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ارسلان فصيحي را مي توان پركارترين مترجم 
ادبيات تركي در ايران معرفي كلرد. فصيحي كه 
ده ها اثر از نويسندگان كشور تركيه را به فارسي 
ترجمه كلرده، در ايلن گفت وگو ضمن اشلاره به 
تاريخ ترجمه آثلار تركي به فارسلي؛ نگاهي هم 
دارد به چگونگي وضعيت كارهاي ضعيف در اين 
زمينه كه نه تنها كمكي به شلناخت نويسندگان 
ترك نمي كنند بلكه ساختار ادبيات فارسي را هم 
مورد تهديد قلرار مي دهند. ازميلان آثار ترجمه 
فصيحي مي توان به كارهايي چون »معرفت تلخ« 
نوشلته انيس باتور، »مگله تو مملكت شلما خر 
نيس؟« اثري از عزيز نسين، »ملت عشق« نوشته 
اليف شلافاك، »نام من قرمز«، كتابلي از اورهان 

پاموك نام برد. 

  دايلره دانلش خواننلدگان ايرانلي از ادبيلات 
كشلور تركيله منحصر اسلت به نويسلندگاني 
چون »ياشلاركمال«، »عزيزنسلين« و اين اواخر 
هلم »اورهلان پاملوك«. در حالي كه بلا مراجعه 
بله كتاب هايي كه شلما ترجمه كرده ايلد، به اين 
درك و دريافت مي رسليم كه بايد وسيع تر به اين 
حوزه نگاه كنيلم. از افت و خيزهلاي ترجمه آثار 
نويسندگان ترك بگوييد و اينكه چرا هنوز فقط 
چند چهره در ايران به عنوان سلقف ادبيات اين 

كشور مطرحند. 
ترجمه از تركي به فارس��ي از اواخر دوران قاجار در ايران 
شروع شد. در آن دوران بعضي مترجمان ايراني كه تركي 
مي دانستند آثار نويسنده هاي انگليس��ي و فرانسوي را 
از اين زبان به فارسي ترجمه مي كردند. شايد مهم ترين 
اثري كه در آن دوره از تركي به فارس��ي ترجمه ش��ده 
»بينواي��ان« اثر ويكتور هوگو باش��د. در ده��ه ۱۳۲۰ و 
۱۳۳۰ هم بعضي مترجمان، از جمله رضا سيدحسيني، 
رمان هاي��ي از تركي به فارس��ي ترجمه كردن��د. در آن 
دوره وزارت فرهنگ تركيه، مجموعه اي منتشر مي كرد 
با عنوان »هزار اثر اساس��ي« كه برگزي��ده و ترجمه آثار 

مهم ادبيات جهان به تركي ب��ود. در ايران هم مترجمان 
تركي، برخ��ي از اين آثار را انتخاب و به فارس��ي ترجمه 
مي كردند. ترجمه آثار نويس��ندگان تركيه اي به فارسي 
هم كمي پس از آن در دهه 4۰ با ترجمه داس��تان هاي 
كوتاه عزيز نس��ين شروع شد. عزيز نس��ين، طنزنويس 
محبوب و شناخته شده اي در سطح جهان بود و آثارش 
جوايز بين المللي برده بود و در ايران هم از صمد بهرنگي 
و ثمين باغچه بان بگيريد تا حتي احمد شاملو به ترجمه 
آثارش پرداختند. دهه ه��اي 6۰ و 7۰ ميالدي به نوعي 
سال هاي هژموني انديشه چپ بر ادبيات جهان به طور 
كلي اس��ت. تركيه هم از اين قاعده مس��تثني نيست و 
نويسندگان و شاعران مانند ناظم حكمت و ياشار كمال 
در آن دوره در سطح جهان مطرح ش��دند و آثارشان به 

بسياري زبان ها ترجمه شد. در ايران هم رمان هاي ياشار 
كمال در دهه هاي 5۰ و 6۰ پرطرفدار بود و يادم هس��ت 
ترجمه فارسي رمان »اينجه ممد« به چاپ هاي متعدد 
رسيد. البته ترجمه شعرها و رمان هاي ناظم حكمت هم 

هميشه پرطرفدار بوده و خواهد بود. 
دوره بع��دي ترجم��ه كتاب هاي نويس��نده هاي تركيه 
از دهه 7۰ با ترجمه آثار اوره��ان پاموك و لطيفه تكين 
شروع ش��د و در دهه هاي هش��تاد و نود به نوعي به اوج 
رس��يد. االن آث��ار نويس��نده هاي بس��ياري از تركي به 
فارسي ترجمه ش��ده. مثال احمدحمدي تانپينار، اليف 
ش��افاك، انيس باتور، اورهان كمال، اوغوز آتاي، برهان 

س��ونمز، مصطفي كوتلو، احمد آلت��ان، اردال اوز، زولفو 
ليوانلي و ديگران. پس اين گونه نيست كه دايره آگاهي 
خوانندگان ايراني محدود به يكي دو نويس��نده باشد و 
مي بينيم كتاب هاي زيادي از نويسندگان مختلف تركيه 

به فارسي ترجمه شده. 
 با نگاهي گلذرا به ادبيلات تركيه هلم مي توان 
دريافت كله نوعي نلگاه به حلوزه سياسلت، بر 
ذهنيت اغلب نويسلندگان اين كشور سنگيني 
مي كند. اين سياست نگري يا سياست ستيزي يا 
هر اسم ديگري كه بخواهيم رويش بگذاريم؛ چرا 
بخش عمده اي از ذهن و قلم اهالي ادب را به خود 

مشغول كرده و مي كند؟
از دوره پرتالط��م دهه هاي ش��صت و هفت��اد ميالدي 

كه بگذري��م اتفاقا تاثير سياس��ت بر آثار نويس��ندگان 
تركيه بسيار كمرنگ شده. مثال اورهان پاموك كه االن 
مطرح ترين نويس��نده تركيه در س��طح جهان است و 
جاي��زه نوبل ادبي را ه��م برده فقط يك رمان سياس��ي 
دارد با عن��وان »برف«. اليف ش��افاك فق��ط در يكي از 
رمان هايش كمي به سياس��ت تركيه در قبال اقليت ها 
مي پ��ردازد. اما به هر حال نويس��نده در آث��ارش درباره 
انسان ها و مسائل انساني و مشكالت اجتماعي مي نويسد 
و ش��ايد بتوان اين نوع نگ��رش را نگرش��ي تحت تاثير 

سياست دانست. 
  خوب شد از اليف شافاك نام برديد. نويسنده اي 

كه اين روزها زيلاد در محافل ادبلي از او نام برده 
مي شود همين نويسنده اسلت. خانم شافاك در 
كتابي مثلل »ملت عشلق« چه وجهلي از وجوه 
مختللف كشلورتركيه را به نمايش گذاشلته كه 
محبلوب ايراني ها هم هسلت؟ ظاهرا خود شلما 
هم، جهان اين نويسلنده را مي پسنديد چون به 
غير از اين كتاب، كارهاي ديگري هم از او ترجمه 

كرده ايد. 
يك��ي از رمان ه��اي اليف ش��افاك در تركيه بس��يار 
پرطرفدار است و تاكنون دو س��ه ميليون نسخه از آن 
به فروش رسيده. اين رمان در تركيه با عنوان»عشق« 
چاپ و منتشر ش��ده و در ترجمه فارسي من عنوانش 
را به »ملت عش��ق« تغيير دادم. ديگ��ر رمان هاي اين 
نويسنده بعضي بسيار دش��وارخوان هستند و بعضي 
بس��يار قصه گو. اما هيچ كدام موفقيت »ملت عشق« 
يا همان »عشق« را به دس��ت نياورده. اين رمان چون 
به زندگ��ي و انديش��ه هاي مولوي و ش��مس تبريزي 
مي پردازد و قواعد عرفان و تصوف را در قالب رمان و از 
زبان راوي هاي مختلف بيان مي كند؛ بسيار پرطرفدار 
ش��ده چون به هرحال، هم ايراني ها هم تركيه اي ها به 
مولوي و ش��مس تبريزي عالقه دارند، به افكار عرفاني 
احس��اس نزديكي مي كنن��د و نوعي تس��الي خاطر 
و آرامش و مه��رورزي و محبت و م��دارا در اين رمان 
مي يابند. به نظرم راز موفقيت»ملت عشق« اين هاست. 
رمان ديگري هم از اليف شافاك ترجمه كرده ام كه در 
فارسي عنوانش را گذاشته ام »بعد از عشق«. اين رمان 
هم بسيار جسورانه اس��ت و موضوعش كشف هويت 
زنانه و مسائل و مشكالتي اس��ت كه زنان بطور كلي و 
زنان هنرمند و نويس��نده به طور خاص با آن درگيرند. 
فكر مي كنم خواندن اين رمان به شناخت زنان و هويت 

زنانه بسيار كمك مي كند. 
  من فكر مي كنم منتشر نشدن يك كتاب؛ بهتر 
از انتشلار يك ترجمه بد اسلت. ترجمه هاي بد از 
ادبيات خيلي كشلورها باعث شلده كه خواننده 
ايراني عطاي مطالعه آثار نويسندگان آن كشورها 
را به لقايش ببخشلد. ظاهلرا ترجمه هلاي بد از 
ادبيات تركيه، خصوصا آثار نويسلندگاني كه به 
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منيره پرورش، شاعر بي س��رو صدايي است كه حاال 
ديگر سمت و س��ويش را در مسير ش��عر پيدا كرده. 
پرورش به شاعر كوتاه سرا معروف است؛ شاعري كه از 
مجموعه ش��عر»من، تو، مقصر ويرگول است« نشان 
داد كه توانايي خلق تصاوير بديع با استفاده از كمترين 
كلم��ات را دارد. پ��رورش در معم��اري اش��عارش 
حساس��يت فوق العاده اي دارد به گونه اي كه مي توان 
هر كدام ازبندهاي تشكيل دهنده ش��عرهايش را به 
عنوان شعري مستقل به رس��ميت شناخت و حتي 

ازآن لذت برد. در هر مجموعه شعر اين شاعر مي توان 
كشف سمت و سوهايي تازه درنگاه به شعر را پيدا كرد 
ب��ه گون��ه اي ك��ه نمي ت��وان ب��ه س��ادگي گف��ت 
ش��اعرمجموعه»هي! تو يك هجا بودي، من بيدارت 
كردم« همان ش��اعر با همان حال و هواي مجموعه 
پيشين است. با واكاوي چندين مجموعه منتشر شده 
از پرورش به اين نكته مي رسيم كه با شاعري از جنس 
حركت مواجهيم. ش��اعري ك��ه جهاني پوي��ا دارد و 
تجربه هاي��ش را هرگز تك��رار نمي كند. پ��رورش در 
شعرهايش به قالب كوتاه سرايي توجهي ويژه دارد اما 
در قال��ب مفه��وم داراي نگاه��ي جس��ت وجوگر با 
شاخك هايي حساس است. حساسيت هايي كه عالوه 
بر جهان شاعرانه و زنانه مي توان وجوهي از سياست و 
جامعه شناسي و انسان شناس��ي را هم در آنها كشف 
كرد. همان گونه كه گفته ش��د، كوتاه سرايي يكي از 
مشخصات بارز ش��عرهاي اين شاعر است. شعرهايي 
كه دركمال ايجاز سروده ش��ده اند و نهايت تاثير را در 
خواننده ايجاد مي كنند. عمق تصوي��ري و بالندگي 
شعرهاي كوتاه نشان مي دهد كه انتخاب قالب كوتا ه 
سرايي موضوعي نيست كه خودآگاهانه از سوي شاعر 

انتخاب شده باش��د بلكه او با ممارس��ت در معماري 
ش��عرها به اين نتيجه رس��يده كه مخاطب امروز را 
يك بار ديگر به سوي ش��عر هدايت كند و او را در اين 
وادي نگاه دارد. ش��اعر مجموعه هاي »من، تو، مقصر 
ويرگول است، چتري براي خاك، فقط همين نيست، 
من از حاال شروع شدم« و هي! تو يك هجا بودي، من 
بيدارت ك��ردم« حاال با تجربه اي ت��ازه از جهان بيني 
شعر، مجموعه »رابطه برگ ها گاهي به هم مي خورد« 
را از سوي انتش��ارات مرواريد روانه بازار كتاب كرده. 
پرورش در اين مجموعه هم با حفظ همان جهان بيني 

شعري دست به تجربه اي تازه زده است. 
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رمان »حوالي خيابان س��ي تير« اولين رمان ركسانا 
حميدي است و آنگونه كه در پشت نويس اين كتاب 
آمده پيش از اين مجموعه داس��تان »منهاي سي و 
دو حرف« را هم در پرونده كاري خود دارد. حميدي 
دانش آموخته زبان و ادبيات فارس��ي اس��ت و عالوه 
بر نوشتن داس��تان، همكاري هايي هم با مطبوعات 

كشور دارد. 
حوالي »خيابان س��ي تي��ر« را مي ت��وان در رديف 
داستان هاي ش��هري و آپارتماني دسته بندي كرد، 
يعني محصولي ادبي برخاس��ته از دل جهان مدرن 
و شهر و شهرنشيني. اين رمان كه از سوي انتشارات 
افراز منتشر شده، حكايتگر ش��خصيت هايي است 
كه با تمام دارا بودن حال و هوايي از جنس آدم هاي 
امروز، آرزوي بازگش��ت و تنفس در جهاني آرماني 
را باخ��ود يدك مي كش��ند. آدم هاي با شناس��نامه 
و حضور درتاريخي مش��خص كه در دام طلسمي از 

جنس سنگ و آهن گرفتار شده اند. 
تصوير جهاني از بي اعتمادي برخاس��ته از حس��ي 
شهري به همراه ساخت و س��از روايتي سيال نشان 
مي دهد كه نوشتن براي حميدي، مساله اي جدي و 

زماني كه از نويس��ندگان تركيه ح��رف مي زنيم؛ اولين 
نويسنده اي كه اسمش زودتر از ديگران به ياد ما ايراني ها 
مي آيد »عزيز نس��ين« اس��ت. طنزنويس��ي با رويكرد 
انتقاد هاي ريز و درشت به مسائل  اجتماعي، اقتصادي و 
البته سياسي داراي وجوه جهانشمول. نسين نويسنده اي  
اس��ت كه مثل آب خوردن طنز مي نويس��د چون براي 
س��وژه هايش راه دوري نمي رود و معموال هم با كس��ي 
ش��وخي ندارد. ش��ناخت جامع��ه زمان خود ب��ه عالوه 
مطالعات گس��ترده در تكميل اين ش��ناخت از زوايايي 
چون شخصيت شناسي، روانشناس��ي و جامعه شناسي 
باعث شده كه مخاطب آثار اين نويسنده، كلمه به كلمه 
كارهايش را حرف هايي برآمده از زبان خود ارزيابي كند 
و به قول معروف دچار نوعي همذات پن��داري در روند اثر 
شود. شخصيت هاي آثار نسين، شخصيت هايي برآمده 
از كف اجتماع اند. شخصيت هايي قدرتمند و داراي ايجاد 
حسي از باور كه به داليل گوناگون، محكوم به ايستايي و 
توقف رشد و حتي عقبگرد هاي تاريخي اند.  يعني رگه اي 
از طنز موقعيت كه نه در دام ژورناليس��م محض گرفتار 
مي شود و نه تن به تكرار آزاردهنده مي دهد. در مرور آثار 
عزيز نسين به اين واقعيت غيرقابل انكار مي رسيم كه آنچه 
بيش از هر مورد ديگر براي اين نويسنده اهميت داشته، 
احترام بي چون و چرا به شعور مخاطب  است. مخاطبي كه 
در هر سطح از دانش اجتماعي مي تواند با سير روايت هاي 
سرراست و بدون پيچيدگي هاي دست وپاگير همراه شود. 
يكي از منتقدان حوزه ادبيات داس��تاني در جايي گفته 
است كه منتقدان به اين جهت از آثار طنز تنفر دارند كه 
به علت خنداندن خواننده، تمام راه ها را بر نقد و نظر فني 
مي بندند و نظر منتقد بر يك اثر طنز معموال جدي گرفته 
نمي شود و اغلب با عكس العمل هاي منفي روبه روست. 
نظرگاه اين منتقد بدون شك شامل همه كارها درحوزه 
طنز نمي شود اما يكي از مصداق هاي بارزش، تك تك آثار 
نسين اس��ت. در ميان كارهاي اين نويسنده كه اغلب به 
چندين زبان زنده دنيا ترجمه شده اند، كمتر اثري يافت 

مي شود كه مورد نقدو بررسي موشكافانه قرار گرفته باشد 
چون اتمسفر اين آثار بيش از آنكه ريشه در تخيل داشته 
باش��ند، داراي باري از حقيقت غيرقابل انكارند و كمتر 

منتقدي تن به كتمان حقايق عريان مي دهد. 
جهان داستاني نسين معموال بر بازآفريني واقعيت هايي 
استوار است كه مابه ازاي بيروني دارند. جهاني كه بر پايه 
شرح زندگي س��خت يك كارگر، يك كارمند دون پايه، 
پدري عيالوار، مادري نگران از بي پولي و... ساخته مي شود 
كه نمونه هايش را در هركجاي جهان مي توان يافت. هنر 
عزيز نسين در نوشتن كارهايش؛ چفت و بست مستحكم 
فرم و محتوا با هم اس��ت، آن هم به ش��كلي كه كمترين 

روزنه اي بر طرح ايرادات معمول بازنمي گذارد. 
پرداختن به چرايي اين نكته مهم كه طنزهاي نسين را از 
حالتي مصرفي بيرون آورده و تبديل به آثاري مانا كرده 
است، به فرصتي بيش از اين نياز دارد اما موضوع دوگانگي 
 شخصيت هاي داستاني اين نويسنده را مي توان به عنوان 
يكي از برگ هاي برنده اش به شمارآورد، نوعي دوگانگي 
فرهنگي كه بر اثر فشارهاي اجتماعي- سياسي گريبان 
فرد را مي چس��بد و از او موجودي مي سازد كه تشخيص 
چهره واقعي اش را ب��ه كاري غيرممكن تبديل مي كند، 
موجودي كه ارايه تصويرش يا در قالب طنز ممكن است 

يا تراژدي. 
عزيز نس��ين با كمال س��اده نگري در امور زندگي مردم 
تركيه، خصوصا در صدس��اله اخير، به كش��ف زوايايي از 
روحيه آدم ها نائل آمده كه با هر دوپا در باتالقي از اختناق 
فرو رفته اند. اختناق��ي كه بعد از كودتاي خونين س��ال 
۱98۰ گسترده تر ش��د و پيش از هر مورد ديگر گريبان 

مطبوعات و نويسندگان را گرفت. 
فساد همه جانبه، فروپاشي هاي اخالقي، پخمه ساالري به 
جاي نخبه ساالري، رسوايي هاي مالي و سياسي و... اغلب 
تشكيل دهنده فضاهاي داس��تاني عزيزنسين هستند. 
طنزهايي س��ياه كه هم مي گريانند و ه��م مي خندانند. 
جداي همه موارد، توجه جدي مترجم��ان ايراني به آثار 
عزيزنسين هم نكته اي قابل تامل است. اين توجه تا جايي 
ريشه دوانده كه نويس��نده مطرح دوراني خاص از تاريخ 
ايران، يعني صم��د بهرنگي ه��م از آن بي نصيب نمانده 

وحتي احمد شاملو را هم وسوسه كرده است. 
گذر زمان تاكن��ون ثابت ك��رده كه فقط عزيزنس��ين 
مي تواند مانند عزيزنسين بنويسد. آن گونه كه آدم هاي 
مطلع از وضعيت ادبيات تركيه مي گويند، هنوز كسي 
در اين كشور نتوانسته از لحاظ جذب مخاطب و ايجاد 
زبان��ي منحصر به خود، به پاي اين نويس��نده برس��د و 
تقليدهاي نه چندان اصولي در ايران ه��م از همان اول 
تجربياتي شكس��ت خورده بوده و هس��تند. در ش��رح 
زندگي عزيزنسين، تجربه هاي شكس��ت فراوان است. 
شكست هايي كه هركدام به تنهايي مي توانند آدمي را 
تا آخر عمر منزوي و افس��رده كنند. برخوردهاي خارج 
از دايره اخالق كه با آثار اوليه اين نويس��نده شده نشان 
مي دهد كه او مانند ققنوس در اساطير ما، بارها و بارها 
از دل خاكس��تر خود بلند شده و س��ر زانوها را تكانده و 
دوباره از صفر ش��روع كرده است. نويسنده اي كه بتواند 
در عمري حدود 8۰ س��ال بيش از دوهزار داستان قابل 

انتشار و قابل ترجمه بنويسد.

يكي از پرسش هايي كه هميشه در عالم ادبيات امروز ايران 
مطرح مي شود اين اس��ت كه ادبيات ما چرا هنوز آنگونه 
كه بايد و شايد س��ر از جهان درنياورده و سقف ادبيات ما 
درحوزه شعر و داس��تان جهاني، چهره هايي مانند صادق 

هدايت و فروغ فرخزاد هستند؟
طرح اين پرسش ممكن است تا حدودي ريشه در نوعي 
احساس مسووليت داشته باشد اما بدون تعارف بايد گفت 
اندكي هم به مس��اله كمبود اطالعات و كمبود مطالعه و 
پيگيري هاي معمول ادبي در ميان مطرح كنندگان اين 
پرسش مربوط است زيرا طبق آمار و شواهد موجود، كم 
نيستند چهره هايي كه نه به اندازه پيشكسوتان اما به هر 
شكل جرقه هايي از ش��ناخت قلم و آثار خود را در بعضي 

كشورها ايجاد كرده اند. 
چرايي حضور كمرنگ نويسندگان و ش��اعران ايراني در 
سطح جهان البته به مطالعه بيش��تري نيازمند است اما 
نديده گرفتن آثار ترجمه شده به زبان هاي مختلف در دو 
دهه گذشته، نكته اي نيس��ت كه بتوان ناديده اش گرفت 
يا با بي توجهي از كنارش گذشت. شايد براي همه جالب 
باشد كه در همين چند سال گذشته، بيش از دويست اثر 
درحوزه شعر و داستان از شاعران و نويسندگان ايراني به 
زبان هاي ديگر ترجمه شده كه سهم زنان نويسنده و شاعر، 
سهمي غير قابل انكار و حتي شگفت انگيز است. حقيقت 
اين است كه هم اكنون بسياري از نويسندگان و شاعران 
عمدتا جوان ما را در چند كش��ور ديگر هم مي شناسند و 
آثارشان را دنبال مي كنند. نكته اي ديگري كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد اين اس��ت كه حجم سفرهاي فرهنگي 
مستقل كه در همين چند سال گذش��ته انجام شده در 
تاريخ ادبيات ما كم نظير است. سفرهايي كه با هدف تبادل 
فرهنگي و شناساندن هرچه بيشتر ادبيات امروز ما انجام 
مي شوند. همين سفرها به خودي خود، مويد اين حقيقت 
شيرين هستند كه افرادي در بيرون مرزها در حال رصد 
ادبيات ما هستند و نسل امروز توانسته با تكيه بر توانايي 

خود، تا حدودي صدايش را به ديگران هم برساند. 
گرچه حضور ادبي ما در قالب ترجمه آثار هنوز در حدي 
نيس��ت كه بتوان به عنوان ي��ك ادعاي بي چ��ون و چرا 
مطرح اش كرد اما در آن حدي هم نيست كه بتوان كامال 

ناديده اش گرفت و حرفي هم درباره اش نزد. 
امروزه وف��ور ترجمه پراكنده بس��ياري از آث��ار ايراني به 
زبان هايي چون تركي، اسپانيايي، عربي، كردي، انگليسي، 
فرانس��وي و آلماني كه هر روز زياد و زيادتر هم مي شوند، 
نشان از ايجاد موجي دارد كه آرام آرام درحال شكل گرفتن 
است. موجي كه بدون هيچ پشتوانه اي توسط خود فعاالن 
ادبي آغاز ش��ده و تاكنون نتايج نس��بتا خوبي هم در پي 

داشته. 
توجه مترجمان ديگر كش��ورها به ادبيات مستقل ايران 
نشان مي دهد كه شعر و داستان ما حاال ديگر حرفي براي 
گفتن دارد. حرفي كه مي تواند مخاطبان در اقصي نقاط 

جهان را هم تحت تاثير قرار داده و در پهنه ذهني ما شريك 
كند. خارج از حوزه انصاف است كه به ترجمه هاي متعدد 
آثار ايراني توجهي نشان ندهيم و بدون هيچ اطالعاتي از 
اين موضوع، لب به نقد و گله بگشاييم. ادبيات امروز ايران 
نه به ان��دازه قابليت خ��ود بلكه به ان��دازه اعالم حضوري 
موثر ترجمه و عرضه ش��ده اس��ت. حضوري كه حداقل 
ثابت مي كند دست ما از لحاظ توليدات ادبي تا جايي كه 

بعضي ها نااميدانه به آن دامن مي زنند خالي نيست. 
انتظار اينك��ه ادبيات مس��تقل م��ا بتواند يك ش��به ره 
صد ساله برود و در سطح جهاني، هم سطح و همسنگ ابر 
نويسنده اي چون هدايت عرض اندام كند، انتظاري غيرفني 
و غير حرفه اي اس��ت. بايد اجازه داد اين حوزه كه با همه 
مشكالت هنوز نفس مي كشد از راه هاي اصولي راه خود را 
به بيرون از مرزها باز كند. تبديل شدن يك نويسنده و شاعر 
به چهره اي جهاني، مستلزم سازوكارهايي همه جانبه است 
كه فعال مجالي برايش نيست و آنچه درحال اتفاق افتادن 
است، حركتي است خودجوش و مسووالنه كه به هر شكل 

رشدي كند و ديررس خواهد داشت. 
جداي از حض��ور جوان تره��ا در زمينه ادبي��ات، حضور 
آثار نويس��ندگاني مانند محمود دولت آبادي، هوشنگ 
گلشيري، سيمين دانش��ور، ابوتراب خسروي، سيمين 
بهبهاني و... را هم بايد به اين پرونده اضافه كرد. آثاري كه 
حتي به دليل سطح نفوذ در خواننده خارج از مرزها، موفق 

به دريافت جوايزي در سطح جهاني هم شده اند. 
به هر ش��كل آنچه در حال و ه��واي ادبيات ام��روز ايران 
شاهديم، حال و هوايي خودانگيخته با هدفي معلوم است. 
هدفي كه بدون تن دادن ب��ه هياهوهاي مربوط به جهان 
پرآش��وب ما به دنبال راهي براي ايجاد روزنه گفت وگو با 
جهان  ديگر است. همانطور كه گفته شد، حضور پررنگ 
نويسنده اي چون هدايت در ش��ناخت موثر از ادبيات ما، 
موضوعي اس��ت كه بايد پذيرفت اما توقف نگاه ما و تصور 
غير قابل عبور بودن و گذشتن از مرز اين نويسنده را نبايد 
به عنوان يك اصل بر ذهن خود حقنه كنيم. ممكن است 
ادبيات ما از مرز هدايت نگذش��ته باشد اما در چهارچوب 
پيش از آن هم متوقف نماده است. امروزه مي توان حداقل 
از ۲۰ الي ۳۰ نويسنده و شاعر نام برد كه آثارشان به اشكال 
مختلف به چند زبان ديگر ترجمه ش��ده؛ موضوعي كه تا 
پيش از دودهه گذشته داراي چنين سابقه اي نبوده است. 
حضور جهاني در عالم ادبيات نيازمند فرصت هايي بيش 
از اين اس��ت. فرصت هايي كه به پشتوانه تك تك فعاالن 
مس��تقل در اين زمينه ساخته مي ش��ود. دركشورهاي 
ديگر هنوز منتقدان ادبي، خارج از گروه بندي هاي كاذب 
به كشف استعدادهاي تازه مشغولند. يعني همان حلقه 
مفقوده اي كه ادبيات ما از آن در رنج است. كار منتقد ادبي 
در سراسر جهان، تشخيص س��ره از ناسره و جلوگيري از 
موج هاي مخرب نويسنده سازي يا شاعر سازي است و تا 
اين نوع نگرش به شكلي صددرصد بر ادبيات يك كشور 
حكمفرما نباشد، نبايد انتظاري بيش از محدود شدن در 

فضايي تنگ و تاريك داشته باشيم.

گروه هنر و ادبيات| ش��ب گذشته پرونده سي و 
شش��مين جش��نواره بين المللي تئاتر فجر بس��ته 
شد. در آيين پاياني جش��نواره تئاتر فجر مثل همه 
دوره هاي قبل ش��امل س��خنراني، كلي��پ و اعالم 
برندگان ب��ود. احمد دام��ود، جمش��يد خانيان و 
هوشنگ آزادي ور به عنوان سه پيشكسوت عرصه 
هنرهاي نمايش��ي ب��ا حضور س��يد عباس صالحي 
وزير فرهنگ و ارشاد اس��المي، مديركل هنرهاي 
نمايش��ي، معاون هنري و فرهاد مهندس پور دبير 

جشنواره روي صحنه تاالر وحدت تقدير شدند. 

ما بايد باهم گفت وگو كنيم
يكي از اين س��خنرانان مراس��م فرهاد مهندس پور 
در مق��ام دبير جش��نواره بود كه در س��خنان خود 
به خاطراتي از سال هاي قبل اش��اره كرد: در دوره 
بيست و س��وم كه دبير جش��نواره تئاتر فجر بودم، 
مي گفتند ك��ه فرهاد مهندس پور ديكتاتور اس��ت. 
اين بار متوجه شدم راس��ت مي گفتند و اين  اشاره 
درس��تي بود چون در امر فرهنگ ب��ه نتيجه نبايد 
فكر كرد. من در اين دوره س��ي و شش��م جشنواره 
تئاتر فجر آموختم كه نبايد به نتيجه فكر كرد، زيرا 
بزرگ ترين خطاي ما اين اس��ت كه ب��ه نتيجه فكر 
مي كنيم. نتيجه از آن ما نيست و براي آينده است. 

او در ادامه س��خنان خ��ود را آدم دووجهي خواند، 
يك وجه معلوم و يك وجه كارگردان: »در اين دوره 
از جشنواره بين المللي تئاتر فجر اين ۲ وجه خيلي 

خوب در كنار هم نشستند و به دادم رسيدند.«
مهندس پور س��خنان خود را با ش��عار جش��نواره 
يعني »جش��ن گفت وگوي تئاتر اي��ران« به پايان 
برد: »در تمامي انتقادات��ي حتي انتقادات تند، يك 
خيرخواهي ديدم كه به من آرامش مي داد. ما بايد 

درون خانواده تئاتر باهم گفت وگو كنيم.«

تئاتر هنر مردمي ماند
س��يد عباس صالحي از ديگر سخنرانان مراسم بود. 
او در سخنان خود به شأن و منزلت تئاتر در جوامع 
مدرن اشاره كرد: »آنگاه كه انسان به مدنيت رسيد 
با هنر نمايش آش��نا ش��د. تئاتر با مدني��ت پيوند 
كهن و تاريخي دارد؛ آنجا كه مدنيت آغاز مي شود 
تئاتر هم آغاز مي ش��ود. تئاتر هن��ري مردمي بود و 
مردمي ماند. ن��ه كاخ ها آن را مص��ادره كردند و نه 
سرمايه داري مدرن؛ هنر تئاتر با مردم آغاز شد و به 

راهش ادامه داد.«
وزير فرهنگ و ارشاد اس��المي ادامه داد: »تئاتر، هنر 
ديالوگ اس��ت نه هنر تك گويي و چون هنر ديالوگ 
است به يك هنر موثر اجتماعي بدل مي شود. هنري 
كه بازتاب رنج هاي مردم اس��ت. هن��ري كه در جمع 

شكل مي گيرد و با جامعه پيوند مي خورد.«
صالحي ريش��ه هنر نمايش ايران را در نمايش هاي 
تخت حوضي، نقالي، تعزيه و ديگ��ر گونه ها خواند: 
»اين هن��ر در دوران معاصر از مش��روطه تا انقالب 
اس��المي گام ب��ه گام پيش آم��ده اس��ت. اصحاب 
نمايش در موقعيت كنوني به داش��ته هاي س��نتي 
و گذش��ته كه��ن نماي��ش ايران��ي بيش��تر وقوف 
يافته اند. هنرمن��دان نمايش ايران��ي مي دانند كه 
بر چه گنجينه تاريخي ايس��تاده اند و به آن افتخار 

مي كنند.«
وزي��ر ارش��اد خاطرنش��ان ك��رد: »همچنين هنر 
نمايش ايراني در دهه چهارم انقالب اسالمي بيش 
از گذشته ايراني شده است و شهر به شهر و استان 
به اس��تان مي توان تجلي اين هنر را ديد و بر توان 

ملي ما در اين زمينه افزوده  شده است.«

در روزنام��ه اعتم��اد ش��ماره ۳99۲ يادنام��ه اي به 
مناسبت سالروز درگذش��ت »نيما« در سيزدهمين 
روز دي ماه منتش��ر شد كه بخش��ي از آن به سخنان 
»ش��راگيم« تنها فرزند نيما اختصاص داشت. در آن 
مطلب ش��راگيم يوشيج )اس��فندياري( توضيحاتي 
درب��اره راه اندازي م��وزه نيم��ا و نگهداري وس��ايل 
بنيانگذار شعر نو بيان كرده و گفته بود: »... لوازمي كه 
من براي م��وزه داده بودم اكن��ون در آن خانه يا موزه 
ديده نمي شود مثل قرآن خطي زمان سلجوقي ۱۰65 
كه خود نيما آن را صحافي كرده بود و چندين كتاب 
قيمتي ديگر كه اكنون در موزه نيست و توسط رييس 
ميراث مازندران ايزدي با تباني محمد عظيمي همكار 
ايش��ان از موزه بيرون رفته و فروخته ش��ده است و تا 
زماني كه موزه به اين ش��كل نا امن وج��ود دارد، من 
نمي توانم چيز ديگري دراختيار ميراث فرهنگي قرار 

دهم...«
بعد از انتشار اين مطلب، همسر مهدي ايزدي، معاون 

ميراث فرهنگ��ي اداره كل مي��راث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري استان مازندران در توضيحاتي، 
سخنان ش��راگيم يوش��يج را تكذيب كرد: »با سالم 
احتراما در خصوص ش��ايعات اخير در مورد س��رقت 
كتاب قرآن خطي نيما به اس��تحضار مي رس��اند اين 
كتاب با ش��ماره اموال 5784كه در س��ال ۱۳76 در 
دفتر اموال مازندران و كش��ور ثب��ت و تحويل امين 
اموال كل استان داده شد و در مخزن ساري نگهداري 
مي شود. متاسفانه تمام تالش اينجانب و همكارانم كه 
از سال 74 تاكنون مسووليت مرمت و احياي بنا را به 
طور شبانه روزي كار كرده ايم، نديده گرفته و با آبروي 

اينجانب بازي شد. «
در بخش ديگ��ري از اين توضيحات آمده اس��ت: »به 
اطالع مي رس��اند كه ايشان )ش��راگيم يوشيج( تمام 
اموال پدرش را با حضور امين اموال سازمان و نماينده 
ذي حساب به اداره كل ميراث فرهنگي فروخته اند و 

پولش را دريافت كرده اند.«

شراگيم يوش��يج همچنين توضيح داده بود كه خانه 
يوش از طرف ميراث فرهنگي غصب شده و نام موزه 
بر آن نهاده اند اما نموداري از م��وزه درآن مكان ديده 
نمي شود نامه مفصلي هم نوشتم كه به جايي نرسيدم 
چون ش��ايع كرده اند توضيح مي دهم »م��ن از بابت 
منزل يوش هيچ بهاي��ي يا پولي درياف��ت نكرده ام و 
قرار بود كه منزلي در تهران براي س��كونت من به من 
بدهند كه آن هم به جايي نرسيد چون آقاي مهندس 

كازروني مدير وقت ميراث مخالفت كرد.«
علي اسفندياري مشهور به نيما يوش��يج، بنيانگذار 
شعر نوي فارسي شناخته مي شود و به همين دليل از 
او با عنوان پدر شعر نو ياد مي شود. خانه او در روستاي 
يوش در شهرس��تان نور اس��تان مازندران سابقه اي 
تاريخي داشته و قدمت آن به عصر قاجار باز مي گردد. 
ضمن اينكه خانه او در تهران در محله دزاش��يب قرار 
دارد كه چندي پيش از فهرس��ت آثار ملي خارج شد 

و حال دوباره به اين فهرست بازگردانده شده است. 

۱- سي وششمين جش��نواره  بين المللي تئاتر فجر 
ش��ب گذش��ته با معرفي برگزيدگان به پايان رسيد 
تا اين رويداد يك گام ديگر به چهل س��الگي- دوران 
ميان س��الي و بل��وغ- نزدي��ك  ش��ود. در روزهاي 
برگ��زاري جش��نواره مجموع��ه وقاي��ع، اعم��ال و 
اظهارنظرهايي رخ داد كه نمونه آنه��ا را در يكي دو 
سال گذشته سراغ نداش��تيم. از همين رو مي توان 
مدعي شد كيفيت واقعي جشنواره تئاتر فجر ايران 
برخالف هر رويداد تئاتري بين الملل��ي ديگر، نه به 
واس��طه آثار نمايش��ي، هنرمندان حاضر در جدول 
اجراها و برنامه ه��اي جنبي  كه با تحليل حواش��ي 
پيش آمده و نقش اهالي اين خان��واده در بروز موارد 
گوناگون قابل بررس��ي اس��ت. يا حداقل نگاه به اين 
جنبه ماجرا براي نگارنده س��طور جذابيت بيشتري 

دارد. 
۲- امروزه اكثريت قريب به اتفاق دس��ت اندركاران 
و فع��االن تئات��ري به س��اختار معيوب جش��نواره 
پي برده اند   و ب��ه ادام��ه وضعيت موج��ود اعتراض 
مي كنند. انتخاب ديرهنگام دبير و به تبع آن تاخير 
در انتخاب دبي��ران بخش هاي گوناگ��ون از جمله 
بين المل��ل، برگزاري جش��نواره در تاريخ نزديك به 
تعطيالت زمستاني و جشن هاي سال نو اروپا كه كار 
دبير اين بخش را براي دع��وت از گروه هاي خارجي 
با كيفيت بس��يار دش��وار مي كند، افزاي��ش تعداد 
گروه ه��اي متقاضي يا مدعي حضور در جش��نواره، 
حساسيت  نهادهاي گوناگون، تغيير مداوم فراخوان 

و موارد متعدد ديگر كه بر همه آشكار است. 
۳- بنابراين انتظار تغيير آنچناني و ماهوي در شكل 
و ش��مايل برگزاري اين رويداد از اساس بيهوده و از 
س��ر ناآگاهي يا خوش باوري انتزاعي اس��ت. حال با 
اين رويكرد مي توان خيلي س��ريع به يك پرس��ش 
پاس��خ داد: »آيا جش��نواره دوره سي وششم تفاوت 
چنداني با دوره هاي گذشته داشت؟« قطعا خير! از 
اين جا به بعد بحث كيفي جدول يا گروه هاي ايراني 
و خارجي حاضر در اين رقابت كن��ار مي رود و بطور 
طبيعي حاشيه جاي متن مي نشيند. حاشيه اي كه 
ظاهرا دبير جش��نواره از قبل و با طرح شعار »جشن 
گفت وگوي تئات��ر ايران« به اس��تقبالش رفت. مگر 
قرار بود چ��ه اتفاق��ي رخ دهد ك��ه »گفت وگو« به 
مساله بدل شد؟ مساله اي كه حتي ترجمه اش براي 
هنرمندان خارجي ميسر نبود و در هيچ يك از اقالم 
تبليغاتي اثري از ترجمه ش��عار جش��نواره به زبان 

انگليسي به چشم نمي خورد. 

4- ژك لكان، روانشناس و فيلسوف معاصر در يكي 
از سمينارهايش درباره نمادسازي و مبحث بازنمايي 
اينطور بي��ان مي كند ك��ه همواره هس��ته اي از امر 
واقع وجود دارد كه از نمادس��ازي مي گريزد و همه 
بازنمايي ها، تصاوير و داللت ها صرفا تالشي براي پر 
كردن اين شكاف هس��تند. الكان اين عنصر واپس 
زده را بازنمود يا »چي��ز - Das Ding- « مي نامد. 
»چي��ز« ابژه  اي گمش��ده اس��ت و هيچ جا آش��كار 
نمي ش��ود. به اين ترتيب ش��ايد بتوان طرح ش��عار 
»جشن گفت وگو... !« را همچون گمشده اي در نظر 
گرفت كه هرگز قرار نيست آش��كار شود؛ مگر رفتار 
اهالي نمايش در ۱۱ روز گذشته –جز انگشت شمار 
واكنش هاي محافظه كارانه و ديرهنگام- خالف اين 

را نشان مي دهد؟
از روشي كه مدير مستعفي بخش بين الملل اداره كل 
هنرهاي نمايش��ي ب��راي انتق��اد برگزيد ت��ا رفتار 
منتق��دان سياس��ت هاي كالن اداره كل، يا گروهي 
كه تمام مدت س��كوت كردن��د، رفت��ار مديرعامل 
خانه تئاتر در تحريم جش��نواره، ماجراي حذف يك 
نمايش و واكنش ه��ا به آن همه نش��ان از يك نكته 
داش��ت: »امكان يا عزمي براي گفت وگو نيس��ت.« 
حت��ي رفتار يك��ي از مدرس��ان تئاتر ب��ا كارگردان 
فرانسوي حاضر در جشنواره نيز مبين چنين امري 
اس��ت. امري كه فيليپ كن درباره آن مي گويد: »او 
با پرخاش و خش��ونت زياد به من گفت تئاتر ش��ما 
ارتباطي به تئاتر فرانس��ه ندارد!« آن مدرس محترم 
دانش��گاه! چنان به مهمان جش��نواره حمله برد كه 
گويي قصد داش��ت طرف مقاب��ل را از حيات هنري 
س��اقط كند. چرا؟ در تمام ۱۱ روز گذشته با چيزي 

جز فق��دان گفت وگو مواج��ه نبوديم و اين نش��ان 
مي دهد اهالي تئاتر بعد از س��ي و ش��ش سال هنوز 
نس��بتي با گفت وگو- بلوغ- برقرار نكرده اند. به اين 
معنا مي توان »ديال��وگ« را غايب بزرگ تئاتر امروز 

تلقي كرد. 

توضيحات سازمان ميراث فرهنگي استان مازندران درباره سخنان پسر نيما يوشيج

قرآن خطي نيما در موزه ساري است

به بهانه پايان سي وششمين جشنواره تئاتر فجر

هنوز بالغ نيستيم

اعجوبه اي آفريده شده  براي نوشتن

ترجمه آثار ادبي ايران به زبان هاي ديگر و پرسش هاي هميشگي

پرونده سي و ششمين جشنواره تئاتر فجر بسته شد

دوره ملا نزديك ترند هم توانسلته ضربه هايي از 
اين دسلت را درافلت مخاطب بزند. به نظر شلما 
چه چيلزي در ادبيلات تركيه  باعث مي شلود كه 
مترجماني با دانش انلدك از اين زبان، به سلراغ 

ترجمه بروند؟
اين مشكل منحصر به ترجمه ادبيات تركيه نيست. اكثر 
كتاب ها از انگليس��ي و فرانسه ترجمه مي شود و ترجمه 
اكثر اين كتاب ها بد اس��ت. مشكل اصلي در حال حاضر 
اين است كه بيش��تر كس��اني كه كار ترجمه مي كنند 
فارسي را خوب بلد نيس��تند و نتيجه كارشان به شدت 
تحت تاثي��ر زبان مبدأ اس��ت. اين ترجمه ه��ا به تدريج 
دارند به ساختار نحوي زبان فارسي هم آسيب مي زنند. 
معتقدم اهالي ادبيات، نويسنده ها و مترجم ها بايد در اين 
باره جدي فكر بكنند و راه چاره اي پيدا كنند تا فارس��ي 

بيشتر از اين آسيب نبيند. 
  حال و روز ادبيات معاصر ايران در تركيه چگونه 
اسلت؟ آيا اين حجم از ترجمه آثار نويسلندگان 
ترك در ايران به شكل برعكس در تركيه هم رواج 

دارد؟
آثار كالسيك ادبيات فارس��ي از قديم و از دوره عثماني 
به تركي ترجمه مي ش��ده. آثار سعدي و حافظ و مولوي 
و ديگر اديبان فارس��ي زبان صدها س��ال اس��ت كه در 
ميان ترك زبان ها طرف��داران زيادي دارد و آنها ش��رح 
و تفس��يرهاي زيادي بر آثار اين بزرگان نوشته اند. اما از 
ميان نويس��ندگان و ش��اعران و متفكران معاصر ايران، 
چند نفر هس��تند كه آثارش��ان در تركيه شناخته شده 
است و خواننده هاي زيادي دارد. از جمله صادق هدايت، 
فروغ فرخزاد، صمد بهرنگي، علي شريعتي و سيدحسن 
نصر. البته در س��ال هاي اخير به تدريج كتاب هاي ديگر 
نويس��نده هاي ايراني ه��م در تركيه ترجمه و منتش��ر 
مي ش��ود، مثال ترجمه تركي »بامداد خمار« را ديده ام، 
همين طور يكي، دو كتاب از مصطفي مستور. خودم هم 
به مترجمي در تركيه پيشنهاد دادم رمان »تهراني ها« 
نوشته اميرحسين خورشيدفر را به تركي ترجمه كند و 
ناشري معتبر چاپش كند. خالصه اينكه ادبيات معاصر 
ايران ه��م به س��رعت دارد به تركي ترجمه مي ش��ود و 

مشتاقاني هم در تركيه دارد. 

قابل پيگيري است. او در همان سطور آغازين رمان 
خواننده را با حال و هواي كلي كار آش��نا مي كند و 
حسي از تعليق مي آفريند: »با خود عهد كرده بودم 
كه ديگر رازهايم را با كسي در ميان نگذارم. از رنج ها 
و ضعف هايم براي دوس��تانم حرف نزنم و جز كاغذ 
به دنبال ش��نونده اي نباش��م. از وقتي اعتمادم را به 
همه از دست داده بودم، آسوده تر زندگي مي كردم و 

كم حرف تر. اين را به نسرين مديون  بودم...«
خوانن��ده پس از آغ��از اين رم��ان ديگر ب��ه راحتي 
نمي تواند دل از ادام��ه دادن بكند و كتاب را نخوانده 
رها كن��د. موضوعي ك��ه نش��ان از قصه گويي ذاتي 
نويسنده دارد. س��اخت قابل قبول اتمسفر داستاني 
به هم��راه كاش��ت ش��خصيت هايي قاب��ل قبول و 
همچنين روايت ه��اي گاه تو درت��و و البته واضح، از 
نكات بارز اين كار هس��تند. كاري ك��ه خواندنش را 
به ش��ما توصيه مي كنيم. در پشت نويس اين كتاب 
مي خوانيم: »همچنان س��والم پابرجاس��ت كه چرا 
ادبيات؟ آيا براي توصيف جهان هستي به ادبيات رو 
مي آوريم يا براي ش��ناخت عمق آن يا براي آش��تي 
دادن روان سركش و ناآرام خود با جهان پيرامون يا 
براي شكس��تن مرز عادت ها و درانداختن طرحي نو 
يا گرفتن عكسي دسته جمعي با تاريخ و جغرافياي 

عصر خود...؟ 

يادداشت

امير مهنا

كرامت چاركي

خبرگزاري ايسنا

ضربه بعضي ترجمه هابه ساختار نحوي ادبيات فارسي 

جهان شاعرانه پرورش و روايت شهري حميدي

با ارسالن فصيحي درباره زير وبم هاي ترجمه ادبيات تركي

رسول آباديان

معرفي كتاب

   يكي از رمان هاي اليف شلافاك در تركيه بسليار پرطرفدار است و 
تاكنون دو، سله ميليون نسلخه از آن به فروش رسليده. اين رمان در 
تركيه با عنوان»عشلق« چاپ و منتشر شلده و در ترجمه فارسي من 
عنوانش را به »ملت عشق« تغيير دادم. ديگر رمان هاي اين نويسنده 
بعضي بسيار دشوارخوان هستند و بعضي بسيار قصه گو اما هيچ كدام 

موفقيت »ملت عشق« يا همان »عشق« را به دست نياورده .
   رمان ديگلري هم از اليف شلافاك ترجمه كلرده ام كه در فارسلي 
عنوانش را گذاشلته ام »بعد از عشلق«. اين رمان هم بسيار جسورانه 
است و موضوعش كشف هويت زنانه و مسائل و مشكاتي است كه زنان 

به طور كلي و زنان هنرمند و نويسنده به طور خاص با آن درگيرند.

تئاتر  فجر

بابك احمدي

آغاز اكران فيلم هاي مجيدي و جليلوند از 25 بهمن
سخنگوي شوراي صنفي نمايش از آغاز اكران فيلم 
جديد مجيد مجي��دي و همچنين »ب��دون تاريخ 

بدون امض��ا« از ۲5 بهمن ماه خبر 
داد. 

غالمرض��ا فرجي درب��اره مصوبات 
جلسه نهم بهمن ماه شوراي صنفي 
نمايش گفت: فيلم »پش��ت ابرها« 
)آن س��وي ابرها( ب��ه كارگرداني 
مجيد مجي��دي از ۲5 بهمن ماه در 
سرگروه س��ينمايي كوروش اكران 
مي ش��ود و فيل��م »ب��دون تاريخ، 
بدون امضا« ب��ه كارگرداني وحيد 
جليلون��د ه��م از همي��ن تاريخ به 
سرگروهي س��ينما قدس نمايش 

داده خواهد شد. 
وي درباره اكران ديگ��ر فيلم هاي 

روي پرده در آستانه برگزاري جش��نواره فيلم فجر 
بيان كرد: اك��ران فيلم ها، در روزه��اي باقي مانده 

تا جش��نواره و نيز در زمان برگزاري جش��نواره در 
سينماهايي كه فيلم هاي اين رويداد در آنها نمايش 
داده نمي ش��ود همچن��ان ادام��ه 
خواهد داش��ت. او درباره اينكه آيا 
قرار اس��ت فيلم مجي��د مجيدي 
در اكران نوروزي گنجانده ش��ود، 
گفت: قراردادي كه در حال حاضر 
ثبت شده اس��ت براس��اس تعداد 
هفته ه��اي نمايش و ك��ف فروش 
فيلم خواهد بود. هر چقدر بفروشد 
طب��ق آيين نام��ه ادام��ه خواه��د 
داش��ت. اين فيلم در اسفند اكران 
مي ش��ود و ادامه ف��روش هر فيلم 
منوط به تعداد هفته و كف فروش 
است. فرجي همچنين خاطرنشان 
كرد كه آيين نامه اكران فيلم ها در 
شوراي صنفي نمايش پس از جش��نواره فيلم فجر 

بررسي خواهد شد. ايسنا

رويداد

ترجمه انگليس��ي كت��اب »نخل« هوش��نگ مرادي 
كرماني با ترجمه كارولين كراس��كري به چاپ رسيد. 
كراس��كري پيش تر داس��تان هاي »خمره«، »مرباي 
ش��يرين« و »ش��ما كه غريبه نيس��تيد« از آث��ار اين 
نويس��نده كودكان و نوجوانان را ترجم��ه و راهي بازار 
جهاني كتاب كرده اس��ت. نس��خه الكترونيكي كتاب 

»نخل« نيز از چن��دي پيش  روي س��ايت »آمازون« 
قابل دسترس است. اين كتاب برگزيده شوراي كتاب 
 IBBY كودك سال ۱۳59 بوده و برنده ديپلم افتخار
در سال ۱984 شده است. »نخل« دوازدهمين كتابي 
است كه توسط كارولين كراس��كري به زبان انگليسي 

ترجمه و منتشر مي شود. ايسنا

»نخل« مرادي كرماني به انگليسي ترجمه شد


