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  تصحيح يک اشتباه

اثر ليساگاره ، »١٨٧١تاريخ کمون «در ويرايش   
 

   عباس فرد  ١٣٨٨ ارديبهشت ١٣شنبه يک   
  

                                           
  تصحيح يک اشتباهدو بار تشکر و 

  اثر ليساگاره ، »١٨٧١تاريخ کمون «در ويرايش 
 

 عنوان پارگرافی از من بهـ  ی بيژن هيرمن پور اثر ليساگاره، ترجمه  ـ» ١٨٧١تاريخ کمون «کتاب  ١٣ی  صفحهدر 

ضمن . ام  نام بردهسکايادونايف، از لوبوفسکايا. ژ. اجای   وجود دارد که اشتباهًا به» فارسی ويراستارتوضيحات«

کتاب کمون که تأليف لوبوفسکايا همان کسی است . ژ. يادآوری است که ا  الزم بهاين کتاب،پوزش از خوانندگان 

 که من آشنايی  است؛ و دونايفسکايا شخصيت ديگری استگرفتهـ زير نظر او انجام  ی محمد قاضی ترجمه پاريس ـ

کنم؛ و از آقای ناصر  يح میحاز طريق اين يادداشت اشتباه فوق را تصهرروی،   به.چندانی با افکار و آثارش ندارم

 ويرايِش، در »در حاشيه«زير تيتر ) بغرنج و ای غيرمعمول شيوه گرچه به(کنم که اين اشتباه را  برين نيز تشکر می

  .اند تصحيح کرده» رايا دونايفسکايا: دو مقاله از«نام  ای به مقاله مشترک

بپردازد، هم با ] ليساگاره[ويرايش کتاب  بهتر بود آقای عباس فرد قبل از اين که به«قای برين که آتوصيه  در پاسخ به

» ١٨٧١کمون پاريس «نام  فسکايا با همکارانش بهبوژلو. آفسکايا از طريق آثارش و هم با اثر مشترک نايرايا دو

که  که آقای هيرمن پور نيز پيش از آن تر اين و شايسته پرداخت ويرايش ذهن خود می به و قبل از اظهار نظر، آشنا شده

؛ سه نکته را ]تأکيدها از من است[»... تاکرد عباس فرد را ويراستاری می ويرايش آقای رساند، چاپ کتاب را به

  :شوم يادآور می

مون پاريس ی ک  يکی از داليل انتشار دوبارهداند که طور دقيق می خوِد آقای برين از نزديک و بهگرچه ) الف

ام،   شده»پيشا ويرايش«توسط انتشارات آلفابت ماکزيما تأکيدات من بود؛ و هنوز هم اثر ذهن ) ی آقای قاضی ترجمه(

اين کتاب ) يعنی برای چهارمين بار( در پشت اين کتاب وجود دارد؛ اما بازهم يک بار ديگر عنوان ياددشت ناشر به

  .را خواهم خواند

 فضایی آفتاب حقيقت را در پشت  نظر آقای برين جلوه که به(ی عباس فرد  منظور حذف ذهن پيشاويرايش شده به) ب

  .معين جمالت او را برای بيژن هيرمن پور خواندم و برايش ميل کرد )شاندپو  خود میهابرآلود

 رايا های ودم را از نوشتهفرصتی پيدا کردم، حتمًا ختر  ها و کارهای جاری و ضروری اگر در ميان دويدن) پ

  اين استراحت برای هيچ آدم. نشينم ويرايش ذهن خويش می فسکايا نيز محظوظ و مسعود خواهم کرد و بهنايدو

. ا   من در آن توضيحات نه انتقادی بهی ـ درخواهد يافت که اشاره خود غرض ـ  بیی  اما خواننده.ای زيان ندارد دونده

فرهنگ مسلط پروروسی در چپ ايران بود که عادت کرده   بل انتقادی بهمون پاريس،کمؤلف کتاب  لوبوفسکايا. ژ



گفت که آيا در اين   اين را میـ  ـنيزخوب بود آقای برين.  دنيا را با عينک سوسياليسم روسی و اخالف آن ببيند،است

  .انتقاد شريک است يا نه

که اصطالحًا اشتباه ُلپی (ی من را  تباه سهوًا رخ دادهکنم که اش  بازهم از آقای ناصر برين تشکر میهرصورت، به

 با يکی از ،همه نيرو جای صرف اين کنم که آيا بهتر نبود که به تصيح کردند؛ و متقابًال از وی سؤال می) ندنام می

ن اشتباه را گرفتند و اي ها ارتباط دارد، تماس تلفنی می که ايشان با آن) يک دوست و دو نفر از بستگانم (اطرافيان من

بهتر از انتقاد نکردن )  بعرنج آن غيرمعمول وشکل حتی به(جاکه انتقاد کردن  شدند؟ بااين وجود، ازآن يادآور می

) دانند هرطريقی که صالح می به(کنم  کنم و از ديگر خوانندگان هم خواهش می است، بازهم از آقای برين تشکر می

نيز » توضيحات ويراستار فارسی«که در آخرين پاراگراف   خواهشی استاين. م نکنندوما را از انتقادات خود محر

  .آمده است

ی آقای برين  بار ديگر در زير نوشتهکنم که لينک کتاب ليساگاره را يک در پايان از سايت افق روشن نيز تشکر می

  .اشدبتر  آوردند تا امکان تحقيق برای خوانندگان ساده
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