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از گوشه و کنار

شادی غفوریان

»ترجمه  کاوی« اثر جدید بهاء الدین خرمشاهی 
بهاءالدینخرمشاهيازآمادهيچاپبودنکتاب»ترجمهکاوي«
خبرداد.بهگزارشخبرنگاربخشکتابخبرگزاريدانشجویان
ایران)ایسنا(،خرمشاهيبااشارهبهاینکهکتاب»ترجمهکاوي«
زیرچاپاس��ت،اظهارکرد:ای��نکتابدر500صفحهوقطع
وزیرياستودرآخرینمراحلتولیدبهسرميبرد.ویافزود:
اینکتابدربارهيمسائلترجمهيعربيوانگلیسيبهفارسي
استوتوسطنشرناهیدبهچاپميرسد.اوهمچنینازتدوین
کتابدیگريدررابطهبافرهنگواژگاندانشگاهيخبردادو
عنوانکرد:تدویناینکتابراباهمکاريسیامکعاقليانجامميدهیمکهدردستتدوین
است.خرمشاهيسپسدررابطهباکتاب»قرآنوفرهنگعامه«،گفت:اینکتابدرمرحلهي
پایانيغلطگیرياستوتوسطنشرپژوهشگاهفرهنگواندیشهياسالميبهچاپميرسد.
اودرپایانازتجدیدچاپکتابهاي»حافظنامه«و»کلیاتس��عدي«ازسويانتشارات

دوستانخبرداد.

ترجمۀ انگلیسی جدیدي از »مادام بواري« اثرگوستاو فلوبر
بهگزارشخبرگزاريکتابایران)ایبنا(بهنقلازآمازون،ترجمهجدیداینکتابمشهوراز
ادبیاتکالسیکفرانسهیکباردیگرباترجمه»لیدیادیویس«واردبازارکتابانگلیسيزبان
شدهاست.جاناتانفرانزننویسندهمشهورآمریکایينیزکهباانتشاررمان»آزادي«سروصداي
زیاديبهپاکرده،گفتهاستنویسندگاناندکيهستندکههنوزبهاهمیتواژگانيکهروي
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کاغذميآورندفکرميکنندو»لیدیادیوس«ازآنجملهاست.
اینمترجمکه7سالپیشازاین»طرفخانهسوان«مارسل
پروس��ترانیزترجمهکردهوبراياینکارشنیزبااس��تقبال
ش��ایانروبهروشده،بهعنوانکس��يکهازتوانایي»انعکاس
موسیقيزبانيمتناصلي«برخورداراست،تحسینميشود.
مادامبواريکهدرسال1857منتشرشدامروزبهعنوانیکي
ازنخستینشاهکارهايداستانهايرئآلیستيشناختهميشود.
فلوبردرایناثربدونرویکردبهس��بکرمانتیسم،سبکادبي
خاصخودرابناگذاشتو»لیدیادیویس«نیزباترجمهامضادار
خودش،اینسبکراکهمدتهافرانسويزبانانازآنبهرهبردهاند،بهانگلیسيزباناننیزارائه

کردهوبهشاهکارفلوبرحیاتجدیديدرزبانانگلیسيبخشیدهاست.

نمایشنامه هاي »پی یر ایو میلو« ترجمه شد
براينخستینبارازآثارپییرایومیلودونمایشنامه»آزنکورت«و»سنگریزهآقایپییر«با
ترجمهمحمدکریمیانمنتشرمیشود.کریمیانبهخبرگزاريکتابایران)ایبنا(،گفت:پس
ازاجراینمایشیدرفستیوالماهمولیرکهبهدعوتشهردارورسایدرسال2005بودبااین
نویسندهآشناشدموپسآنچندیناثرویراکارگردانیویابازیکردهام.ويچندیپیش
باایننویسندهبهنتیجهميرسدکهبهتراستتماميآثاراوبهفارسیترجمهشود.بنابراین
طینامهایازایشاناختیارتامميگیردتاآثارشبهزبانفارسیبرگرداندهشود.دراینراستا
وي15اثراز»پییرایومیلو«رابهمرورترجمهواجراخواهدکرد.بهگفتهکریمیان؛»حیات
دیالکتیککنشهايدرهمتنیده،طرحفلسفهونظریاتگودلی
وقضیهناتمامیتازویژگيهاينمایشنامه»آزنکورت«است«.
بهعنواننمونهدربخش��يازنمایش��نامهميخوانیم»هستی،
امتدادلحظههاست.پسازهرلحظهای،لحظهدیگریستو...«.
کریمیانمیافزاید؛ایننویسندهبهدالیلنوعسبکنوشتاری
وبهکارگیریفلس��فهدرآثارشبهنوعیمشکالتومعضالت
انس��انیراپیشروکشیدهونحوهبرخورددنیایمدرنبااین
مس��ایلرابهچالشمیکش��د.دونمایش��نامه»آزنکورت«و
»س��نگریزهآقایپییر«ازسويانتشاراتنیالمنتشرميشود.

پیی��رایومیل��ودر14می1964درپاریسب��هدنیاآمد.اودرکن��ارتدریسریاضیاتدر
دبیرستانبهنویسندگیداستانهایکوتاهونمایشنامهمیپردازد.نمایشنامههایویازنوع
تئاترابزورداستوبهزبانهایمختلفترجمهودربیشاز30کشوربهنمایشدرآمدهاست.

علوم ترجمه اي براي بچه ها
مولفانایرانیتقریباهیچوقتبهتولیدکتابدرحوزهعلمیبرایکودکانونوجواناننرسیدهاند
واکثرکتابهاییکهدراینحوزهبهبازارکتابمیآید،مجموعهکتابهایترجمهایهستند
کهچندمترجممح��دودآنهارابرگردانکردهاند.بهگزارشخبرگزاريکتابایران)ایبنا(،
»باگامهایکوچک«یکیازاینمجموعههاس��تکهانتشارآندرماههایاخیرشروعشده
وتاکنونهشتمجلدآنبهبازارنشرآمدهاست.کتابهای»باگامهایکوچک«بهکودکان
دربارهموضوعاتمختلفاطالعاتیعلمیبهزبانسادهمیدهد؛ترجمههاییدقیقازمولفان
خارج��یکتابهایعلمی،ب��رایکودکانونوجوانبهترازنبودکتابدراینحوزهاس��ت.
»زندگ��ی«عنواننخس��تینمجلداینمجموعهاس��تک��هاطالعاتیدربارهس��یارهايکه
رویآنزندگ��یمیکنی��موروندش��کلگیریکرهزمی��نوزندگیانس��انهارویآن،به
ک��ودکانمیدهدودرپایانه��مفرهنگلغاتیکوتاهدربارهموضوعات��یکهدرآنتوضیح
دادهش��دهدراختی��ارکودکانق��رارمیدهد.اینواژهنامهدرمجلده��ایدیگرمجموعههم
تک��رارمیش��وندوکودکانپسازمطالعههرجلدتوضیحیدرب��ارهواژگاندراختیاردارند.
هف��تجلددیگرای��نمجموعهب��اعنوانه��ای»ش��هر«،»آب«،»انرژی«،»خورش��ید«،
»دن��دانه��ا«،»زبال��هوبازیاف��ت«و»آتشفش��انه��ا«ب��هچاپرس��یدهکهنویس��نده
برخ��یازآنها»فراس��وامیش��ل«اس��توبرخ��یمجلدهارانی��زمولفاندیگ��رخارجي
نگاش��تهاندام��اتم��اماینمجموع��هرامهنازعس��گریبهفارس��یبرگردانکردهاس��ت.
میتوانگفتاستفادههمسانازتصویرومتنبهمجموعه»باگامهایکوچک«بعدخاصی

بخشیدهتاطیفبیشتریازکودکانمخاطبانآنباشند.

»شك« جان پاتریك  شنلي ترجمه شد
نمایش��نامه»شک«دردهه60ودریکمجتمعآموزش��يدرنیویوركاتفاقميافتد.پسر
سیاهپوس��تيوارداینمدرسهميشودکههیچکسبااوسرسازگاريندارد.کشیشیکهدر
مدرس��همشغولبهکاراس��تودرضمنمربیورزشهمهسترفتارخوبیباپسركسیاه
پوستنشانمیدهدواینموضوعشکمدیراینمجتمعرابرميانگیزدوتاپایاننمایشنامه
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بااوميماند.بهگفتهمحمدمنعم،مترجماینکتاب،نمایشنامه
»شک«جوایزمتعددومعتبريچونپولیتزرراازآنخودکرده
است.ایناثردرسال2006توسطرومنپوالنسکيدرلهستان
بهرويصحنهرفتهاس��ت.بهگزارشایبناایننمایش��نامهبه
زوديازس��ويانتش��اراتنی��الروانهب��ازارکتابميش��ود.
جانپاتریکش��نليبراس��اسنمایش��نامهخودفیلم»شک«
رادرس��ال2008ب��اب��ازيمریلاس��تریپ،فیلیپس��یمور
هافم��نوام��يآدام��زس��اختهاس��ت.جانپاتریکش��نلي
متول��دس��وماکتب��ر1950دربرانک��سنیوی��ورك،درس
خواندهدانش��گاهنیویورك،نمایش��نامهنویس،فیلمنامهنویس،کارگردانتئاتروسینماست.
اوازاوایلدهههش��تادمیالديش��روعبهنوشتننمایش��نامهکردوازهمانآغازآثارشبر
صحنهتئاترموفقبودندوجایگاهایننویس��ندهرادرمقامنمایشنامهنویس��يجستوجوگر
وپيگی��رتجربههايمتفاوتتثبیتکردند.ویدرس��ال1987نخس��تینفیلمنامهاشرا
نوش��ت:»ماهزده«،کهبهخاطرشبرندهجایزهاسکاربهترینفیلمنامهغیراقتباسيهمشد.
»بهماهخوشآمدید«،»دنيودریايآبيعمیق«،»وحشيدرلیمبو«،»خیالبافمتکایشرا
ميکاود«،»سازشایتالیایيآمریکایي«،»زنانمنتهي«،»همهبرايخیریه«،»حسابيترسو«،
»گداهادرخانهوفور«،»همهاینهایعنيچه«،»بوسیدنکریستین«،»دلتنگيبرايماریسا«،
»چهارسگویکاستخوان«،»غازوحشي«،»پولمنکجاست؟«،»سلیني«،»قصهکثیف«،

»نغمهدریانورد«و»تمرد«ازنمایشنامههايایننویسندهاست.

ترجمه تفسیر »کّشاف« زمخشري به زبان فارسي
مسعودانصاري،مترجماینتفسیر،اظهارداشت:»کّشاف«نخستینباراستکه904سال
پسازنوشتهشدنش،بهفارسيترجمهميشود.وي»کّشاف«راازاساسيترینومهمترین
تفاس��یرجهاناسالمبرش��مردوگفت:جنبهبالغي،ادبيوبیانوجوهاعجاززبانيقرآناین
اثراهمیتفراواندرمیانس��ایرتفاسیردارد؛بهگونهايکهبسیاريازتفاسیرپسکّشافاز
آنتاثیرگرفتند.همینویژگيهامرابرآنداش��تتابهترجمهآنبپردازم.انصاريبااش��اره
بهمنعکسش��دنجنبههايبالغيایناثردرترجمهگفت:تالش��مبراینبودکهترجمهرا
نظیرمتناصلي،بامتنياستواروبالحاظکردنجنبههايادبيوبالغيبهنگارشدرآورم.
ويافزود:زمخش��ريازمفس��راناهلسنتباگرایشمعتزليبود.ويهیچتعصبيرامبني

برباورهاياعتزالياشدراینتفس��یرتخصصيواردنکرد.ایننویسندهومترجمدرپاسخبه
اینس��والکهفایدهترجمهفارسياینتفسیرکهمخاطبانآنغیرمتخصصانخواهندبود،
چیست،گفت:مطالعهایناثرحتيبرايافراديکهدرعلومقرآنيتخصصندارندنیزخالي
ازفایدهنخواهدبود،زیرابخشروایي،اختالفروایتورمزگشایيازوجوهبالغيآنميتواند

درتماميمخاطبانکششيبرايمطالعهایجادکند.

ترجمه مقاالت تازه اي از »دایره المعارف زیبایي شناسي آکسفورد«
مترجمحوزهاندیشهکهپیشازاینمقاالتياز»دایرهالمعارف
زیبایيشناسيآکسفورد«راترجمهومنتشرکردهاست،برخي
دیگرازمقاالتایناثررادردستترجمهدارد.فریبرزمجیدي
درگفتوگوباخبرگزاريکتابایران)ایبنا(،ایندایرهالمعارفرا
شاملمباحثيدربارهفلسفههنربرشمردوگفت:»بیاندرهنر،
تفسیردرهنر،کنایهچیست؟استعارهچیست؟مجازچیست؟«
عناوی��نبرخ��يازمقاالتياندکهدرحالترجمهآنهاهس��تم.
ويافزود:تاکنون10مقالهازایناثرازسويفرهنگستانهنر
منتش��رشدهاستوترجمهمقاالتجدیدسالآیندهمنتشرميشود.تمامياینمقاالتدر

حوزهمسایلنظريهنرجايميگیرند.
مجیديعنواناحتمالياینکتابرا»مسایلکليفلسفههنر«یا»دربارهفلسفههنر«دانست.
اینمترجمدربارهفایدهآشنایيمخاطبانعامبافلسفههنرگفت:مردمهرروزباهنرسرو
کاردارندواگربامسایلنظريهنرآشناباشند،ازآثارهنريلذتبیشتريخواهندبرد.وي
افزود:مطالعهفلسفههنروآشنایيازمبانينظريآن،زیربنايفکريافرادبرايفهمبیشتر
هنرراتقویتخواهدکرد.مجیديکهبرندهکتابسالبرايکتاب»زیبایيشناسيوذهنیت
ازکانتتانیچه«است،تاکنونآثاردیگريرانیزدرحوزهفلسفههرمنتشرکردهکهبهگفته
او،بااستقبالخوبيمواجهشدهوبهچاپهايمجددرسیدهاند.ازمیاناینکتابهاميتوان
به»زیباییشناس��یفلسفیوتاریخزیباییشناس��یجدید«و»مسائلکلیزیباییشناسی«

اشارهکرد.

نثر شاعرانه قبانی منتشر می شود
دیدگاههاینزارقبانیدرحوزهشعرکهدرقالبنثریشاعرانهبیانشدهباترجمهمحمدسعید
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میرزایی،شاعردرکتابیباعنوان»شعرچیست«آماده
انتشاراستوتاپایانامسالمنتشرمیشود.میرزایی
درگفتوگ��وباخبرگزاریکت��ابایران)ایبنا(درباره
کتابهایآمادهانتشارشگفت:"یکیازاینکتابهابا
عنوان»ماهوالشعر«)شعرچیست؟(اثرنزارقبانیاست
کهترجمهآنراپیشتربهعنوانیکتحقیقدانشگاهی
انجامدادهبودم.ایناثرتاکنونبهزبانفارسیترجمه
نشدهاست.قبانیدراینکتابنظراتخودرادربارهشعروالبتهبانثریشاعرانهبیانکردهاست.
ترجمهایناثررامرحومقیصرامینپوروموسیبیدجنیزدیدهبودندونظراتخودرادربارهآن
بهمنمنتقلکردند.امینپورمعتقدبودنثرقبانی،خودشعراست.دراینکتابنظراتقبانی
درحوزهشعر،وضعیتشعرمعاصرعربوتعریفشعرآمدهاست.نگاهقبانیبهشعرنگاهی
بسیاررویاییومشتاقانهاستودیدگاههایاوبرایمخاطبایرانینیزمیتواندجذابباشد."
میرزاییدربارهانگیزهاشازترجمهاینکتابتوضیحداد:" ازآنجاکهغزلسراهستموشعر
قبانینیزهموارهش��عرعاش��قانهاس��تمطالعهدیدگاهاودرارتباطباشعربرایمناهمیت
بس��یاریداش��توبهعنوانتجربهاینکتابراترجمهکردم." .محمدسعیدمیرزاییمتولد
آذر1355درکرمانش��اهوفارغالتحصیلکارشناسیارش��دزبانوادبیاتفارسیازدانشگاه
تهراناست.»درهابرایبستهشدنآفریدهشد«،»مردبیمورد«،»دیروزمیشدمکهبیایی«،
»گوزنسبز«و»قصائدرضوی«ازجملهمجموعهشعرهاییهستندکهازاینشاعرومنتقد

ادبیمنتشرشدهاست.

بازچاپ پرخواننده ترین تاریخ فلسفه                                       
جلدچهارمکتاب»تاریخفلس��فه«اثرکاپلس��تونباترجمه
غالمرضااعوانيبهچاپس��ومرس��ید.اینکت��ابکهبراي
نخس��تینبار9سالپیشانتش��اریافت،شرحشکلگیري
سنتفسلفيجدیددرفلس��فهغرباستکهباعقلگرایي
دکارتآغازش��د.بهگزارشخبرگزاريکت��ابایران)ایبنا(،
»تاریخفلسفه«کاپلستونمجموعهایهشتجلدیاستکه
بهفلس��فهقدیم،فلسفهقرونوس��طیورنسانساختصاص
دارد.تاریخفلسفهکاپلستونپرخوانندهترینتاریخفلسفهدر

ایراناس��تکهالبتهدلیلآنراميتوانموجودنبودنترجمهتاریخفلسفهايکاملدانست.
اکنونتاریخفلسفهراتلجازسويانتشاراتحکمتدردستچاپاستکهدرصورتانتشار،
تماميمجلداتآنممکناس��تجایگزینمناسبيبراياینتاریخفلسفهباشد.چاپسوم
جلدچهارم»تاریخفلسفه،ازدکارتتاالیبنیتس«درشمارگان2000نسخه،464صفحه

وبهاي80000ریالازسويانتشاراتسروشواردبازارنشرشد.

خاطرات صد در صد واقعی یك سرخپوست پاره وقت 
بهگزارشایبنا،رضيهیرمنديمترجمآثار»شلسیلوراستاین«
دربارهجدیدترینکتابيکهدردستترجمهداردگفت:»االن
مشغولترجمهکتابيهستمکهذهنمرابسیاربهخودشجلب
کردهودس��توپنجهنرمکردنباآنبرایمسختوارزشمند
است.نثراینکتابایجازيشاعرانهداردوازکوتاهبودنجمالت
وخیالانگیزيهايبس��یارنابازویژگيهايایناثراس��ت.«
مترجمکتاب»سرگذشتالفکادیو«دربارهيایناثرافزود:»این
رماننوجوانانه»خاطراتصددرصدواقعيیکسرخپوس��ت
پارهوقت«نامداردو»ش��رمنالکس��ي«یکنویسنده-ش��اعرآمریکایي،آنرانوشتهاست.«
رضيهیرمنديدرگردآوريونگارشبخشيازکتاب»ماهمروزيروزگاري...«نیزسهمي
داش��تهاس��ت.اودربارهياینکتابمیگوید:»ایدهينگارشوتهیهياینکتاببادیدن
کتابيبانام»وقتيهمس��نتوبودم«بهذهنمارس��ید.دکترعليخزاعيفرپيگیريکار
تهیهياینکتابراعهدهدارش��دهوباانتش��ارفراخوانيازنویس��ندگانخواستندخاطرات
کودکيشانرابهزبانسادهبنویسند.«.»شمسلنگرودي«،»احمدپوري«،»زهرهقائیني«،
»فرهادحس��نزاده«،»محمدرضاش��مس«،»مصطفيرحماندوست«،»جمشیدخانیان«و

»احمداکبرپور«برخیازنویسندگانيبودندکهدراینطرحمشارکتکردند.

سه  شاعر فرانسوی در کتاب فروشی های ایران
»پاریسدرشب«گزیدهشعرهایژاكپرهور،»سایهسرمست«گزیدهاشعارروبردسنوسو
»عاشقانههایبیکالم«گزیدهاشعارپلورلنباانتخابوترجمهاصغرعسکریخانقاهوزهرا
تعمیدیبهصورتدوزبانهدرایرانمنتشرشدند.بهگزارشخبرگزاریکتابایران)ایبنا(،ناشر
اینس��هکتابکهدرقطعجیبیمنتشرشدهاندانتشارات»کتابخورشید«است.چاپسوم
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اینسهکتابهمزمانبایکدیگرمنتشر
ودرکتابفروش��یهاتوزیعشدهاست.
اینس��هاثربراینخس��تینبار6سال
پیشدرسال1383منتشرشدهبودند.
درابت��دایای��نس��هکتابیادداش��ت
کوتاهیمنتشرشدهکهبهشکلمختصر
بهزندگیوآثارشاعرمیپردازد.همچنیندراینسهکتابمتناصلیشعرهابهزبانفرانسه

درمقابلترجمهفارسیآنهامنتشرشدهاست.
پاریس در شب 

گزیدهایازش��عرهایژاكپرهور،ش��اعرونمایش��نامهنویسفرانس��ویاس��ت.ش��عرهای
ای��نکت��ابتوس��طاصغ��رعس��کریخانق��اهانتخ��ابوب��هفارس��یترجم��هش��دهاند.
پرهوردرچهارمفوریهسال1900درنوبلیسورسنبهدنیاآمد.اینشاعردرسال1907به
پاریسرفتوبهتحصیلدرمدرس��همش��غولش��د،اماخیلیزودمدرسهرارهاکردبهکار
کردنپرداخت.درهمانس��الجنگش��روعش��دواینش��اعربااینکهازجنگیدنمتنفر
ب��ود،ب��هاجباربهعضوی��تنیرویدریاییدرآمدام��اچونرفتارنمونهاینداش��تبارهابه
زن��دانافتاد.ویپسازپایانجنگتماموقتخ��ودراوقفادبیاتکرد.»گفتارها«1945
،»داس��تانه��ا«1948،»نمای��ش«1951،»ب��ارانوه��وایخ��وب«1955،»تودههای
درهم«1865،»اینچیزهاوبقیهچیزها«1972،آثارمطرحاوهس��تندکهمورداس��تقبال
منتقدینوش��عردوس��تانقرارگرفت.پرهوردرس��ال1977درسن77سالگیدرگذشت.
تاکن��ونآث��اریچ��ون»آوازدرخ��ون«،»ب��رایترس��یمپرترهی��کپرن��ده«و»چگونه
خره��ا،خ��رش��دند«ازپ��رهورب��هفارس��یترجم��هودرای��رانمنتش��رش��دهاس��ت.

نمونهایازاشعارکتاب»پاریسدرشب«:
 در دوازده قصر تسخیر شده 

 برای دوازده لقمه نان 
 دوازده مرد از نفرت می گریند 

 در دوازده حمام 
 آن ها خبر بدی دریافت کرده اند 

 خبر بدی از کشوری بد 
 یک فرد بومی 

 در شالیزار خود ایستاده 
 و مشتی برنج را 

 با حرکتی تمسخر آمیز 
به سوی آسمان پرتاب کرده است 

سایۀ سرمست 
»س��ایۀسرمس��ت«گزیدهایازشعرهایروبردس��نوسش��اعروروزنامهنگارمتولدپاریس
اس��ت.ش��عرهایاینکتابتوس��طزهراتعمی��دیانتخابوبهفارس��یترجمهش��دهاند.
روب��ردس��نوسفرزن��دی��ککافهچ��یبودهاس��ت.اودرپاری��سدرچهارمژوئی��ه1900
بدنی��اآم��دوبهیککال��جغیرانتفاع��یرفت��هودرآنج��اکارشرابهعنوانمنش��یآغاز
ک��رد.پ��سازآنب��هعن��وانمقال��هنوی��سروزنامهپاریسس��ویرمش��غولبهکارش��د.
نخس��تینش��عرچ��اپش��دهازاودرتاری��خ1917درس��تایشجوان��یمنش��ترش��د.
درس��ال1922اواولی��نکتابشراکهمجموعهایازکلماتقصاربهش��یوهفراواقعگرابود
بانامروزس��الوی)براس��اسناممستعارهنرمندنامدارفرانسهمارس��لدوشان(چاپکرد.
اوباکس��انیمثلپیکاس��و،همینگوی،آنتوننآرتووژاندوسپاس��وسآش��ناودوس��ت
میش��ودونقدهایبس��یاریدرحوزهموس��یقیوسینمامینویس��د.اودرصحنهسیاست
همحضورداش��تهوبهدرزمانجنگدومجهانیدرنهضتمقاومتفرانس��هعضومیشود.
اینش��اعردرس��ال1944توسطپلیسگشتاپویآلماندستگیرش��د.اوبهاردوگاهاسرای
جنگیمنتقلشدورنجومشقتفراوانیراتحملکرد،اماازبختبدشدرستیکروزپیش
ازآنکهاردوگاهمحلاسارتاوتوسطنیروهایمتفقینآزادشود،در8ژوئن1945درگذشت.

نمونهایازاشعارکتاب»سایهسرمست«:
به تو اندیشیدن 

سکوت من است 
عزیز ترین، طوالنی ترین و طوفانی ترین سکوت 

تو در درونم هستی همیشه 
همچون قلب نادیده ام 

همچون قلبی که به درد می آورد 
همچون زخمی که زندگی می بخشد 
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عاشقانه های بی کالم 
»عاش��قانههایب��یکالم«گزیدهایازس��رودههایپلورلنش��اعرفرانس��ویمتولدش��هر
متزاس��ت.ش��عرهایاینکتابتوس��طزهراتعمیدیانتخابوبهفارس��یترجمهشدهاند.
ورلنش��اعرفرانسویوازچهرههایمکتبسمبولیسمدرشعرفرانسهبود.اومتولددرسال
1844بهدنیاآمد.اینشاعردرسال1871درجریانکمونپاریسسرپرستانتشاراتکمیته
رهبریکمونبودوپسازسرکوبخونیناینجنبشمخفیشد.درسال1872بادوستش
آرتوررمبوشاعرمعروففرانسهسفریکوتاهیبهانگلستانوبلژیککردوچونرمبومیخواست
ازاوجداش��وددرنزاعیکهدرگرفترمبوراباتپانچهزخمیکردوبهزندانمحکومش��د.
ویدوبارهمدتیبهانگلستانرفتوبهمعلمیپرداخت.اودرآخرعمرخودبهموادمخدرو
الکلمعتادشدهبودودرفقروتنهاییدرحالیکههمسرشاوراتركکردهبوددرگذشت.

نمونهایازاشعارکتاب»عاشقانههایبیکالم«:
 سپیده دمی بی رمق 
 می ریزد در دشت ها 

 اندوه 
 غروبگاهان 

 اندوهی که تسال می دهد 
 قلب فراموش شده مرا 

 با نغمه های آرام 
 در غروبگاهان 

 و رویایی غریب 
 به مانند غروبگاهان 
 بر شنزاران ساحل 

 اشباح سرخ فام 

می گذرند از مقابل دیدگانم 
بی امان 

به مانند غروبگاهان 
بر شنزاران ساحل

گزیده شعرهای »جورج سفریس« منتشر شد     
گزیدهش��عرهای»جورجس��فریس«باترجمهعبداهللکوثری
توسطانتش��اراتمرواریدمنتش��روراهیبازارکتابشد.این
دفتر37شعرازسفریسرادربرمیگیرد.کوثریمعتقداست
خوانندهاینشعرهابایداهلتاملباشدتادركصحیحیازاین
سرودههادریافتکند.بهگزارشایبنا،کوثریدرابتدامقدمهای
براینمجموعهنوش��تهودراینمقدمهبهروندآش��ناییاشبا
شعرسفریساش��ارهداشتهاست.کوثرینخستینبارگزیدهای
ازش��عرسفریسراباترجمهانگلیسیبهصورتهدیهدریافت
میکند.اماطبقگفتهخودش،برقراریارتباطمناسبباشعرسفریسکهسنگینوآکندهاز
تفکراتوتامالتاینشاعربهزبانانگلیسیاست،برایاوکهشیفتهشعرفارسیبوده،چندان
سادهنبودهاست.طی15سالاخیرکوثریبهسویشعرسفریسودیگرشاعربزرگیونان،
کنستانتینکاوافیکشیدهمیشودومطالعهشعرایندوبهویژهسفریسیکیازدغدغههایاو
میشود.درسال72ترجمهمقالهایمفصلدرنقدوشناختسفریسهمراهباقطعاتیازچند
شعراودرنشریه»مترجم«منتشرمیشود.نخستینماخذکوثریگزیدهایازشعرسفریس

باترجمهرکسوارنر،ازمترجمانومنتقدانشعرمعاصریونانبودهاست.

خواننده اهل تامل 
کتابحاضرعالوهبرگزینشوارنرشعرهایدیگرسفریسراشاملمیشودکهکوثریخود
ازمیانمجموعهکاملاشعاراوبرگزیدهاست.پرداختنبهاساطیروتاریخیونانگاهدركو
دریافتشعرسفریسرابرایخوانندهدشوارمیکند.ایننکتهایاستکهمترجمنیزبرآن
آگاهوباآنروبروبودهاست.اماکوثریمعتقداستشعرسفریسبهخودیخودبسیاریاز
دشواریهاراآسانمیکند.تنهابهاینشرطکهخوانندهاهلتاملباشدوکارخواندنشعرها
راسرسرینگیرد.نکتهدیگردربارهاشعارسفریسایناستکهشعراودرعینآنکهسرشار
ازعاطفهایعمیقواغلبدردناكواندوهگیناس��ت،اماآکندهازتاملوتفکراست.جورج
سفریسباناماصلیجورجسفریادسدرسال1900درازمیر)اسمورنه(واقعدرآسیایصغیر
زادهش��د.ویدردانشگاهپاریستحصیلودکترایحقوقدریافتکردودرحوزهادبیاتو
شعرنیزتوانستجایزهنوبلادبیاترادرسال1963بهخوداختصاصدهد.اینگزیدهاشعار،
زندگینامهس��فریسوسیرانتشارآثارشدرحوزهش��عرراشرحمیدهد.همچنینترجمه
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خطابهجورجس��فریسبههنگامدریافتجایزهنوبلنیزدراینکتابآمدهاست.»موکنه«،
»هایکو«،»کالمیبرایتابستان«،»بازگشتازتبعید«،»یاسمن«،»تندیسکتقدیر«،»میان
پردهشادی«،»خطاطی«،»هلن«و»انکار«عنوانبرخیازشعرهایاینگزیدهاشعارهستند.
کتاب»گزیدهش��عرهایجورجس��فریس«در177صفحه،شمارگان1100نسخهوقیمت

4900تومانتوسطانتشاراتمرواریدمنتشروراهیبازارکتابشدهاست.
بخشیازقطعهشعر»آبانبار«: 

 این جا در زیرزمین آب انباری ریشه دوانده ست 
 مغاك آب های پنهان که گرد می آیند. 
 بامش بازتاب می دهد صدای گام ها را.

 ستارگان با دلش درنمی آمیزند.
 و روز که قد می کشد، می گسترد و بسته می شود 

دستی به آن نمی رساند.

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

و شعر معرفی شدند. 
کتابهاییکهبهفهرستنهاییاینجایزهدربخشداستانراهیافتهاندشاملاینآثار

است:
آگات /اثرمارلینفننیکرك/ترجمۀ»میشلهینس«اززبانآفریقایی
 کنفرانس ادبی/نوشتهسزارآیرا/ترجمۀکارتینسیلوراززباناسپانیایی

دوره طالیی/ اثرمایکلاجواز/ترحمۀاندرواوکلنداززبانچکی
یک زندگی روی یک کاغذ/اثرژرژاولیویهشاتوریان/ترجمۀادواردگوویناززبانفرانسوی

 ژوکرها/اثرآلبرتکاسریترجمۀ/آناموشوواکیساززبانفرانسوی
 بازدید/اثرجنیارپنبک/ترجمۀسوزانبرنوفسکیاززبانآلمانی

زبان بازی/اثررومنگاریکهبهاسمامیلآژارمنتشرشدهترجمۀدیویدبلوساززبان
فرانسوی)درایرانباعنوانزندگیدرپیشرویمنتشرشدهاست(

 فریبکار واقعی/ اثرتوجانسون/ترجمۀتوماستیلاززبانسوئدی
 وقار در حال خواب/ اثرامیلیوالسکانوتگوییترجمۀایدراناویاززباناسپانیایی

جورج لتم : فیزیکدان و آدمکش/اثرارنستوایس/ترجمۀجوئلروتنبرگاززبانآلمانی

فهرستنامزدهایمرحلۀنهاییدربخششعرنیزشاملاینآثاراست:
 هندسی/اثراوژنژیلویک/ترجمۀریچاردسیبرتاززبانفرانسوی

 کارت های اشتباهی/اثریوجیانترجمۀ/ونگپینگورانپجتاززبانچینی
 زمان آسمان و قلعه ها در هوا/ اثرآیانکاواتاترجمۀ/ساواکوناکایاسواززبانژاپنی

 بچه طبیعت/ اثرلولیتالیشناکوترجمه/هنریایزراییلیواشپرساکاتپیاززبانآلبانیایی
کتاب چیزها/اثرآلساستیگرترجمۀ/برایانهنریاززباناسلوونیایی

درفهرستاولیهبخشداستانینامنویسندگانیاز19کشورکهآثارشانرابه12زبان
نوشتهبودندبهچشممیخورد.دراینفهرستبیشترینآثاربهزبانفرانسهنوشتهشدهبود
و7کتاباززبانفرانسه،5عنواناززباناسپانیایی،4عنواناززبانآلمانی،ویکاثراززبان
هایآفریقایی،عربی،کرواسی،چک،هلندی،عبری،نروژی،لهستانیوسوئدیبهانگلیسی
ترجمهش��دهبودند.برخالفسالپیشامس��الهیچاثریازچینیوروسیکهبهانگلیسی
ترجمهشدهباشددراینفهرستجاینداشت.اینجایزهازسال2007شروعبهکارکرده
وهدفآنتوجهبهترجمهآثاربینالمللیاس��ت.درایناثرکتابهایترجمهش��دهایراه
یافتهاندکهاززبانهایدیگربهزبانانگلیس��یودرفاصلهبیناولدس��امبر2009تا30
نوامبر2010منتشرشدهباشند.یکگروه9نفرهازمیانناشرانومنتقدانادبیگروهداوری
بخشداستانیاینرقابترابرعهدهدارند.بخششعرنیزباداورییکگروه5نفرهبرتریناثر
ترجمهشدهرابرمیگزیند.برترینکتابترجمهشدهدرهربخشازرقابتامسال،باحمایت
مالیسایتکتابآمازون،یکچک5هزاردالریبراینویسندهومترجمبهارمغانمیآورد.
برندگاننهاییاینرقابتدرتاریخ29آوریل)9اردیبهش��ت(درحاشیهجشنوارهصداهای

جهانقلممعرفیمیشوند.

پژوهشی در ترجمه کلمات کلیدی قرآن کریم
»پژوهش��یدرترجم��هکلم��اتکلی��دیقرآنکری��م«عنوانکتابیاس��تکهب��هزودی
ازس��ویانتش��ارات»آهنگقلم«خراس��انرضویمنتش��رخواهدش��د.ای��ناثرترجمه
ح��دود860کلمهمه��مقرآنکریمرابررس��یکردهاس��ت.بهگزارشخبرگ��زاریکتاب
ایران)ایبن��ا(،درکتاب»پژوهش��یدرترجم��هکلماتکلیدیقرآنکریم«ه��رواژهمهمو
کلی��دیقرآنکریمب��اپنجمعنیمتفاوتازابولفضلبهرامپ��ور،محمدکاظممعزی،مهدی
الهیقمش��های،آی��تاهللناصرمکارمش��یرازیومحمدمهدیفوالدوندارایهش��دهاس��ت.
مخاطبدراینکتابباتاریخچهترجمهقرآنکریمبهزبانفارس��یوالتین،اس��امیانواع
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ترجمههاییکهازقرآنکریموجوددارد،ویژگیهایمترجمقرآنکریم،مهمترینآثاریکه
ترجمهقرآنکریمدرزندگیانس��انداردوضرورتپرداختنبهعلمتفسیرقرآنکریمآشنا
میش��ود.درایناثر،واژههایمهموکلیدیقرآنکریمبهترتیبسورههاوصفحاتقرآنبا
رسمالخطعثمانطهارزیابیشدهاند.ایننوشتارراهدسترسیسریعترحافظانوقرآنپژوهان
بهمفاهیموترجمههایتحتالفظیومحتواییواژههارافراهممیآورد.همچنینمخاطبدر
ایناثرمیتواندریشهکلماتمهمقرآنکریمرابامعانیفارسیهمخانوادهآنهامشاهدهکند.

ترجمه جدیدی از جان آپدایك
رمان»سنتار«،اثرجانآپدایک،نویسندهآمریکایی،بهفارسی
ترجمهشد.آپدایکدراینرمانکهیکیازنخستینکتابهای
اوست،ماجراییازرابطهپرفرازونشیبیکمعلمافسردهباپسر
پرشوروشوقخودراروایتمیکند.بهگزارشایبنا،»ِسنتار«
توس��طسهیلس�ُمیبهفارسیترجمهشدهاست.اینمترجم
پیشتراثردیگریبهنام»فرارکنخرگوش«راازایننویسنده
آمریکاییبهفارسیترجمهکردهاست.آپیدایکرمان»سنتار«
رادرسالهایآغازینزندگیحرفهایخودبهنگارشدرآورد.
اینکتابدرس��ال1964میالدیبانامانگلیس��ی»The Centaur«منتشرشد.ویدراین
رمانداس��تانرابطهیکمعلمافسردهمدرسهبهنامجرجوپسرپرشورواشتیاقش،پیتررا
نقلمیکند.جرجکهدورانزندگیاشبهعنوانیکبازیکنفوتبالویکس��ربازدرجنگ
جهانیاولسپریشدهاست،روزهایبیانگیزگیوسردیراسپریمیکندوحاالبهعنوان
معلمیکمدرسهدرشهریکوچکدرایالتپنسیلوانیا،چیزیجزناامیدیبهدانشآموزانش
یادنمیدهد.پس��رجوانشامالبریزازشورزندگیاستورویاینقاششدنوکارکردندر
شهرهایبزرگیچوننیویوركرادرسرمیپروراند.تنهاتفاهماینپدروپسرنفرتازمحل
زندگیشانوتالشبرایفرارازآناست.اینرمانکهدرسالانتشارجایزهملیکتابآمریکا
رابراینویسندهخودبهارمغانآورد،درزندگیحرفهایآپدایکتاثیرزیادیگذاشت.عالقه
واش��تیاقشخصیتهایداستانیآپیدایکبه»فرار«کهبعدهادرمعروفترینمجموعهاین
نویسنده)معروفبهمجموعهخرگوشی(ادامهیافت،ابتدادراینرمانآشکارشد.همچنین
اس��تقبالازاینکتابموجبشدتاآپدایکیکس��البعدادامهایبرایآنبنویسدوبانام
»Of the Farm«منتشرکند.ویدرکتابدومزندگیمادرپیتردرمزرعهایرهاشدهرابه

تصویرمیکشد.جانهویرآپدایک)متولد1932(،رماننویس،داستانکوتاهنویسوشاعر
آمریکاییبیشترینشهرتشبهدلیلنوشتنمجموعهرمانهایخرگوشیاستکهآنهارا
درسالهایمختلفودرچهارقسمتجداگانهباعناوین»فرارکنخرگوش!«،»خرگوشباز
میگردد«،»خرگوشپولدارمیشود«و»خرگوشاستراحتمیکند«نوشتهاست.ترجمه
فارسیرمان»سنتار«در312صفحهچاپیبهزودیتوسطنشرمرورایدمنتشرخواهدشد.

اینناشرکتاب»سنتار«را6هزارو500تومانقیمتگذاریکردهاست.

مقاالتی درباره تئاتر ترجمه شد
کتاب»ایدهنمایش«حاویمقاالتیدربارهتئاتراستکهتوسط
مرادفرهادپورانتخابوترجمهشدهاست.بهگزارشایبنامقاالت
گردآمدهدراینکتاببهجزدومقالهدرنیمهدومدههشصت
ترجمهودرمجلهنمایشچاپش��دند.محتوایتماممقاالت،
نظریاست.»تالشیبرایفهمدستآخر«نوشتهتئودورآدورنو،
»گفتاریدرحاشیهدستآخر«نوشتهمرادفرهادپور،»برشتو
تئاترحماسی«نوشتهفردریکیوئین،»وضعیتهایدراماتیک
اتینس��وریو«نوش��تهروبرتاس��کولز،»تئاتراززبانسارتر«،
»سنتهایدوگانههنرنمایشجدید«اثراریکبنتلی،»برشت
وایزنشتاین:مونتاژدرهنرجدید«نوشتهراینرفردریش،»شکسپیر«اثریوهانگوتفریدهردر،
»هنرنمایشازایبسنتاالیوت«نوشتهریموندویلیامزمقاالتارایهشدهدراینمجموعهاست.
کتاب»ایدهنمایش«درش��مارگان1500نس��خهوباقیمت4000تومانازسویانتشارات

هرمسبهفروشمیرسد.

جایزه ادبی یلتسین به مترجم اسپانیایی اهدا شد
مراس��ماهدایجوایزترجمهبنیادادبییلتسیندر
ش��هرمادریدپایتختاسپانیابرگزارشد.بهگزارش
ایبنااینجایزهاز2س��الپیشتاکنونبهبهترین
مترجمانآثارنویسندگانروسیبهزباناسپانیایی
اه��دامیشود.امس��النی��زدونف��رازمترجم��ان
سرشناساسپانیایی–فرناندوآتیروماسیاسبرای
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ترجمهداس��تانبلندنیکوالیلس��کوفباعنوان»رقیبسرسخت«وخوزهماریمونیاراویرا
برایترجمهداس��تانبلند»روزوداع«نوشتهوالدیمیرسوروکین،نویسندهروسیبرندهاین
جایزهش��دند.هردویاینآثارازطریقانتش��ارات"آلبا" شهرمسکومنتشرشدهاند.»مرکز
بوریسیلتسین«یکمرکزفرهنگیدرشهرمسکواستکهبرایگرامیداشتیادوخاطره
بوریسیلتس��ین،نخستینرییسجمهوریروسیهدرراستایحمایتازادیبانومترجمان
آثارنویسندگانروسیتاسیسشدهوهرسالبهشماریازادیبانسرشناسجهاناینجایزه

رااهدامیکند.

کتاب »پست مدرنیسم و اجرا« به ایران رسید
کتاب»پستمدرنیسمواجرا«نوشتهنیککیباترجمهامیر
لشکریبهمناسبتبیستونهمینجشنوارهبینالمللیتئاتر
فجرروانهبازارکتابشد.بهگزارشایبناوبهنقلازلشکری،
کتابدربارهش��اخهایازتئاتربهنام»پرفورمنس«اس��تکه
چندس��الیدرایرانبابشدهوتوس��طبرخیازهنرمندان
اجراشدهاس��ت.ویبابیاناینکهحوزهپرفورمنسدرزمینه
تئوریومطالعاتیدرکشورمادچارخالوکمبوداست،اظهار
داشت:امس��البخشپژوهشبیستونهمینجشنوارهتئاتر
فجرباعنوان»پرفورمنس«نامگذاریشد،دراینراستاکتاب
»پستمدرنیسمواجرا«راکهبهپیشنهادفریندختزاهدیترجمهکردهبودمبهجشنوارهارایه
دادمودرنهایتبرایچاپپذیرفتهشد.اینکتابصرفادربارهتئاترپستمدرنیسمنیستبلکه
پستمدرنیسمدرداخلمعماری،هنرهایاجرایی،هنررقص،هنرهایتجسمیوهنرهای
دیگربررسیشدهاست.کتابشاملششبخش»ازسبکپستمدرنتااجرا«،»تئاترواریو
انحرافازمدرنیته«،»فراسویفرم:فورمن،کربی،ویلسون«،»رقصمدرنواثرهنریمدرن«،
»فروپاشیسلسلهمراتبورقصپستمدرن«و»داستانگویی:روایتبرعلیهخودش«است.در
اینبخشهامطالبیچونپس��تمدرنیسمومعنا،پستمدرنیسموتاریخ،برعلیهتعمیق،
رقصمدرنواثرمدرنیست،ازشانستاتصویرفردی،سیاستهایپستمدرنوروایتپایدار
بررسیشدهاست.کتاب»پستمدرنیسمواجرا«درشمارگان2000نسخهوباقیمت4000
تومانازسویانتشاراتنمایشمنتشرشدهاست.نیککی،استادمطالعاتتئاتردردانشگاه

وارویکاست.اوتئوریاجراوهمچنینتئاترتجربیوهنرهایاجراییراآموزشمیدهد.


