو از زبان ژاپنی
بچه طبیعت /اثر لولیتا لیشناکو ترجمه  /هنری ایزراییلی و اشپرسا کاتپی از زبان آلبانیایی
کتاب چیزها /اثر آلس استیگر ترجمۀ  /برایان هنری از زبان اسلوونیایی
در فهرست اولیه بخش داستانی نام نویسندگانی از  19کشور که آثارشان را به  12زبان
نوشته بودند به چشم می خورد .در این فهرست بیشترین آثار به زبان فرانسه نوشته شده بود
و  7کتاب از زبان فرانسه 5 ،عنوان از زبان اسپانیایی 4 ،عنوان از زبان آلمانی ،و یک اثر از زبان
های آفریقایی ،عربی ،کرواسی ،چک ،هلندی ،عبری ،نروژی ،لهستانی و سوئدی به انگلیسی
ترجمه ش��ده بودند .برخالف سال پیش امس��ال هیچ اثری از چینی و روسی که به انگلیسی
ترجمه شده باشد در این فهرست جای نداشت .این جایزه از سال  2007شروع به کار کرده
و هدف آن توجه به ترجمه آثار بین المللی اس��ت .در این اثر کتاب های ترجمه ش��ده ای راه
یافته اند که از زبان های دیگر به زبان انگلیس��ی و در فاصله بین اول دس��امبر  2009تا 30
نوامبر  2010منتشر شده باشند .یک گروه  9نفر ه از میان ناشران و منتقدان ادبی گروه داوری
بخش داستانی این رقابت را برعهده دارند .بخش شعر نیز با داوری یک گروه  5نفره برترین اثر
ترجمه شده را برمی گزیند .برترین کتاب ترجمه شده در هر بخش از رقابت امسال ،با حمایت
مالی سایت کتاب آمازون ،یک چک  5هزار دالری برای نویسنده و مترجم به ارمغان می آورد.
برندگان نهایی این رقابت در تاریخ  29آوریل (  9اردیبهش��ت) در حاشیه جشنواره صداهای
جهان قلم معرفی می شوند.

پژوهشی در ترجمه كلمات كلیدی قرآن كریم

«پژوهش��ی در ترجم��ه كلم��ات كلی��دی قرآن كری��م» عنوان كتابی اس��ت كه ب��ه زودی
از س��وی انتش��ارات «آهنگ قلم» خراس��ان رضوی منتش��ر خواهد ش��د .ای��ن اثر ترجمه
ح��دود  860كلمه مه��م قرآن كریم را بررس��ی كرده اس��ت .به گزارش خبرگ��زاری كتاب
ایران(ایبن��ا) ،در كتاب «پژوهش��ی در ترجم��ه كلمات كلیدی قرآن كریم» ه��ر واژه مهم و
كلی��دی قرآن كریم ب��ا پنج معنی متفاوت از ابولفضل بهرامپ��ور ،محمدكاظم معزی ،مهدی
الهیقمش��های ،آی��تاهلل ناصر مكارم ش��یرازی و محمدمهدی فوالدوند ارایه ش��ده اس��ت.
مخاطب در این كتاب با تاریخچه ترجمه قرآن كریم به زبان فارس��ی و التین ،اس��امی انواع
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ترجمههایی كه از قرآن كریم وجود دارد ،ویژگیهای مترجم قرآن كریم ،مهمترین آثاری كه
ترجمه قرآن كریم در زندگی انس��ان دارد و ضرورت پرداختن به علم تفسیر قرآن كریم آشنا
میش��ود .در این اثر ،واژههای مهم و كلیدی قرآن كریم به ترتیب سورهها و صفحات قرآن با
رسمالخط عثمان طه ارزیابی شدهاند .این نوشتار راه دسترسی سریعتر حافظان و قرآنپژوهان
به مفاهیم و ترجمههای تحتالفظی و محتوایی واژهها را فراهم میآورد .همچنین مخاطب در
این اثر میتواند ریشه كلمات مهم قرآن كریم را با معانی فارسی همخانواده آنها مشاهده كند.

تصویر میکشد .جان هویر آپدایک (متولد  ،)۱۹۳۲رمان نویس ،داستان کوتاه نویس و شاعر
آمریکایی بیشترین شهرتش به دلیل نوشتن مجموعه رمان های خرگوشی است که آنها را
در سالهای مختلف و در چهار قسمت جداگانه با عناوین «فرار کن خرگوش!»« ،خرگوش باز
می گردد»« ،خرگوش پولدار می شود» و «خرگوش استراحت می کند» نوشته است .ترجمه
فارسی رمان «سنتار» در  ۳۱۲صفحه چاپی به زودی توسط نشر مروراید منتشر خواهد شد.
این ناشر کتاب «سنتار» را ۶هزار و  ۵۰۰تومان قیمتگذاری کرده است.

ترجمه جدیدی از جان آپدایک

مقاالتی درباره تئاتر ترجمه شد

رمان «سنتار» ،اثر جان آپدایک ،نویسنده آمریکایی ،به فارسی
ترجمه شد .آپدایک در این رمان که یکی از نخستین کتابهای
اوست ،ماجرایی از رابطه پرفراز و نشیب یک معلم افسرده با پسر
پر شور و شوق خود را روایت میکند .به گزارش ایبنا« ،سِ نتار»
توس��ط سهیل سـُمی به فارسی ترجمه شده است .این مترجم
پیشتر اثر دیگری به نام «فرار کن خرگوش» را از این نویسنده
آمریکایی به فارسی ترجمه کرده است .آپیدایک رمان «سنتار»
را در سالهای آغازین زندگی حرفهای خود به نگارش در آورد.
این کتاب در س��ال  ۱۹۶۴میالدی با نام انگلیس��ی « »The Centaurمنتشر شد .وی در این
رمان داس��تان رابطه یک معلم افسرده مدرسه به نام جرج و پسر پر شور و اشتیاقش ،پیتر را
نقل میکند .جرج که دوران زندگیاش به عنوان یک بازیکن فوتبال و یک س��رباز در جنگ
جهانی اول سپری شده است ،روزهای بیانگیزگی و سردی را سپری میکند و حاال به عنوان
معلم یک مدرسه در شهری کوچک در ایالت پنسیلوانیا ،چیزی جز ناامیدی به دانشآموزانش
یاد نمیدهد .پس��ر جوانش اما لبریز از شور زندگی است و رویای نقاش شدن و کار کردن در
شهرهای بزرگی چون نیویورک را در سر میپروراند .تنها تفاهم این پدر و پسر نفرت از محل
زندگیشان و تالش برای فرار از آن است.این رمان که در سال انتشار جایزه ملی کتاب آمریکا
را برای نویسنده خود به ارمغان آورد ،در زندگی حرفهای آپدایک تاثیر زیادی گذاشت .عالقه
و اش��تیاق شخصیتهای داستانی آپیدایک به «فرار» که بعدها در معروفترین مجموعه این
نویسنده (معروف به مجموعه خرگوشی) ادامه یافت ،ابتدا در این رمان آشکار شد .همچنین
اس��تقبال از این کتاب موجب شد تا آپدایک یک س��ال بعد ادامهای برای آن بنویسد و با نام
« »Of the Farmمنتشر کند .وی در کتاب دوم زندگی مادر پیتر در مزرعهای رهاشده را به

كتاب «ایده نمایش» حاوی مقاالتی درباره تئاتر است كه توسط
مراد فرهادپور انتخاب و ترجمه شده است .به گزارش ایبنا مقاالت
گردآمده در این كتاب به جز دو مقاله در نیمه دوم دهه شصت
ترجمه و در مجله نمایش چاپ ش��دند .محتوای تمام مقاالت،
نظری است« .تالشی برای فهم دست آخر » نوشته تئودور آدورنو،
«گفتاری در حاشیه دست آخر» نوشته مراد فرهادپور« ،برشت و
تئاتر حماسی» نوشته فردریك یوئین« ،وضعیتهای دراماتیك 
اتین س��وریو» نوش��ته روبرت اس��كولز« ،تئاتر از زبان سارتر»،
«سنتهای دوگانه هنر نمایش جدید» اثر اریك بنتلی« ،برشت
و ایزنشتاین :مونتاژ در هنر جدید» نوشته راینر فردریش « ،شكسپیر» اثر یوهان گوتفرید هردر،
«هنر نمایش از ایبسن تا الیوت» نوشته ریموند ویلیامز مقاالت ارایه شده در این مجموعه است.
كتاب «ایده نمایش» در ش��مارگان  1500نس��خه و با قیمت  4000تومان از سوی انتشارات
هرمس به فروش میرسد.

جایزه ادبی یلتسین به مترجم اسپانیایی اهدا شد

مراس��م اهدای جوایز ترجمه بنیاد ادبی یلتسین در
ش��هر مادرید پایتخت اسپانیا برگزار شد .به گزارش
ایبنا این جایزه از  2س��ال پیش تاكنون به بهترین
مترجمان آثار نویسندگان روسی به زبان اسپانیایی
اه��دا میشود.امس��ال نی��ز دو نف��ر از مترجم��ان
سرشناس اسپانیایی –فرناندو آتیرو ماسیاس برای
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ترجمه داس��تان بلند نیکوالی لس��کوف با عنوان «رقیب سرسخت» و خوزه ماری مونیاراویرا
برای ترجمه داس��تان بلند «روز وداع» نوشته والدیمیر سوروکین ،نویسنده روسی برنده این
جایزه ش��دند .هر دوی این آثار از طریق انتش��ارات "آلبا" شهر مسکو منتشر شدهاند«.مرکز
بوریس یلتسین» یک مرکز فرهنگی در شهر مسکو است که برای گرامی داشت یاد و خاطره
بوریس یلتس��ین ،نخستین رییس جمهوری روسیه در راستای حمایت از ادیبان و مترجمان
آثار نویسندگان روسی تاسیس شده و هر سال به شماری از ادیبان سرشناس جهان این جایزه
را اهدا میکند.

كتاب «پست مدرنیسم و اجرا» به ایران رسید

كتاب «پست مدرنیسم و اجرا» نوشته نیك كی با ترجمه امیر
لشكری به مناسبت بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر
فجر روانه بازار كتاب شد .به گزارش ایبنا و به نقل از لشكری،
كتاب درباره ش��اخهای از تئاتر به نام «پرفورمنس» اس��ت كه
چند س��الی در ایران باب شده و توس��ط برخی از هنرمندان
اجرا شده اس��ت.وی با بیان اینكه حوزه پرفورمنس در زمینه
تئوری و مطالعاتی در كشور ما دچار خال و كمبود است ،اظهار
داشت :امس��ال بخش پژوهش بیست و نهمین جشنواره تئاتر
فجر با عنوان «پرفورمنس» نامگذاری شد ،در این راستا كتاب
«پست مدرنیسم و اجرا» را كه به پیشنهاد فریندخت زاهدی ترجمه كرده بودم به جشنواره ارایه
دادم و در نهایت برای چاپ پذیرفته شد.این كتاب صرفا درباره تئاتر پست مدرنیسم نیست بلكه
پست مدرنیسم در داخل معماری ،هنرهای اجرایی ،هنر رقص،هنرهای تجسمی و هنرهای
دیگر بررسی شده است.كتاب شامل شش بخش «از سبك پست مدرن تا اجرا»« ،تئاترواری و
انحراف از مدرنیته»« ،فراسوی فرم :فورمن ،كربی ،ویلسون»« ،رقص مدرن و اثر هنری مدرن»،
«فروپاشی سلسله مراتب و رقص پست مدرن» و «داستانگویی :روایت بر علیه خودش» است .در
این بخشها مطالبی چون پس��ت مدرنیسم و معنا ،پست مدرنیسم و تاریخ ،بر علیه تعمیق،
رقص مدرن و اثر مدرنیست ،از شانس تا تصویر فردی ،سیاستهای پست مدرن و روایت پایدار
بررسی شده است.كتاب «پست مدرنیسم و اجرا» در شمارگان 2000نسخه و با قیمت 4000
تومان از سوی انتشارات نمایش منتشر شده است.نیك كی ،استاد مطالعات تئاتر در دانشگاه
وارویك است .او تئوری اجرا و همچنین تئاتر تجربی و هنرهای اجرایی را آموزش میدهد.

