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لطف تلویزیون به الهام
و مائده و رفقا...

هر روز در گوشه و کنار دنیا نویسندگان جدیدی متولد میشوند و کتابهای
تازهای به بازار کتاب میآیند .بسیاری از مترجمان بر این باورند که بهتر است در
کنار ترجمه آثار کالسیک و فاخر جهان به معرفی و ترجمه آثار این نویسندگان
جدید نیز بپردازند .مطالعه آثار روز ادبیات جهان باعث ارتقا و اغنای ادبیات کشور
پذیرنده نیز میشود و سبک و سیاق نویسندگان معاصر آن کشور را به جریان
ادبی روز نزدیکتر میکند .اخیرا کتابهای زیادی از نویسندگان روز دنیا ترجمه
و منتشر شده است .یکی از این رمانها «تکههای گمشده» اثر هدر گودنکاف
نویسنده آمریکایی است .با افسانه قربانزاده مترجم این رمان درباره ویژگیهای
این اثر و دالیل وی برای ترجمه و انتخاب این رمان گفتوگویی انجام دادهایم
که در ادامه میخوانید .از این نویسنده تا به حال اثری به فارسی برگردانده نشده و
معرفش شما هستید.پیشینه این نویسنده چیست و در کشور خود چه جایگاهی
دارد؟ هدر گودنکاف نویسنده آمریکایی و پدیدآورنده کتابهای پرفروش
شرکت نیویورک تایمز است .تا کنون حدود  9اثر از این نویسنده منتشر شده
است .سبک این نویسنده نوشتن رمانهای هیجانانگیز و دلهرهآور است .رمان
«تکههای گمشده» هم از این قاعده مستثنا نیست و داستانی پرکشش دارد .ماجرای
این رمان درباره زن و شوهری است که مجبور میشوند به شهر زادگاه مرد بروند
و مدتی را آنجا سپری کنند .در همین سفر است که زن متوجه میشود آنگونه
که باید شوهرش را نمیشناسد و مسائلی پیش میآید که به همسرش مظنون
میشود.
● از چه طریقی با این نویسنده آشنا شدید و اینکه پیشنهاد ترجمه این کتاب
از سمت ناشر بود یا خودتان کتاب را انتخاب کردید؟
این کتاب را خودم برای ترجمه انتخاب کردم .با این نویسنده هم از طریق همین
کتاب آشنا شدم .مدتی پیش چند کتاب انگلیسی برای ترجمه به دستم رسید که
این کتاب برایم کشش ویژهای داشت و از طریق همین رمان بود که پیگیر دیگر
آثار این نویسنده شدم و فهمیدم که در آمریکا نویسنده پرطرفداری است.

ماجرا خیلی پیچیده نیست .یک اشتباه محض رسانهای
است .خیلیها از جمله من تا پریروز خانم مائده هژبری
را نمیشناختیم .تازه پس از گفتوگوی بخش خبری
تلویزیون با او بود که فهمیدیم «مائده» نامی هم وجود دارد
که به دلیل لرزش بخشی از بدنش و انتشار آن در فضای
مجازی ،کسب درآمد میکند و به همین خاطر دستگیر
شده است .البته من اینجا کاری به دستگیریاش ندارم
که در حوزه کاری من نیست ،این مسایل به قوه قضاییه
ربط دارد .اما این که تلویزیون با این شاخ های مجازی
گفتوگو کند و مثال اعترافات و اظهار ندامت آنان را
نشان دهد خود حکایت عجیبی است .در ابتدای مطلب
عرض کردم .من این بنده خدا را نمی شناختم و پس از
حضورش در تلویزیون و سروصدایی که در این زمینه راه
افتادکنجکاوانهبهجستجودربارهاوپرداختمکهببینممائده
چه کرده که این گونه شهر را به هم ریخته است .نتیجه
این که من هم مثل خیلی های دیگر با اطالع رسانی صدا
و سیما این دخترخانم را شناختم و این همان اشتباهی
است که تلویزیون طی سالهای اخیر بارها تکرارش کرده
و خوراک خوبی به رسانه های بیگانه داده است .حاال
فکر می کنید چه اتفاقی رخ می دهد؟ هیچ .االن مائده
هژبری معرف حضور خیلی ها شده ،او احتمال زیاد
پس از آزادی از ایران خارج می شود .به خاطر لطف
بزرگی که صدا و سما در حقش کرده و شهرتش را
افزون ساخته اینستاگرامش را راه خواهد انداخت و به
دنبال کنندگان میلیونی خواهد رسید و کارش را با رونق
بیشتری ادامه خواهد داد .الهام عرب را یادمان نرفته که
تلویزیون معروفش کرد ،بعد اظهار پشیمانی اش را نشان
داد و دست آخر او گذاشت از ایران رفت.حاال هم که به
خاطر همان شهرت در کشورهای همسایه به فعالیت در
حوزه مد می پردازد و از اینستاگرامش درآمد خوبی هم
دارد و این از الطاف صدا و سیما و برخی مدیران «رسانه
نشناسش» به امثال اوست.

جدیدترین شماره فصلنامه «صنعت ترجمه»
منتشر شد و روی پیشخوان آمد .هشتمین شماره
ت ترجمه به تازگی منتشر شده
از فصلنامه صنع 
و روی پیشخوان مطبوعات آمده است .سرمقاله
این مجله به قلم محمدرضا اربابی رئیس انجمن
صنفیمترجماناستانتهراننوشتهشدهکهدرآن
درباره قدمهای الزم برای رسیدن به آرمانشهر
مترجمان صحبت شده است .در شماره پیش
روی این مجله ،پرونده ویژهای درباره ترجمه
صادراتی و مشکالت آن کار شده که  ۳مصاحبه
با مسئوالن و یک ناشر را در بر میگیرد .نقد
و بررسی ترجمه کتاب و بررسی کاربرد
ضربالمثلها در ترجمه پویانمایی از دیگر
مطالبی هستند که در ادامه چاپ شدهاند .مساله
ترجمه شعر و بررسی آزمون مترجمی رسمی
هم دو موضوعی هستند که مقاالت بعدی مجله
«فصلنامهصنعتترجمه»دربارهشاننوشتهشده
است .وقایع اتفاقیه ،جابهجایی آرشوار مرزهای
فرهنگی ایران ،ترجمه دیداری-شنیداری در
سپیدهدم عصر دیجیتال ،یکی برای همه همه
برای یکی ،موفقیت کسبوکار بینالمللی
در گرو انتخاب آگاهانه مترجم ،هزینه برای
ترجمه باکیفیت ،استانداردهای صنعت ترجمه
در مالزی ،لطف ترجمه ،بر فراز «هرززار» با بال
نوواژگان ،کیمیای مترجم ویراستار و بایستههای
ترجمه دینی عنواین باقی مطالب این فصلنامه
هستند .شماره جدید این مجله با قیمت ۲۰هزار
تومان روی پیشخوان آمده است.

سالمت

کاهشدهندههایطبیعی
فشار خون

● چه نکته دیگری درباره این نویسنده توجهتان را جلب کرد؟
نکتهای که باید درباره این نویسنده بگویم این است که هدر به طور مادرزادی
از یک گوش ناشنواست و به همین دلیل تحمل مدرسه و سروصداها برایش
غیر قابل تحمل بوده چون منبع صدا را تشخیص نمیداده و صداها را خوب
نمیشنیده است .همین امر باعث شده که به کتابها و اسباببازیهایش پناه ببرد
و در حقیقت همین گوشه عزلت باعث عالقه وی به کتاب و درنهایت نوشتن
میشود .در حقیقت ناشنوا بودنش باعث شد که نویسنده شود.
● این اولین اثری است که با ترجمه شما منتشر میشود .چه شد که وارد
عرصه ترجمه شدید و چه فعالیتهای پیشزمینهای در این باره داشتید؟
بله این رمان اولین کتابی است که من ترجمه میکنم .قبل از آن مقاالت زیادی
ترجمه کردهام و همچنین ویراستار رادیو بودهام .بعد از بازنشستگیام تصمیم
گرفتم که به دلمشغولی و عالقههایم بپردازم .چون کار کردن به من این فرصت
را نمیداد و بعد از فراغت از کار تصمیم گرفتم که به عالقههایم بپردازم .درباره
ترجمه این کتاب هم باید بگویم که این رمان به طور کامل ترجمه شده و متن
کامل آن در اختیار خوانندگان قرار گرفته و خوشبختانه هیچ بخشی از کتاب
حذف نشده است.
● این کتاب اولین ترجمه شما به طور حرفهای است طبیعی است که به
مشکالتی برای ترجمه آن برخورده باشید .برای ترجمه این کتاب مطالعات
دیگری هم داشتید به عنوان مثال بخش پیچیدهای در کتاب وجود داشت تا
برای ترجمه آن به منابع دیگری هم نیاز پیدا کنید؟
در ترجمه این رمان مانند باقی
مترجمان مطالعاتی داشتم و برای پیدا
کردن اصطالحات خاصی که در
منطقه روایت داستان رایج بود تحقیق
کردم تا ترجمه دقیقی از متن داشته
باشم و میتوانم به طور قطع بگویم
که در ترجمه این کتاب امانتداری
را رعایت کردهام و سعی کردهام با
انتخاب واژههای مناسب فضای رمان
را به طور کامل به خواننده منتقل کنم.
● به عنوان کسی که همیشه به ترجمه عالقه داشتید و دلمشغولیتان بوده به
چه مترجمی عالقه داشتهاید و کارهایش را دنبال میکردهاید؟
من همیشه از خواندن ترجمههای نجف دریابندری لذت بردهام .به نظرم امثال آقای
دریابندری در ترجمههای خود برای پیدا کردن کلمهها و ترتیب جملههایشان به
سان معجزه عمل میکنند.
● دوست دارید باز هم از هدر گودنکاف اثری ترجمه کنید؟
بله باز هم مایلم که از گودنکاف ترجمه کنم و عالقهام به حدی است که دوست
دارم تمام کتابهایش را به فارسی برگردانم.
● و دلیلاش؟ آیا ویژگی خاصی در آثار این نویسنده هست که مایل به
ترجمه تمام آثارش هستید؟ و اینکه در حال حاضر اثری در دست ترجمه
دارید؟
اولین دلیلش زن بودن این نویسنده است و به عنوان مترجم زن با آثارش ارتباط
خوبی برقرار میکنم و دلیل دیگر هم جذابیت قصههای این نویسنده است .دلیل
دیگری که دوست دارم از این نویسنده ترجمه کنم این است که آثار او دردسرهای
معمول ترجمه را ندارد و به لحاظ موضوعی و محتوایی قابل ترجمه است و
مترجم مجبور به حذف بخشی از اثر نمیشود .در حال حاضر در حال ترجمه
رمانی سیاسی اجتماعی هستم .رمان «تکههای گمشده» نوشته هدر گودنکاف با
ترجمه افسانه قربانزاده به تازگی از سوی انتشارات ناهید در300صفحه به قیمت
 30000تومان در شمارگان  550نسخه منتشر شده است.
منبع  :ایبنا

عالوه بر ایجاد تغییرات الزم در رژیم غذایی و
انجام ورزشهای روزمره ،توجه به مصرف برخی
مواد مغذی مرتبط با فشار خون نیز میتواند به
کاهش فشار خون کمک کند .به گزارش جام جم،
کارشناسان مواد مغذی زیر را در کاهش فشارخون
موثرمیدانند:
● منیزیم
منیزیم یک آرامبخش طبیعی ماهیچههاست.
ماهیچهها تمام سرخرگهای بدن را احاطه
میکنند .آرام و شل شدن ماهیچههای صاف بر
اثر مصرف منیزیم ،باعث اتساع سرخرگها شده و
جریان خون راحتتر صورت میگیرد .منیزیم در
مواد غذایی مانند اسفناج ،برگ چغندر ،دانه کدو
تنبل ،ماست ،شکالت تیره و بادام وجود دارد.
● پتاسیم
محققاندانشگاهساوترنکالیفرنیامیگویندمصرف
مواد غذایی حاوی پتاسیم باال میتواند فشار خون
را کاهش دهد .وقتی پتاسیم بدن کاهش مییابد
بدن در تالش برای حفظ هرچه بیشتر پتاسیم
موجود ،به نگهداشتن هرچه بیشتر سدیم روی
میآورد .این شرایط فشار خون را افزایش میدهد.
اما وقتی شما میزان پتاسیم را افزایش میدهید،
بدن شروع به تخلیه سدیم ذخیره شده میکند و
فشارخون کاهش مییابد .ماهی قزلآال ،آووکادو،
سیبزمینی شیرین ،اسفناج و زردآلوی خشک
برخی مواد غذایی غنی از پتاسیم هستند.
● ال آرژنین
ال آرژنین آمینو اسیدی است که بدن از آن برای
ساختناکسیدنیتریکـکهعاملاتساعرگهاست
ـ استفاده میکند .ال آرژنین میتواند جریان خون
را تقویت کرده و فشار خون را کاهش دهد .سینه
بوقلمون ،سینه مرغ ،دانه کدو تنبل ،گردو ،عدس
و بادام زمینی برخی مواد غذایی حاوی ال آرژنین
هستن .د
● ویتامین C
 LDLیا کلسترول بد اکسیده شده میتواند با ایجاد
پالکها در سرخرگها باعث سفت شدن و از
بین رفتن کشسانی آنها شود .این شرایط ،فشار
خون را افزایش میدهد .ویتامین  Cبه عنوان یک
آنتیاکسیدان قوی از اکسیده شدن LDLجلوگیری
میکند .فلفل دلمهای قرمز ،کلم بروکلی ،آناناس،
انبه،کلمبروکلیوتوتفرنگیازجملهموادغذایی
غنی از ویتامین  Cهستند.

طنز

حساب ارزی مشرتک دولت با
نورچشمی ها!
وحید حاج سعیدی
خدا را شکر که ما جای شاخ های اینستاگرام
نیستیم که پلیس ما را بازداشت و سین جین کند
و یا جای دالورانی چون پرویز پرستویی ،علی
کریمی ،یوسف کرمی و  ...نیستیم که در نقش
بادیگارد مردم یا رابین هود فقید در جهت اصالح
امور مملکت با پیژامه از البالی پست های
اینستاگرامی به جنگ ناهنجاری های اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و غیره برویم! به قول ابوسعید
ابوالخیر خدا بیامرز آن پشه هم تویی؛ ما هیچ
نیستیم! در حقیقت ما با وجود داشتن دنیایی از
علوم و معارف ارضی ،بحری و سماوی و
ارائه راهکارهای مارینادشده ،ارگانیک و حتی
سوفسطایی در موضوعات و مناقشات ملی و
بین المللی همچنان ناشناخته هستیم و مسئوالن
برای افاضات مان گشنیز آبیاری شده با فاضالب
هم خرد نمی کنند چه برسد به تره ارگانیک و
فقط با رویت بسته های پیشنهادی مان ،لبخند،
زهرخند ،شکرخند ،نیشخند ،ریشخند ،تلخند و
حتی پوزخندمی زنند و سواد اطالعاتی راهمانند
چای نپتون در مازوت لیتری  410تومان فرو می
برند و در می آوردند!
علی ای حال ما در این راه هیچگاه کوتاه نیامده
و همواره سعی ما در ارائه بسته های پیشنهادی
کارگشاواجراییبودهوهست.بگذریم..حقیقت
ماجرا این است که در سال های اخیر به ویژه
در چند ماه گذشته یک بلبشوی اقتصادی کل
مملکت را فرا گرفته است و کار طوری از خرک
در رفته است که با صدور بخشنامه ،برگزاری
همایش ،اخم کردن ،رو برگرداندن ،نشان دادن
پشت دست ،توصیه به رفتن به اطاق و فکر کردن
درباره زشتی کار ،حتی داغ کردن پشت دست و
تهدیدبهتنبیهباسیخکبابهمکارسازنبودهاست
و یک عده چنان در حال چپاول مملکت هستند
کهگوییازچیزیخبردارندکهماخبرنداریم.این
جماعت که از آنها به نورچشمی ها ،صاحبان ژن
های نیکو ،دارندگان امضاهای طالیی ،آقازاده ها،
یقه سفید ها ،دست های پشت پرده4 ،درصدی
ها و در مجموع از ما بهترون تعبیر می شود و
موجودی حسابهایشان بنا به فرموده آقا بهمنی ،از

ذخیره ارزی کشور بیشتر است ،سیرمانی ندارند
و مظهر تبلور همان «میل به بی نهایت» هستند
که در ریاضیات خوانده بودیم! اما غافل از اینکه
راهکار اجرایی ما نه تنها برای همیشه مشکالتی
نظیر فساد اقتصادی ،رشوه ،زمین خواری ،رانت
خواری  ،دزدی ،اختالس های میلیاردی و  ...را
حل خواهد کرد  ،بلکه باعث رونق تولید ملی و
پیشرفتمملکتهممیشود.
و اما راهکار سوفسطایی حقیر همانطور که در
جریان هستید تعداد این افراد زیاد نیست و خانه
پرش 4درصد هستند.
فلذا پیشنهاد می شود یک حساب ریالی و ارزی
مشترک با دولت برای این نورچشمی ها گشوده
شود تا این بزرگواران در دریافت سهم خود از
محل درآمدهای نفتی و فرآورده ها ،درآمدهای
مالیاتیوغیرمالیاتیدولت،عوارضو...مشکلی
نداشتهباشند.
ما هم که به همان  45200تومان قانع هستیم!
با این رویکرد خیال این جماعت راحت می
شود که «پول هست؛ اتفاق ًا زیاد هم هست!» فلذا
دیگر به دست اندازی به بیت المال ،قاچاق کاال
و ارز ،واردات یواشکی خودرو ،دریافت وام
های میلیاردی ،حقوق ها و پاداش های نجومی،
عضویت در پنجاه تا هیات مدیره ،دریافت ارز
دولتی و فروش در بازار آزاد ،اختالس ،ارتشاء،
رانتخواری ،زمین خواری ،دریاخواری ،موقوفه
خواری ،بیابان خواری ،دریا خواری ،جاده
خواری ،ویژه خواری و ...فکر نمی کنند و
برایشان مسجل می شود که جیب آنها و جیب
دولت ندارد! طرف قصد دارد باالی یک قله ویال
بسازد ،دو طرف جاده را هم قواره بندی می کند
و می فروشد .با این سیستم دیگر نیازی به این
گونه جنگل خواری و جاده خواری ندارد و فقط
ویالی خودش را باالی کوه بنا می کند و مطمئن
است که جیب ،حساب بانکی ،حساب ارزی و
در مجموع َچپش پر است!
حتی می توان برای اطمینان خاطر بیشتر و
نشان دادن حسن نیت ،از روی کلید خزانه بانک
مرکزی ،صندوق ارزی و سایر صندوق ها و
جاسازهایدولتهمبهتعداددوستانکلیدتکثیر
کرد و در اختیارشان قرار داد! باور بفرمائید با این
تدبیر جلوی بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی
خود به خود گرفته می شود و اقتصاد مملکت
هم شکوفا می شود .البته این به شرطی است که
دولت قول بدهد بدون تساهل و تسامح یارانه این
نورچشمی ها را قطع کند و از محل این صرفه
جویی برای مردم طرح های خوب خوب اجرا
کند!

