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| جواد لگزيان |
اتحاد جماهير شوروي سقوط كرد و به فاصله اي 
كوتاه خيابان هاي مسكو جوالنگاه ماشين هاي 
مرسدس و بوتيك هاي پرزرق و برق به سبك غربي 
شد. به اين ترتيب گردشگران مرفه روسي هم سر از 
جزاير زيباي مديترانه اي درآوردند تا نوآمدگان هم 

از ميهماني هميشگي سرمايه عقب نمانند. 
اما اين ماه عسل تنها براي عده اي نزديك 
به حلقه اول مديران خوش اقبال بر جا مانده از 
حاكميت فروپاشيده به رهبري يلتسين بود و 
اكثريت مردمان در انبوهي از كاغذهايي كه قرار 
بود سهام آنها از خصوصي سازي باشد، دست وپا 
مي زدند. كاغذهايي كه براي يك وعده غذاي سرد 

به فروش مي رسيد. 
ايجاد بحران هاي عجيب و غريب و سپس 
فرونشاندن آنها، يعني تركيب غم انگيزي از كمدي 
و تراژدي، هنر منحصر به فرد يلتسين بود كه براي 
ميراث بر خود پوتين به يادگار گذاشت، مانند نمونه 
تاريخي حمله برق آسا به چچن و فرار رعدآسا از آن. 
دارودسته امنيتي پوتين بازي را ادامه دادند، 
آنها ديكتاتوري آهنين را از دربار تزار، پنهانكاري 
و دروغ پردازي را از سرويس هاي امنيتي دوران 
شوروي و ثروت اندوزي شخصي و دلقك بازي 
نمايشي را از يلتسين به خوبي آموخته بودند و تمام 

درس ها را به دقت در روسيه امروز پياده كردند. 
سياسي  مطالعات  پژوهشكده  ارشد  عضو 
»بوريس كاگارليتسكي« در آكادمي علوم روسيه 
در اين كتاب مي كوشد اين شرايط دهشتناك را 
توضيح دهد و البته مسير روشني در برابر فعاالن 

اميدوار مترقي در روسيه و جهان بگشايد. 
كاگارليتسكي با مهارت پرتويي از روشنايي 
بر صحنه نمايش پوتين افكنده است تا هرچند 
بازيگران در آن نقش هر روزه را با اقتدار ايفا مي كنند 
تماشاچيان تيزهوش افالس آنها را از كارنامه 
10ساله شان بخوانند.  كاگارليتسكي در »ميراث 
خواران اتحاد شوروي« مي گويد كه چگونه پوتين 
از پِس ادامه بازي يلتسين برآمده است. به عقيده 
وي پوتين مهارت، تجربه يا غريزه  يلتسين را ندارد 

و سعي مي كند مشكالت را به طور مكانيكي حل 
كند، در حالي كه همكاران وي كه سرمست از 
دسيسه هاي بروكراسي بودند، فراموش كردند 
كه افزون بر واقعيت مجازي و تقسيم بروكراتيك 
اموال دزدي، كشوري هم وجود دارد. در جابه جايي 
يلتسين با پوتين، نخبگان روسيه به كسي دست 
يافتند كه بسيار ضعيف تر از آن بود كه به يك 
ديكتاتور تمام عيار تبديل شود و در عين حال بسيار 
نااليق تر و بي تجربه تر از آن كه به دمكراسي بپردازد. 
چرا كه اين نخبگان نه مي توانند به آزادي هاي 
مدني احترام بگذارند و نه يك ديكتاتوري را تحميل 
كنند. و هر روزي كه مي گذرد، ناتواني آنها آشكارتر 
مي شود.  به روايت كاگارليتسكي پوتين با انبوه 
وعده ها به پيروزي رسيد اما از آنجايي كه در روسيه 
كسي قصد ندارد وعده هاي اجتماعي خود را عملي 
كند، مردمان كشور همچون گذشته به زندگي 
ادامه دادند.  نكته خيلي روشن اين بود كه روساي 
جديدي به قدرت رسيده بودند تا چيزي به طور 
اساسي تغيير نكند. به كالم دقيق تر، فعاليت هاي 
بروكراتيك دولت جديد به شكل چشمگيري شديد 
اما كامال بدون محتوا بود.  پوتين جلساتي برگزار 
كرد كه در آنها تصميم مهمي گرفته نشد. وي به 
گوشه و كنار كشور سفر و از آخرين دهكده هاي 
پوتمكين ديدن كرد و به كلي بافي هاي آغشته به 
ناسزاهاي شرم آور و تهديد تروريست هاي چچني و 
رقباي سياسي پرداخت. سفرهاي رئيس جمهور به 
خارج چنان زياد شد كه زمان چنداني براي كار در 

كشور برايش باقي نمي ماند. 
به موازات تبديل نمايش هاي بي معنا به گونه هاي 
عمده ا ي فعاليت سياسي و تكاپوي بروكراسي در 
كرملين و عمارت سفيد مسكو، در پشت صحنه 
مبارزه  شديدي بر سر قدرت و نفوذ در ميان 

اليگارش هاي ميراث خوار نومانكالتورا و نوآمدگان 
به دعوت رئيس جمهور جديد شكل مي گرفت. 

كاگارليتسكي بر اين باور است كه در اين شرايط 
بحراني پوتين موازنه را بدون بي ثبات كردن سيستم 
بازگرداند. دولت ابتدا جنجالي پيرامون ستمكاري 
صاحبان كشور به راه انداخت و قول داد با آن برخورد 

كند و اگر الزم باشد كساني را به دادگاه بكشاند. 
اما اين كارزار با پس گرفته شدن اتهامات 
يا گمشدن پرونده ها در دادگاه ها، به سرعت 
فرونشست. آنچه به عنوان اتهام حمله  گروهي به 
امپراتوري هاي تجاري آغاز شد، به چانه زني آرام 
دولت و بخش خصوصي بر سر ماليات دگرگوني 
يافت.  اليگارش ها جاي خود را تغيير مي دادند اما 
بايد منضبط مي شدند تا نظم اليگارشيك را حفظ 
كنند. آنها مي توانستند كنترل اقتصاد را همچنان 
در دست داشته باشند، اما رهبري سياسي بايد از 
اين به بعد در اختيار افرادي از دستگاه هاي امنيتي 
قرار مي گرفت. كساني كه قاعده  جديد بازي را درك 
مي كردند مي توانستند آسوده خاطر باشند و آنهايي 
كه به چنين دركي نمي رسيدند، بايد مجازات 
مي شدند.  از نگاه كاگارليتسكي در حاكميت پوتين 

نهادهاي دمكراتيك فقط تا زماني كه ناكارآمديشان 
تضمين شده باشد مي توانند ادامه حيات دهند. 

در شرايطي كه مردم امكاني براي تامين حقوق 
خود ندارند و از گزينه ديگري برخوردار نيستند، 
جلوي ظهور آزادي را مي توان گرفت. آن هم با 
اين فرمول كه گزينه ارايه شده به مردم در حقيقت 
انتخاب بين گروه هاي متفاوت اليگارشيك باشد كه 

منافع شان به يكسان از منافع مردم به دور است. 
كاگارليتسكي معتقد است همه اين تمهيدات 
پوتيني بر بستر نظامي كردن خزنده جامعه صورت 
مي گيرد، به موازات دسته جات مسلحي كه رسما 
تابع مقامات هستند، سازمان هاي بي شمار امنيتي 
در سطح كشور فعاليت مي كنند و اين جدا از 
گروه هاي گانگستري و توزيع گسترده سالح است. 
او اضافه مي كند كه اين دسته جات مسلح ديگر 
عامل يك سيستم واحد به معناي كامل آن نيستند 
بلكه بيش تر يادآور دسته جات گماشتگان مسلح 
در دوران فئوداليسم هستند.  تمهيدات در حال 
اجرا بود اما لحظه حقيقت سرانجام فرا رسيد.  اوت 
2000، ماه سرنوشت سازي براي مقامات روسيه شد. 
ابتدا يك انفجار در ميدان پوشكين به وقوع پيوست. 
سپس غرق شدن زيردريايي اتمي كورسك پيش 
آمد و سرانجام در 27 اوت، دكل ايستگاه تلويزيوني 
استانكينو آتش گرفت. سيستم هاي پشتيباني كه 
در دوران شوروي براي رويارويي با احتمال وقوع 
يك جنگ تدارك شده بودند، معلوم شد كه در 
شرايط ناكارآمدي قرار دارند.  معناي اين وقايع 
از منظر كاگارليتسكي اين است كه ساختار دولت 
دچار سقوطي فاجعه بار شده است كه نمي توانست 
هم نشود: اين ساختار سقوط كرد و در زير آوار خود 
ـ كرملين چه وقت  نه فقط جان 118 تن را گرفتـ 
ـ بلكه  از اين چيزهاي كوچك ناراحت شده است؟ـ 

آبروي كشور را هم به باد داد. به حيثيت كسي ضربه 
خورد كه كل اين بنا براي او برپا شده است: پرزيدنت 
والديمير پوتين اما پاسخ ساكنان كرملين چه بود. 
كاكارليتسكي معتقد است: پوتين نه توانست نظم 
شوروي را بازگرداند و نه نظم براي كشور بياورد، 
چرا كه فاقد ابزارهاي سياسي و اقتصادي الزم براي 
اين كار بود.  دستگاه تبليغاتي اما در خدمت پوتين 
درآمد تا به گفته كاگارليتسكي كمبودهاي وي 
را به فضيلت وي تبديل كند: هدف اصلي كارزار 
تبليغاتي پوتين، نه نشان دادن هويت واقعي او بلكه 
پنهان كردن آن و ساختن انگارهايی بوده كه نه فقط 
متفاوت با واقعيت بلكه تا اندازه زيادي در قطب 

مخالف آن باشد. 
يك  و  قدرتمند«  »رهبري  به  سان  پوتين 
»سياستمدار قاطع« تصوير شده است، اما او يك 
بروكرات ميان پايه و يك مستخدم ازليـ  ابدي 
و كامال فاقد اراده و ابتكار سياسي از خود بوده و 
همچنان هست. ضعف پوتين در مقام سياستمدار 
مي بايست با بحث و جدل پيرامون قدرت وي، 
فقدان اعتماد به نفسش با دروغ تبليغاتي درباره 
ثبات قدمش و ترسش از آينده با نمايش شهامت 

او در برابر دوربين هاي تلويزيون پوشانده مي شد. 
 بنا بر پژوهش كاگارليتسكي اكنون در روسيه 
هركس به سهم خود ناراضي است: ارتش، كه وادار 
به پرداخت بهاي تصميمات فاجعه بار سياستمداران 
مي شود؛ مديران كه وفاداري خود را به كرملين 
نشان داده اند، اما هنوز هم لنگرگاه كينه جويي ها 
و دشمني ها هستند؛ كارگران، كه در اثر فقر به 
نوميدي كشانده شده اند؛ و جامعه روشنفكري كه 

آزادي خود را در معرض تهديد مي بينند. 
با اين همه كاگارليتسكي از اميدي روشن در 
چشم انداز فرداي روسيه از رهگذر آگاهي مردمي 
سخن مي گويد كه نسبت به منافعشان آگاه تر 
مي شوند و به مبارزه براي تحقق آنها اقدام مي كنند. 
آنها رنج ها و حقارت هاي گذشته خود را فراموش 
نمي كنند، اما به جاي فكر كردن نسبت به چگونگي 
بقا، شروع به انديشيدن درباره چگونگي تغيير 

موقعيت اجتماعي خود مي كنند. 

| مريم آموسا |
ارسالن فصيحي مترجم و ويراستار درسال 
1340 درتهران به دنيا آمده است، اواصالتي 
آذربايجاني دارد. او در17سالگي الفباي سيريليك و 
الفباي التيني را ياد گرفت و مطالعه  كتاب هاي تركي 
را آغاز كرد و نخستين كتابش  با عنوان»كشاورزي  و 
مناسبات ارضي در ايران- اواخر سده نوزدهم، اوايل 
سده بيستم« را در 20 سالگي ترجمه كرد پس از 
آن سفرنامه اي  ترجمه كرد با عنوان»يادداشت هاي 
وطن آفتابي« اما هرگز اين دو كتاب را به چاپ 
نرساند. او در سال 1364 به  تركيه رفت و درشهر 
ازمير زبان و ادبيات تركي خواند. او پس از بازگشت 
به ايران ازسال  1368 درهفته نامه اي كه به زبان 
تركي منتشرمي شد شروع به كار كرد و در كنار 
آن كار ترجمه از فارسي به تركي را از سر گرفت 
و حدودا 10عنوان كتاب به تركي ترجمه  كرد. 
او از سال 1373 تا 1374 در روزنامه ايران كار 
تصحيح و ويراستاري انجام داد و از پاييز سال  1374 
همكاريش را با انتشارات ققنوس ادامه داد همكاري 
كه تا به امروزادامه پيدا كرده است، از آثار او مي توان 
به  كتاب تاليفي »خودآموزتركي استانبولي« و 
ترجمه  رمان هاي »سلول 72« نوشته اورهان  
كمال،»قلعه سفيد« و »زندگي نو« نوشته اورهان 
پاموك، »قصه هاي حسن كچل« و»آدم هاي بيرون 

از صحنه« اشاره كرد. 
چرا انتشار رمان»ملت عشق« اين قدر به 

درازا كشيده شده است؟
رمان»ملت عشق« از آبان ماه سال گذشته براي 
دريافت مجوز به وزارت فرهنگ و ارشاد ارسال 
شد و اواخرارديبهشت اعالم شد كه اين رمان 
غيرقابل چاپ است. پس از اعالم غير قابل چاپ 
بودن اين رمان و رمان»قلعه سفيد« كه پس از چند 
بارتجديد چاپ غير قابل چاپ اعالم شده بود يكي 
از همكارانم به من خبر داد كه مولفان يا مترجمان 
خودشان مي توانند پيگير پرونده كتاب هايشان 
در وزارت فرهنگ و ارشاد باشند. ازاين رو من هم 
شهريورماه نسبت به غيرقابل چاپ بودن اين دو 
كتاب به وزارت ارشاد نامه دادم و ماه پيش ازدفتر 
آقاي الهياري با من تماس گرفتند و قرار يك جلسه 
گفت وگو براي رفع مشكل اين كتاب گذاشتند كه به 
نظر من جلسه خوبي بود و اميدوارم به زودي مشكل 
اين دو كتاب برطرف شود و تا نمايشگاه كتاب شاهد 
انتشاراين دو رمان ازسوي انتشارات ققنوس باشيم. 
پيش از غيرقابل چاپ اعالم شدن رمان»ملت عشق« 
با موسسه فرهنگي كه مسئوليت كارهاي»الف 
شفق« را بر عهده دارد براي كپي رايت رمان ملت 
عشق نامه نگاري كرده بوديم كه پس ازغير قابل 
چاپ اعالم شدن اين كتاب اين كار نيمه ماند. اگراين 
كتاب مشكلش برطرف شود دوباره رايزني هايمان را 

براي اين كار پي خواهيم گرفت. 
»ملت عشق« چگونه كتابي است؟ 

رمان»ملت عشق« نوشته»الف شفق« نويسنده 
تركيه اي روايت جذابي از رابطه شمس و موالنا است. 
اين رمان درتركيه با عنوان»عشق« بيش از 300 بار 
منتشر شده است. براساس آماراين رمان هرروز يك 
بارتجديد چاپ مي شود و با فروش ميليوني خود 
توانسته ركورد پرفروش ترين كتاب تاريخ تركيه را 
كه كتاب»زندگي نو« نوشته اورهان پاموك است را 
هم بشكند. اين كتاب تاكنون درامريكا، اسكانديناوي 
وانگلستان نيزمنتشرشده است. رمان»ملت عشق« 
هشتمين رمان»الف شفق« نويسنده جوان واتفاقا 

پركارتركيه اي است كه درسال 2009 از سوي 
انتشارات »دوغان« منتشر و تاكنون بيش از 300 
بار با تيراژ 3000 نسخه تجديد چاپ شده است و 
به عنوان پر فروش ترين كتاب تاريخ تركيه نام خود 
را به ثبت رسانده است. من نيزاز روي چاپ 256 اين 
رمان را به فارسي برگردانده ام. الف شفق نويسنده 
جوان و پركاري است او متولد1971 استراسبورگ و 
دانش آموخته رشته هاي ارتباطات، مطالعات زنان و 
علوم سياسي است و تاكنون مقاالت متعددي درباره 
زنان نيز دررسانه ها منتشر كرده است. او نخستين 
رمانش را با عنوان»پنهان« در سال 1994 منتشر 
كرد و دراين رمان نيزبه زندگي موالنا پرداخته 
بود كه اين رمان نيز درسال 1998 جايزه بزرگ 
موالنا را دريافت كرد. از ديگر رمان هاي او مي توان 
به»آينه هاي شهر«، »محرم« و»پدروحرامزاده« 
اشاره كرد. الف شفق دو رمانش را هم به زبان انگليسي 
نوشته است. من خيلي عالقه مند هستم كه ساير آثار 
اين نويسنده را ترجمه كنم و تاكنون رمان »محرم« 
كه يكي ديگر ازآثار جذاب اين نويسنده است را براي 

ترجمه انتخاب كرده ام. 
با توجه به اقبالي كه از رمان»ملت عشق« 
الف شفق در تركيه شده است، دليل جذابيت 

اين رمان براي مخاطبان به واسطه چيست؟
ملت عشق يك رمان تاريخي عرفاني است كه 

در آن به طورهمزمان دو داستان تو درتو روايت 
مي شود. يكي از روايت هاي اين رمان داستان 
زني40 ساله و يهودي امريكايي به نام»اال« است 
كه درسنين ميانسالي تصميم مي گيرد كه در يك 
موسسه انتشاراتي به عنوان ويراستارمشغول به 
كارشود. بخشي ازكاراو دراين موسسه انتشاراتي 
مطالعه كتاب ها پيش ازانتشاراست و به گونه اي 
او نقش يك بررس را براي انتشار يك كتاب ايفا 
مي كند. يكي از نخستين كتاب هايي كه به»اال« براي 
بررسي و ويراستاري سپرده مي شود، رمان»ملت 
عشق« است، اين رمان درباره رابطه شمس و موالنا 
و مباحث عرفاني است و نويسنده آن يك نويسنده 
اسكانديناوي است. روايت اول رمان»ملت عشق« 
كه درباره رابطه موالنا و شمس است درقرن 13 
ميالدي مي گذرد و روايت دوم كه داستان اال است 
از سال 2008 آغاز مي شود و درسال 2009 به پايان 
مي رسد. شمس تبريزي دراين رمان محوراصلي 
كتاب است و تصويري كه ازشمس و موالنا دراين 
كتاب ارايه مي شود، مطابق همان تصويري است 
كه درادبيات فارسي و فرهنگ ما متدوال است و به 
احتمال زياد همين موضوع موجب شده كه اين رمان 
درتركيه و كشورهاي ديگر با استقبال روبه رو شود. 
 شيوه روايت اين رمان به چه شكل است؟

 رمان ملت عشق توسط 30 راوي روايت مي شود 

و همين موضوع و تو درتو بودن شيوه روايت موجب 
شده تا خوانش و ترجمه اين رمان دشوارشود. 
داستان اين رمان همزمان توسط اال، شمس، موالنا 
و ساير شخصيت هاي اين رمان روايت مي شود و 
دردل روايت شمس و موالنا با اال نيزآشنا مي شويم 
و درنهايت شاهد دگرگوني فكري و زندگي اال 
مي شويم. نويسنده اصلي رمان كتاب»ملت عشق« 
فرد اسرارانگيزي به نام »عزيز زكريا زاهارا« است 
و اثر 300صفحه اي خود را از آمستردام هلند 
براي ناشر امريكايي پست كرده است تا در صورت 
صالح ديد منتشرش كنند. كتاب به تدريج نظر اال را 
به خود جلب مي كند و او افزون بر ويراستاري شروع 
به زندگي با آن مي كند. هر طورشده نشاني نويسنده 
متن را مي يابد و با او به مكاتبه مي كند و بخشي از 
رمان را نيز همين مكاتبات كه به صورت ايميلي است 
تشكيل مي دهند، مكاتباتي كه در دل آن»عزيز« از 
زندگي خود براي اال پرده بر مي دارد و درباره تاثيري 
كه صوفيه در زندگي او مي گذارد، مي گويد. شيوه 
روايت اين رمان رئاليستي است و در دل اين رمان با 

وقايع تاريخي و عرفاني روبه رو مي شويم. 
شما  ازترجمه هاي  كتابي  به زودي  آيا 

منتشرخواهد شد؟
بله به تازگي كتاب»گرد ستاره« نوشته »مصطفي 
كوتلو« مجوز نشر گرفته است و از سوي انتشارات 

آفرينندگان منتشر خواهد شد. اين نويسنده يكي از 
نويسندگان مطرح تركيه است كه بيش تر به نوشتن 
داستان كوتاه گرايش دارد. او داستان نويسي را از 
دهه 70 شروع كرده است و كتاب»گرد ستاره« را 
با اين كه براي گروه سني بزرگسال نوشته است اما 
ناشرش اين كتاب را براي گروه سني نوجوان منتشر 
كرده است. داستان هاي او رئاليستي و بسيار لطيف 

و زيبا هستند. 
اين روزها مشغول ترجمه آثار چه كسي 

هستيد؟
اين روزها مشغول ترجمه سه مجموعه داستان 
از»عزيزنسين« هستم كه اين سه مجموعه داستان 
در قالب يك پكيج ازسوي انتشارات ققنوس منتشر 
خواهند شد. اگر طبق برنامه دقيق پيش بروم تا آخر 
فرودين ماه ترجمه اين مجموعه داستان ها به پايان 
خواهد رسيد. يكي از اين كتاب ها را براساس يكي 
از داستان هاي موجود در كتاب »مگه تو كشورشما 
خر وجود ندارد« نام گذاري كرده ام و مجموعه دوم 
هم »محمود و نگار« نام دارد اما هنوز براي مجموعه 

داستان سوم نامي انتخاب نكرده ام. 
از  يكي  نسين  عزيز  اين كه  به  توجه  با 
نويسندگان كالسيك تركيه محسوب مي شود 
و بيش تر ترجمه هايي كه از آثار او انجام شده 
توسط رضا همراه در 40 سال پيش منتشر 
شده چه شد كه تصميم گرفتيد دوباره آثار او 

را ترجمه كنيد؟
به نظر من ترجمه دوباره آثارعزيز نسين در ايران 
احساس مي شد. عزيزنسين با اين كه جوايز ادبي 
متعددي را ازآن خود كرده است؛ اما تاكنون آثار او به 
خوبي به زبان فارسي منتقل نشده است. رضا همراه 
هم در يكي از مصاحبه هاي خود عنوان كرده است كه 
او آثارش را به نام عزيز نسين منتشر كرده است. حتي 
اگر بپذيريم كه رضا همراه برخي از آثارعزيز نسين 
را ترجمه كرده است با گذشت 40 سال ضرورت 
ترجمه مجدد آثار عزيز نسين احساس مي شود. به 
نظر من با توجه به تغييراتي كه زبان در گذر زمان 
مي كند، ضرورت ترجمه آثار با گذشت 25 سال 

همواره وجود دارد. 
با توجه به اين كه شما اورهان پاموك را براي 
نخستين بار به فارسي زبان ها معرفي كرديد آيا 
قصد نداريد كه كتاب ديگري از او به فارسي 

ترجمه كنيد؟
من دربرنامه كاريم ترجمه كتاب تئوريك اورهان 
پاموك كه كتابي تئوريك درباره نوشتن است را 
گذاشته ام و اين كتاب چون درباره شيوه هاي نوشتن 

است به نظر نمي آيد با مشكل مميزي روبه رو شود. 
شيوه ترجمه شما به چه شكل است؟

سخن گفتن درباره شيوه ترجمه مجال طوالني را 
مي طلبد اما اگرقرار باشد در يك مجال كوتاه درباره 
شيوه ام بگويم؛ من معتقد به رعايت در امانت در 
ترجمه هستم. من وقتي ترجمه يك كتاب را دست 
مي گيرم همواره به اين فكر مي كنم اگر نويسنده اين 
كتاب را قرار بود به فارسي بنويسد چگونه مي نوشت. 
براساس چه مترومعياري كتاب براي ترجمه 

انتخاب مي كنيد؟
من همواره در سال هاي اخير كتاب هايي را انتخاب 
مي كنم كه هنگام انتشار با مميزي روبه رو نشود البته 
با تمام دقتي كه مي كنم باز هم اين مشكالت پيش 
مي آيد. من اصال اعتقادي به اين ندارم كه كتاب 
ترجمه كنم و سال ها گوشه كتابخانه شخصي ام بماند 

كتاب بايد ترجمه شود و به دست مردم برسد. 

ترجمه داستان هاي پيراندلو توسط فرزانه
بهمن فرزانه گزيده  ديگري از داستان هاي لوئيجي 
پيراندلو را ترجمه كرد. به گزارش ايسنا، بهمن فرزانه 
در ادامه  ترجمه  گزيده  داستان هاي لوئيجي پيراندلو، 
جلد چهارم از اين مجموعه را ترجمه كرده كه از سوي 
نشر كتاب پنجره منتشر خواهد شد. اين اثر دربرگيرنده 
15 داستان كوتاه است كه هنوز نامي براي آن انتخاب 
نشده است. فرزانه پيش تر از اين نويسنده  مطرح 
ايتاليايي، مجموعه ها ي داستان »يك عالم با شما حرف 
دارم«،»سفر« و »بادبادن كاغذي« را ترجمه كرده است. 

همچنين نمايش نامه هاي »شش شخصيت در جست وجوي نويسنده« و »چنين است 
اگر چنين به نظرتان مي رسد« از ديگر آثار اين نويسنده  است كه به قلم فرزانه ترجمه 
و منتشر شده است. اين مترجم اخيرا نيز از تجديد چاپ ترجمه اش از رمان»صد 
سال تنهايي« گابريل گارسيا ماركز بعد از سال ها خبر داده و گفته بود، رمان»صد 
سال تنهايي« ماركز بعد 33 سال تجديد چاپ مي شود. اين مترجم براي نخستين بار 
اين رمان معروف ماركز را به فارسي زبان ها معرفي كرده است. چاپ چهارم اين رمان 
در بهمن ماه سال 1357 از سوي انتشارات اميركبير منتشر شد و بعد از آن ديگر 

تجديد چاپ نشد؛ هرچند در اين سال ها به صورت افست به فروش مي رسيد.
.................................................................      ................................................................

پنج درصد افزايش قيمت انواع كاغذ 
 رئيس اتحاديه صنف فروشندگان كاغذ و مقواي تهران 
از افزايش بهاي انواع كاغذ اعم از تحرير، گالسه و A4 به 
ميزان پنج درصد و متاثر از نوسانات بازار ارز و طال در هفته 
جاري خبر داد. منصور حاجي آخونديان در گفت وگو با 
مهر با اشاره به تداوم ركود در بازار اين محصول گفت: در 
روزهاي اخير هيچ بازاري از جمله بازار كاغذ و مقوا حالت 
عادي نداشته و قيمت ها لحظه اي تغيير مي كند. وي افزود: 
در حال حاضر قيمت دالر حدود 1700 تومان است، ولي 
ما به واردكنندگان كاغذ توصيه مي كنيم در معامالتشان 

روي دالر 2000 توماني حساب كنند. رئيس اتحاديه صنف فروشندگان كاغذ و مقواي 
تهران گفت: با توجه به اين كه بخش زيادي از كاغذ و مقواي مصرفي كشور وارداتي است، 
بازار اين محصول بيش از اين كشش نوسانات انرخ نرز و طال را ندارد. حاجي آخونديان 
اضافه كرد: واردكنندگان كاغذ و مقوا در بازارِ كم رمق آن، در حال فروش جنس هايشان با 
قيمت هاي پايين تر از قيمت خريد هستند و در شرايط كمبود تقاضا، براي اين كه جنس ها 
روي دستشان نماند، در واقع چاره اي هم جز اين كار ندارند. اين در حالي است كه رئيس 
اتحاديه صنف فروشندگان كاغذ و مقواي تهران چندي قبل هم پيش بيني كرده بود، 
كساني كه طي ماه هاي گذشته اقدام به واردات كاغذ كرده اند، وقتي ببينند به داليلي 
مانند تحريم ديگر نمي توانند به راحتي كاغذ از خارج وارد كنند، در آينده نه چندان دور 

ناچار خواهند شد جنس هاي فعلي خود را ارزان تر هم بفروشند.  
.................................................................      ................................................................

راه اندازي بزرگ ترين بانك اطالعاتي نسخه هاي خطي ايران 
 رئيس موسسه پژوهشي الجواد از راه اندازي بزرگ ترين 
بانك اطالعات نسخه هاي خطي ايران همزمان با دهه 
فجر از سوي اين موسسه خبر داد. حجت االسالم 
والمسلمين مصطفي درايتي مدير اجرايي بانك اطالعات 
نسخه هاي خطي جهان اسالم در گفت وگو با مهر گفت: 
من و همكارانم در موسسه پژوهشي الجواد)ع( در تالش 
هستيم تا بانك اطالعاتي نسخه هاي خطي را كه طي دو 
سال گذشته بر ايجاد آن متمركز بوده ايم، به صورت رسمي 

در دهه فجر سال جاري افتتاح كنيم. وي ادامه داد: بانك اطالعاتي نسخه هاي خطي 
در فاز نخست، 410 هزار نسخه خطي داخلي و خارجي را درخود جاي داده و يكي از 
كارآمدترين، جامع ترين و فني ترين  بانك اطالعات علمي در اين حوزه در جهان است 
كه مشابه و نظير ندارد. رئيس مركز پژوهشي الجواد)ع( با بيان اين مطلب كه بر روي اين 
پروژه هم به جهت علمي و هم از نظر فني كارهاي بسيار گسترده اي انجام شده است، 
تصريح كرد: اين بانك عالوه بر پشتيباني علمي متن پژوهان، زمينه اي براي تحقيقات 
گسترده تر در زمينه نسخه هاي خطي را فراهم مي كند. وي با بيان اين مطلب كه اين 
بانك امكان گزارش گيري از بيش از 50 مورد اطالعات پراكنده نسخه هاي خطي را فراهم 
مي كند، گفت: پيش بيني مي كنيم كه اين بانك دهه فجر امسال همزمان با برگزاري 

مراسم كتاب سال جمهوري اسالمي به صورت رسمي در فضاي اينترنت قرار گيرد.

آخرين ترجمه بجامانده از همايون صنعتي زاده منتشر شد. به گزارش ايسنا، رمان»حاجي مراد« نوشته  لئو تولستوي با 
ترجمه  همايون صنعتي زاده توسط نشر كتاب پنجره منتشر شده است. اين رمان در اوقات فراغت صنعتي زاده از زبان 
انگليسي ترجمه شده و وارثان او پس از درگذشتش، آن را به چاپ سپرده اند. روايت اين رمان برآمده از تجربه  زيست 
لئو تولستوي در منطقه  قفقاز است. لئو تولستوي سال هاي جواني در ارتش تزار خدمت مي كرده و مدتي را در منطقه 

قفقاز ماموريت داشته است، در همين دوران است كه با فردي به نام»حاجي  مراد« آشنا و به او عالقه مند مي شود و...
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ارسالن فصيحي در گفت وگو با»ملت ما«:

مترجم بايد به متن اصلي وفادار باشد

 من معتقد به رعايت در امانت در ترجمه هستم. وقتي ترجمه يك كتاب را دست مي گيرم همواره به اين فكر مي كنم اگر نويسنده اين كتاب 
را قرار بود به فارسي بنويسد چگونه مي نوشت. 

نگاهی به كتاب ميراث خواران اتحاد جماهير شوروی

نظامی كردن خزنده جامعه روس
دومين كنگره ملي علوم انساني چهارشنبه و پنجشنبه اين هفته توسط پژوهشگاه علوم انساني 
و مطالعات فرهنگي در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي شود. روزنامه»ملت ما« به دليل اهميت 
اين كنگره و تاثير آن بر حوزه علوم انساني كشور، در روزهاي گذشته اخبار و گفت وگوهايي در اين 
زمينه منتشر كرد. آنچه در ادامه مي خوانيد، ديدگاه هاي دكتر سيد ضياء هاشمي استاديار گروه 
جامعه شناسي و رئيس موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران 
و عضو كميته علمي دومين كنگره ملي علوم انساني درباره وضع علوم انساني كشور به طور عام و دومين 
كنگره علوم انساني به طور خاص است.  دكتر سيدضياء هاشمي كيفيت در مقايسه مقاالت دومين 
كنگره علوم انساني با كنگره اول گفت: »كيفيت مقاالت اين دوره در مقايسه با كنگره قبلي بهتر است. 
تنوع مقاالت اين دوره نيز نسبت به دوره قبل نيز بيش تر بوده است. در يكي از محورهاي اين همايش 
كه مربوط به دستاوردهاي علوم انساني مي شود چند بعد وجود دارد. يك بعد نتايج و دستاوردهاي 
علوم انساني در جامعه ايران است. بعد ديگر به دشواري هاي علوم انساني و موانع اين علوم در ايران 
اشاره دارد. در اين راستا بايد راه ها و شرايط انطباق اين علوم با شرايط تحقيقات اجتماعي ايران بيش تر 
بشود و نهايتا كارآمدي اين علوم در ايران بيش تر شود.« اين عضو كميته علمي كنگره افزود:»برخي از 
مقاالت در اين حوزه به چشم اندازهاي آينده و پيشنهادات و بايسته هايي اشاره دارد كه بايد در ايران 
مورد توجه قرار گيرند تا بتوان به افقهاي مطلوب نزديك شد. در مقاالت ارايه شده بحث هاي انتقادي 
و عرضه ديدگاه هاي گوناگون درباره علوم انساني ديده مي شود. اين موضوع باعث مي شود تا اين 
كنگره عرصه اي براي تبادل نظر و تضارب آراي مختلف باشد.« استاد دانشگاه تهران اظهار كرد:»در 
محور دستاوردهاي علوم انساني 18 مقاله ارايه خواهد شد. با توجه به اين كه هر مقاله يك ايده جديد 
را مطرح مي كند و مجموع مقاالت ارايه شده نيز حدود 100 عدد خواهد بود شاهد ارايه 100 ايده نو 
و جديد در فرايند تحليل علوم انساني و ارايه تصوير از چشم انداز آينده آن خواهيم بود. بر اين اساس، 
اين ايده ها مي توانند با تضارب، باب گفتمان جديدي را باز كنند كه اين گفتمان از افراط و تفريط دور 
باشد. چنين گفتماني مي تواند مروج نوآوري و خالقيت و مشاركت جامعه علمي در علوم انساني شود 
و بارويي گشاده به دستاوردهاي جامعه بشري در علوم انساني نگاه كند. بايد توجه داشت كه هر گونه 
افراط و تفريط نسبت به مسائل انساني مي تواند عوارض سنگيني براي جامعه در حال حاضر و در آينده 
داشته باشد.« وي با تاكيد بر اين كه مقاالت ارايه شده به اين كنگره صرفاً ناظر به مشكالت موجود در 
علوم انساني نيست بلكه به دستاوردها در اين حوزه نيز توجه دارند و از اين منظر علوم انساني مي تواند 
به شناخت و تحليل فرايند تغيير و تحوالت در جامعه بشري و فراز و نشيب هاي فرهنگي كمك كند، 
اظهار كرد: »همچنين علوم انساني ابزاري براي تلفيق و تعميق شناخت ها و ذهنيت ها و تصوراتي 
كه درباره مسائل اجتماعي، فرهنگي و به طور كلي موضوعات انساني است كه در جامعه وجود دارد. 
با توجه به ظرافت و حساسيت مسائل انساني، برخورد علمي و دقيق و عالمانه با اين مسائل يكي از 
ضرورتهاي اساسي در جامعه ماست. براساس اين مقاالت، براي آن كه علوم انساني بتواند راه خود 
را بپيمايد و به درستي مورد توجه قرار گيرد بايد يك سري تنگناهاي معرفتي و نهادي مرتفع شوند 
تا علوم انساني بتواند راه خودش را در بستر فرهنگي جامعه ايران و متناسب با اقتضائات فرهنگي و 

اجتماعي جامعه ايران پيدا كند.«

دكتر سيدضياء هاشمي  در گفت و گو با »ملت ما«:
كنگره علوم انساني بايد عرصه تبادل نظر 

و تضارب آرا باشد


