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آدام آلتر:    به نظر یونگ (روانشناس برجسته)، نام هایى که در بدو تولد بر ما مى گذارند، سالیان سال، 
همچون مشعلى بر مسیر تقدیرمان پرتو مى افکنند. اگر کســى  هزار دالر در فاصله سال هاى 1990 تا 
2004 روى سهام شرکت هایى سرمایه گذارى مى کرد که اسامى روان داشتند، تنها پس از  یک هفته، 
1153دالر به دستش برمى گشت؛ یعنى به سرمایه اولیه اش 11 درصد اضافه مى شد. در مقابل، اگر کسى 
در طى همان  دوره، همان هزار دالر را روى ســهام شرکت هایى سرمایه گذارى مى کرد که اسامى ناروان 

داشتند، 1040 دالر به دستش برمى گشت،  یعنى فقط 4 درصد به سرمایه اولیه اش اضافه مى شد. 

نام شرکت ها 
چه تأثیرى بر 

سودشان دارد؟

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

اگر احسـاس خـواب به شـما 
امنـى  مـکان  در  داد  دسـت 
ماننـد پارکینگ هـاى جاده اى 
و  کنیـد  متوقـف  را  خـودرو 
بزرگـراه  شـانه  در  توقـف  از 

کنیـد. خـوددارى 

شهروند | «ابن عربى»، «در کافه  اگزیستانسیالیستى»، 
«دختر تحصیل کرده»، «عادت هاى اتمى» و... هوشــمند 
دهقان در همین چند  سال اندك کارى کرده ترجمه هایش 
به چشم مى آیند. کتاب هایى را انتخاب مى کند که فحواى 
مضامین شــان در بحث هاى مطالعاتى ایران تازه اســت و 
گاهى هم به روایت هایى از جوامع مختلف نظر دارد که بکر 
و دست نخورده است. او متولد 1348 در شهر کاشان است 
و در گرگان زندگى مى کند. تحصیالتش را تا مقطع دیپلم 
بیشتر ادامه نداده، اما چطور توانسته در مدتى کوتاه، طیفى از 
مخاطبان را با خود همراه کند؟ چون بیشتر از پنج شش سال 
نیست که شروع به انتشار ترجمه هایش کرده است. با این 
حال نزدیــک به 10 کتاب در بــازار دارد و چهار پنج کتاب 
دیگر در دست انتشار. آنچه در ادامه مى خوانید گفت وگو با 
هوشمند دهقان درباره عالقه مندى ها، روش ها و مؤلفه هاى 

مختلف در انتخاب ترجمه هاست.

 در فاصله اى چندســاله، کتاب هاى متنوعى را 
ترجمه کرده اید؛ آثارى که درباره هر کدام شــان 
مى تــوان گفت وگویى مجزا ترتیــب داد؛  «دختر 
اگزیستانسیالیستى» و  تحصیل کرده»، «در کافه 
«بازداشــتگاه صورتى» و...  براى همین بحث را به 
آشنایى با شما و روش کارتان اختصاص مى دهیم.   در 
چه زمینه اى تحصیل کرده اید؟ البته جایى خواندم 

که تحصیالت را هم رها کرده اید. درست است؟
من اساسا تحصیالت دانشگاهى ندارم و تا مقطع دیپلم 
خوانده ام، اما چون به تحصیل و مطالعه عالقه مند بودم، به 
موسسات زبان رفتم. در موسسات آموزش زبان بیشتر روى 
مکالمه تاکید دارند و به ادبیات انگلیســى و ترجمه کارى 
ندارند، بنابراین ترجمه را شــخصا مطالعه کردم و آموختم. 
خیلى در این مسیر رنج بردم، اما احساس مى کردم مى تواند 
به نوعى برایم جبران تحصیالت دانشــگاهى باشد و شروع 
کردم به ترجمه. در ابتدا کار را با کتاب هایى که قبال ترجمه 
شده بود، شروع کردم؛ یعنى ترجمه مى کردم و بعد با ترجمه 

اصلى مقایسه مى کردم. 
  فقط براى خودتان؟

بله، صرفا به  منظور خودآمــوزى. یکى از کتاب هایى که 
انتخاب کردم، «خوشــه هاى خشــم» بود، چون اساسا به 

مترجم شان هم عالقه داشتم.
    ترجمه نوستالژیک شاهرخ مسکوب...

بله، مترجم خوشنام آقاى مسکوب. شروع کردم به مطالعه 
این کتاب به زبان اصلى و ضمن کار، هم کمبودها و مشکالت 
کارم را متوجه شدم و هم ترفندهایى که در ترجمه مى توان 
به کار گرفت. دو ســه کتاب را به این ترتیب ترجمه کردم 
که نوعى ریاضت اســت، چون مى دانید این کار براى شما 
نتیجه اى عینى نخواهد داشت، یعنى رویدادى که به اسم 
شما و در قالب یک کتاب باشد، برایتان اتفاق نخواهد افتاد و 
از آن به عنوان ریاضت یاد مى کنم، ولى فوق العاده الزم است 
و من به تمام مترجمانى که تازه وارد عرصه ترجمه شده اند، 
توصیه مى کنم این تجربه را داشته باشند. نخستین کتابى 
که به قصد ترجمه و انتشار دست گرفتم، کتابى بود به اسم 
«میراث موالنا» نوشته پروفسور ایرج بشیرى. ایشان استاد 
دانشگاه «مینه سوتا»ى آمریکا هستند و به پنج یا شش زبان 

تسلط دارند. چون مطالعات فراوانى در زمینه عرفان شرقى 
داشتم، گفتم کمبودهاى ترجمه را مى توانم با احاطه اى که 
در این حوزه دارم، جبران کنم. به هر صورت من این کتاب 
را انتخاب و ده بیســت صفحه اى که ترجمه کردم، گفتم 
حاال باید اجازه بگیرم؛ هم اجازه بگیرم و هم متن ترجمه ام 
را براى پروفسور بشیرى بفرستم تا هم ایشان درباره ترجمه 
من نظر بدهند، هم اینکه اجازه گرفته باشــم. اما دیدم کم 
است و بهتر اســت جلوتر بروم. نصف کتاب را ترجمه کردم 
و آن قدر وسوسه شــدم که حتى تا پایان هم رفتم و ترجمه 

را تمام کردم.
    چند صفحه بود؟

حدود 150 صفحه اى بود. وقتى ترجمه را براى پروفسور 
بشیرى فرستادم، یک هفته اى طول کشید تا جواب بدهد. 

در این یک هفته با ذوق و شــوق هر روز باکس 
ایمیلم را چک مى کردم تا اینکه یک روز دیدم 
اسم ایشــان آمد و ایمیل را باز کردم، ابتدا چند 

خطى تشویق و تمجید کرده بودند؛ هم از زبانم در 
فارسى و هم انگلیسى، اما درنهایت نوشته بودند 
افسوس که زودتر قضیه را با من در میان نگذاشتى، 
چون من این کتــاب را وقتــى چاپ مى کردم، 
همزمان به سه زبان، انگلیسى، فارسى و ترکى (اگر 
اشتباه نکنم) ترجمه کرده ام. من قبل از انتخابم، 
هم بازار را گشــته بودم و هم فضاى مجازى را؛ با 
خیال آسوده این ترجمه را کار کرده بودم، براى 
همین وقتى جمله ایشان را خواندم، آب سردى 
بود بر تمام عشــق و عالقه اى که به کار داشتم. 
به هرحال آن روز را به سختى شب کردم و با فکر 
و خیال و ناراحتى به صبح رساندم. صبح که بلند 
شدم، روزنه امیدى در ذهنم ایجاد شد. گفتم خب 
درست است که این کتاب با ناکامى مواجه شد، ولى 
کسى مثل پروفسور بشیرى که استاد زبان است و 
احاطه به چند زبان دارد، زبان تو را تایید کرده، این 

نکته خیلى خوبى است و از این به بعد مى توانى 
با اطمینان قدم بردارى. همان روز بود که کتاب 
بعدى را شــروع کردم و نخستین کتاب من بود 

که چاپ شد.
   چه کتابى؟

ابن عربى.
   پس دلیل تنوع موضوعــى آثارى که 

ترجمه کرده اید، مطالعات شخصى خودتان در 
زمینه هاى مختلف بوده است. چون بعضى آثارى 

که ترجمه کرده اید ازجمله همین «بازداشــتگاه 
صورتى» را مى توان جزو مطالعات میان رشته اى 
طبقه بندى کرد؛ یعنى مضمون کامال زیرشاخه 
روانشناسى یا جامعه شناسى نیست و گاهى 

حتى فیزیک و زیست شناسى هم در کتاب دخیل 
شده اند. ولى همچنان برایم جالب است که 

روش انتخاب تان در ترجمه کتاب ها را 
بدانم. کدام یک سفارش بود و کدام را 

خودتان انتخاب کرد ید؟
ببینیــد، مترجم وقتى کار را شــروع 

مى کند، طبعا گمنام اســت وچون گمنام 
است، کسى به او ســفارش نمى دهد. 

مثال شــما 

در شرح حال محمد قاضى مى خوانید که نخستین 
ترجمه شان را به چه شکل کار کردند.

   خود محمد قاضى مى برد به ناشر 
تحویــل مى دهد که شــرح جالب و 

مفصلى دارد. 
بله، برد ناشر و حاال کارى نداریم چه اتفاقى 
افتاد. موضوع این اســت ایشان چند کتاب را 
به همین منوال مى برد به ناشران مختلف تحویل 
مى دهد تا به دوره اى مى رسد که شهرتى به هم مى زند؛ از 
آن به بعد است که ناشر سفارش مى دهد. من االن 
10تا از کتاب هایم چاپ شده؛ چهار پنج 
کتاب هم در مسیر ارشاد و حروف چینى 
است و در دست انتشار. شش هفت تاى 
اول کامــال به انتخاب خــودم بود. اخیرا 
یک  سالى است که ناشران دارند سفارش 
مى دهند. بنابراین عمدتــا کارهایى که 
ترجمه کــردم، به انتخاب خــودم بوده 
است. معیار انتخابم هم وابسته به شرایط 
متعددى است؛ ازجمله اینکه زندگى من 
چون اساسا از مسیر ترجمه مى گذرد و از 
این راه امرار معاش مى کنم، ترجمه شغل 
دومم نیست و کارى تفننى برایم به حساب 
نمى آید. ترجمه شــغل اصلى من است. 
بنابراین وقتى کتاب را انتخاب کردم، باید 
ناظر به جنبه اقتصادى  هم باشــم. براى 
همین بدون تعــارف یکى از گزینه ها براى 
من یا یکى از معیارها، پرفروش بودن کتاب 
است، اما به عالیق خودم و به فایده مندى اش 

براى مخاطب هم نگاه مى کنم.
   البته جمع شــدن این مؤلفه ها در 
کنار هم، انتخاب را دشوار مى کند؛ یعنى 
هم عالقه مندى مترجــم، هم فایده مند 
بودن براى مخاطب و هــم بحث فروش. ضمن 
اینکه مؤلفه دیگرى هم در آثارتان اســت که به آن 
اشــاره نکردید؛ انتخاب هاى شما اغلب موضوعى 
تازه را هدف قرار داده اســت؛ مثل «بازداشــتگاه 
صورتى» و «دختر تحصیل کرده». مثال در «بازداشتگاه 
صورتى» به گزارش هاى فراوانى استناد کرده است، 
به نیروهایى مى پردازد که ممکن اســت در زندگى 
آنها را نادیده بگیریم، امــا تأثیراتى عجیب دارند؛ 
نام، رنگ ها، برچســب ها، القاب، نمادها و... یا در 
«دخترتحصیل کرده» نوعى فرقه گرایى را در آمریکا 
روایت مى کند که کسى شــاید حدسش را نزند در 
آن کشور هم چنین جریاناتى  وجود دارد. البته این 
را هم بگویم چاپ کتاب هایتان خیلى هم باال نیست. 

درست است؟ مى شود گفت نسبت به انتخاب هایتان، 
فروش خوبى داشته است. 

بله، چند مورد به چاپ هاى چندم رســیده اســت. فکر 
مى کنم به نسبت اینکه چهار پنج سال است شروع کرده ام، 
در بازار موفق بودم. این البته به اذعان و تأیید ناشرانى است 
که با آنها کار کــرده ام. این مولفه هایى هم که گفتید، دایره 
انتخاب را تنگ مى کند. فکر مى کنم مصداق جمع شــدن 
تمام این پارامترها کتاب «دختر تحصیل کرده» است. یعنى 
کتابى است که اوال زرد نیست، دوم اینکه کار ادبى به شمار 
مى آید؛ رمان مانندى که سرگذشتى واقعى را روایت مى کند؛ 
بسیار آموزنده و تاثیرگذار. ویراستاران آمازون هم این کتاب 
را در سال 2018 به عنوان کتاب برتر معرفى کرده اند. از آن 
طرف کتاب بسیار پرفروشى هم از آب درآمد. من به تاریخ 
و سرگذشت هم شخصا خیلى عالقه مندم. براى همین هم  
تمام فاکتورهایى که در ذهنم داشتم در این کتاب جمع بود. 

«بازداشتگاه صورتى» هم این حالت را دارد. 
   در «دختــر تحصیل کرده»، تمــام مؤلفه هاى 
مدنظرتان جمع است. ضمن اینکه کتاب را مى توان 
به یک مخاطب عام هم داد تــا بخواند و لذت ببرد. 
البته بازار ترجمه اتوبیوگرافى ها چند ســالى است 
که در ایران رونق داشــته. هرچنــد بعضى از آنها 
زیرشاخه عام پسند محض یا حتى زرد قرار مى گیرند؛ 
مثال عالقه مندى هاى یــک بازیگر هالیوود که به 
شکل اتوبیوگرافى منتشر شــده است. اما «دختر 
تحصیل کرده» یک سرگذشت واقعى با بن مایه هاى 
اجتماعى و فلسفى اســت که روایتى خواندنى و 

همه فهم هم دارد. 
حتى برش هایى فرهنگــى از جامعه آمریکا و اجتماع 
این کشور را نشان مى دهد که خیلى از ما تا به حال با آن 
آشــنا نبوده ایم و از خواندنش حیرت مى کنیم. ببینید، 
انتخاب براى من همیشــه یک فرآیند اســت. با اینکه 
به شدت به لحاظ اقتصادى وابسته به ترجمه هستم، اما 
گاهى هفته ها طول مى کشد تا به انتخاب یک کتاب براى 
ترجمه برسم. یکى از کارهایى که مى کنم این است که 
آمازون قبل از انتشار را تماما مى خوانم. بعد مى روم سراغ 
کامنت هایى که خوانندگان حرفه اى خصوصا گودریدز 
مى گذارند. آنجا خیلى مثل خواننده هاى ما نمى آیند به به 
و چه چه کنند یا نگاه سیاه و سفید داشته باشند؛ اینکه 
بگویند افتضاح است یا فوق العاده است. شرح مى دهند، 
استدالل مى آورند، توضیح مى دهند که اگر کتابى را دو 
یا سه ستاره داده اند، به چه دلیل است. این کامنت ها به ما 
کمک مى کنند بفهمیم اساسا چرا یک کتاب موفق بوده 
است. چون پنج شــش ماه قبل از اینکه کتابى را منتشر 
کنند، نسخه اى را براى استادان دانشگاه، منتقدان و در کل 
افرادى که به صورت حرفه اى در مورد کتاب کار مى کنند، 
مى فرستند؛ نسخه اى با عنوان پیش از انتشار که به شکل 
هدیه براى این افراد فرستاده مى شود. آنها هم قبل از اینکه 
کتاب چاپ شــود، مى خوانند و کامنت شان را در سایت 
مى گذارند. ما اگر اینها را مطالعــه کنیم و کامنت هاى 
منصفانه را در نظر بگیریم و حب و بغض ها را جدا کنیم، 
به انتخاب کتــاب و موفقیتش در آینــده کمک زیادى

خواهد کرد.

گفت وگو با هوشمند دهقان، مترجم

ریاضت ترجمه
یکى از معیارهاى من براى انتخاب، پرفروش بودن کتاب است، اما به عالیق خودم و فایده مندى اش براى مخاطب هم نگاه مى کنم

اسم تو، سرنوشت تو
  نگاه ى به کتاب «بازداشتگاه صورتى» که با فصل هاى متنوع و موضوعات خالقانه به تازگى به چاپ دوم رسیده است

آبى، قرمز
شهر را پر کردند از نور آبی، برای تســکين و ايجاد آرامش و ترسيم نوعی فضای ملکوتی. در اين 
تصميم گيری قصد و نيت ديگری در کار نبود اما مسئوالن امنيت شهری خبر دادند که طيف های آبی، از 
جنايت و خونريزی کم کرده و مردم را به نوعی آرامش رسانده است. ماجرا به شهر گالسکو در اسکاتلند 
برمی گشت که ايده های رنگی آن به ژاپن هم رسيد و محله های نارا را هم آبی کرد. هر چند اين گونه 
روش های رنگ درمانی به قول کورت گلدشتاين، از دانشمندان پيشگام رنگ شناس، علمی نبود اما 
محققان را به مطالعات در اين حوزه واداشت. ازجمله نتايج پژوهشی که نشان می داد: «دانشجويانی 
که با خودکار قرمز تصحيح کردند به طور متوســط ٢٤ غلط پيدا کردند، حال  آنکه دانشجويانی که با 
خودکار آبی تصحيح کردند، به  طور ميانگين فقط ١٩ غلط گرفتند. در آزمايشی که متعاقب آن انجام 
شد دانشــجوها مقاله ای در باب مزايای گردش علمی خواندند و دوباره مقاله را با خودکاری قرمز يا 
خودکاری آبی نمره دادند. کسانی که از خودکار قرمز استفاده کردند به مقاله به  طور متوسط نمره ٧٦ از 
١٠٠ دادند، در همان حال دانشجويانی که خودکار آبی در دست داشتند ٨٠ از ١٠٠ نمره دادند.» (ص ٢٢١) 
آدام آلتر البته در فصل «رنگ ها» مثل ديگر مقاالت کتاب «بازداشتگاه صورتی»  دنبال پاسخی يقينی 
و قطعی نيست بلکه با اشاره به پژوهش ها و تحقيقات مختلف به دنبال بسط ايده هاست؛ ايده هايی با 
اين هدف که گمان نکنيم در جهانی فارغ از پيرامون مان فکر می کنيم، احساسات داريم و با ديگران 
تعامل می کنيم. رنگ ها چنان نفوذی بر احواالت مان دارند که می توانند بی آنکه تأثيرشان را بدانيم،  
متأثر از آنها عمل کنيم. البته برخی پژوهش ها از ورود مولفه های ديگر هم خبر می دهند؛ مثال کارگران 
کارخانه ای به نام «هاوثورن» که با نورپردازی اندک بيشــتر کار کردند و فعاليت شان را اضافه کردند. 
دليل اما اين بار رنگ خاصی نبود؛ نظارت مديران مربوطه بود. کارگرانی که کمتر ديده می شدند و از نظر 
روسای خود بازخوردی مناسب نداشتند، راحت تر آستين باال زده بودند و در فضايی دور از نگرانی و 
استرس کار می کردند. آلتر در فصل «رنگ ها» گاهی از سرک کشيدن به اين حاشيه ها نيز لذت می برد و 

پای مباحثی ميان رشته ای را به بحث باز می کند.

نام ها و نشان ها
البد  هزار بار قبل از اهدای جوايز تمرين کرده بودند. منتها چه کسی هست که راحت و بی تپق 
بگويد: «شکوره بولی کوليناريس آتاسرتی رتســپتی»؟ اين نامزد گرجستانی جايزه فيلم های 
خارجی زبان اسکار ١٩٩٦ بود که اســمش را واگن به واگن بايد يدک می کشيدند و درنهايت هم 
سالم به مقصد نمی رسيدند! با اين حال نويسنده در فصل اول کتاب «بازداشتگاه صورتی» فقط به 
دردسرهای اسم افراد نظر ندارد بلکه تالش می کند به نوعی روانشناسی شخصيت هم از اين ديدگاه 
برسد؛ به ويژه وقتی اين ايده را بررسی می کند که اگر نام خانوادگی شما با «الف» شروع بشود، چقدر 
تفاوت دارد با زمانی که به «ی» می رسد. به  هر حال کل دوران مدرسه بايد منتظر بمانيد تا فهرست 
اسامی به شما برسد و آيا اين خود نوعی صبر و تحمل را در شما پرورش نخواهد داد؟ اين ايده های 
قابل تأمل وقتی عمق بيشتری پيدا می کنند که بدانيد ساکنان اياالت جنوبی آمريکا که سطح درآمد 
کمتری نسبت به ايالت های شمالی دارند، چه ساليقی را در انتخاب نام دخيل می کنند. يا چرا در 
هر دوره يک يا چند نام بيشتر از همه طرفدار دارند؟ «در ســال های ١٩٢٠، «دوروتی» دومين نام 
محبوب دخترانه بود و از هر صد دختری که در خالل اين دهه به دنيا می آمد، چهارده نفر دوروتی 
ناميده شدند. لشکر دوروتی ها اکنون به نود سالگی پا گذاشته اند. برعکس در ميان نام هايی که در 
قرن بيست ويکم بر نوزادان دختر گذاشته می شود تقريبا از دوروتی اثری نيست. عکس اين قضيه 
در مورد نام ايوا صادق اســت که پيش از سده بيست ويکم تقريبا خبری از آن نبود ولی در آخرين 
سرشماری آمريکا نامی متداول بوده است. گذشته از سن و ســال، نام ها اطالعات قومی، ملی، 
اجتماعی و اقتصادی را می رسانند. براساس نرخ ميانگين، کسانی که نام شان دوروتی و ايواست 
به احتمال قوی سفيدپوست هستند، فرناندا احتماال اسپانيايی و آليا سياه پوست است. لوسين و 
اداير بيشتر نام بچه مايه دارهای سفيدپوست و انجيل و ميستی بيشتر نام بچه فقيرهای سفيدپوست 

است.» (ص ٢٣)

بازى زیبارویان
ياسر نوروزی | اســتادان بزرگ شــطرنج در بازی زيبارويان می بازند؟ به  هر حال شطرنج به 
بيشترين تمرکز و سکوت و ســکون احتياج دارد اما آيا زيبايی روبه رو ممکن است همه چيز را 
به چالش بکشد؟ مسابقاتی که  سال ٢٠٠٥ با عنوان «مسابقات زيبايی شطرنج» به راه افتاد، در 
پی پاسخ به اين پرسش ها نبود؛ صرفا ايده ای بود برای خبرسازی در اين حوزه و عکاسی. اقدامی 
که در مسابقات فوتبال جام جهانی هم واکنش فعاالن حقوق زنان را به دنبال داشت؛ آنها دوست 
نداشتند آمار طرفداران فوتبال يا هر ورزش ديگر از طريق ديگر باال برود. با اين حال «مسابقات 
زيبايی شــطرنج» به راه افتاد و فارغ از حواشی خود، تحليل های روانشناختی جالبی به دنبال 
داشت. مردان بزرگ شطرنج روبه روی زيبارويان نشستند اما به سياق سابق دست به مهره نبردند؛ 
ريسک می کردند، حرکت های پرخطر داشتند و درنهايت حتي در مسيری نابخردانه می باختند. 
همزمان محققان هم فعاالنه وارد عرصه شدند و پژوهش هايی مختلف در اين باره عرضه کردند: 
«رقابت کنندگان مرد وقتی در برابر رقبای زيبا می نشــينند، گشايش های (در بازی شطرنج به 
نحوه شروع يا حرکت ابتدايی در شطرنج اطالق می شود) پرخطرتر را برمی گزينند و مجدانه از 
مساوی کردن خودداری می کنند. آنها متاسفانه از بازی پرريسک متضرر می شوند و می بازند.» (ص 
١٣٩) آلتر در اين فصل از کتاب «بازداشتگاه صورتی» گريزی می زند به سابقه زيستی موجودات 
کره زمين و می رســد به رقابت های آغازين؛ زمانی که حيوانات برای بقا رقبای ديگر را از ميدان 
به در می کردند و حتی تا پای جان برای حذف هم جنس های شان پيش می رفتند. خطرکردن در 
اين شرايط تنها راه تداوم حيات بود و حاال می شد اين پيشينه ژنتيک را در انسان های اوليه نيز 
بازتعريف کرد و جست. آلتر چند صفحه بعدتر می رسد به آمار کشته های مردان در حوادث که 
بی ارتباط با اين ايده نيست و می توان از اين منظر هم راه به مبحث برد. مردها سه و نيم برابر بيشتر 
از زنان در حوادث مختلف جان باخته اند. آيا تمام اينها ارتباطی با هم دارند؟ اين سوالی است که در 
کتاب «بازداشتگاه صورتی» بی پاسخ نمی ماند اما نويسنده بيشتر از اين که در طرح ايده ها به دنبال 

وجه پاسخگويانه باشد، پرسش برانگيزنده است و تحريک گر.

بازداشتگاه صورتی
(نيروهای پنهانی که طرز فکر، احساس

و رفتار آدمی را شکل می دهند)
نوشته: آدام آلتر

ترجمه: هوشمند دهقان
انتشارات: ترجمان

گاهى هفته ها طول مى کشد تا به انتخاب 
یک کتاب براى ترجمه برسم. یکى از 

کارهایى که مى کنم این است که آمازون 
قبل از انتشار را تماما مى خوانم. بعد مى روم 
سراغ کامنت هایى که خوانندگان حرفه اى 

خصوصا گودریدز مى گذارند


