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ماتئوش م. پ. کالگیش، فارغ التحصیل رشــته 
ایران شناسی در دانشــگاه یاگلونی کراکوف 
لهستان و اکنون مشــغول تدریس در همین 
دانشگاه است. 20ســال پیش او از طرف وزارت 
علوم جمهوری لهســتان، به ایران اعزام شد. 
تحصیل زبان فارسی را در مؤسسه لغتنامه دهخدا 
و مرکز بین المللی آموزش زبان فارســی ادامه 
داد. به اصفهان، یزد، شیراز و شهرهایی از ایران 
که برای شناخت فرهنگ ایرانی اهمیت دارند، 
ســفر کرد. از آن به بعد به ایران مکرراً به قول 
خودش »ســر می زنم و احوالپرسی می کنم«. 
با کالگیش به عنوان اســتاد دانشگاه، از ایران، 
فرهنگ ایرانی و تدریس زبان فارســی سخن 
گفته ایم.  آنا مارچینوفسکا، دانشجوی دکتری 
ادبیات فارسی در دانشگاه تهران، به تحصیل و 
ترجمه در ایران مشغول است. او پس از دریافت 
کارشناسی ارشد زبان و ادب فارسی، در مقطع 
دکتری همین رشته مشغول به تحصیل شد و بر 
ترجمه آثار لهستانی به فارسی و برعکس متمرکز 
شــده. آثاری از » ماریا ویسالوا شیمبورسکا« و 
»کریستوف کیشلوفسکی« توسط مارچینوفسکا 

به زبان فارسی منتشر شده است.

 با فرهنگ و رسوم ایرانی چطور آشنا 
شدید. تجربیات تان از این فرهنگ چیست؟

خوب یــادم نمی آید از کی، ولی حــدس می زنم که 
به طور جدی و برای نخستین بار در دبستان و ضمن 
کالس های تاریخ باســتان از ایــران و فرهنگ غنی 
آن شــنیدم. 10یا 11 ســالم بود وقتی که یکی از 
معلمانم نخستین بار از جنگ های ایران و یونان که در 
قرن پنجم پیش از میالد میان شاهنشاهی هخامنشی 
و دولت  شهرهای یونان درگرفت برای ما تعریف کرد 
و البته از حمله اسکندر مقدونی و تسخیر شاهنشاهی 
هخامنشی در قرن چهارم پیش از میالد. برای دومین 
بار در دبیرســتان و ضمن کالس های تاریخ معاصر، 
از انقالب اسالمی و فروپاشــی نظام پهلوی شنیدم. 
یادم می آید که به خصوص این دومین واقعه تاریخی، 
توجه بنده را جلب کرد و باعث شد 21سال پیش، در 
رشته ایران شناسی ثبت نام کنم؛ یعنی در دبیرستان، 
در کالس آخر آن، کالس چهارم، وقتی که 18سالم 
بود، قبل از اینکه یکسری امتحانات پایان دبیرستان 
را بدهم، به این نتیجه رســیدم کــه دلم می خواهد 
درک کنم چرا ایرانیان تصمیم گرفتــه بودند نظام 
سیاسی شان را تغییر بدهند و اگر از من بپرسند، به 
سؤالم پاسخ داده شد یا نه، باید عرض کنم که استادان 
رشته ایران شناسی دانشگاه کراکوف، جوابی مفصل به 
من دادند. عالوه بر این، چون بین تسخیر شاهنشاهی 
هخامنشی در قرن چهارم پیش از میالد و فروپاشی 

نظام پهلوی در نیمه دوم قرن بیستم وقایع مختلف 
و گوناگونی رخ داد که از آن خبردار نبودم، یعنی در 
برنامه کالس های تاریخ درج نشــده بودند، تصمیم 
گرفتم سراغ اطالعات بیشــتر بگردم، بروم به سوی 
سرچشمه آن یعنی رشته ایران شناسی. ولی برگردیم 
سر مطلب اصلی و سؤال شــما که چطور با فرهنگ 
و رسوم ایرانی آشنا شــدم. خب، با فرهنگ و آداب و 
رسوم ایرانی بیشتر ضمن تحصیالت آشنا شدم ولی 
در واقع، این هم آشنایی نظری و علمی بود، نه عملی؛ 
یعنی فی المثل می دانستم که ایرانیان آغاز سال نو را با 
مراسم »نوروز« جشن می گیرند؛ منتهی نمی دانستم 
طی نوروز، دقیقا چه کارهایی جز دید و بازدید، انجام 
می دهند. برای همین وقتی که وزارت علوم جمهوری 
لهستان رسماً اعالم کرد بنده بورسیه شدم و به ایران 
اعزام خواهم شــد تا در مرکز دهخدا، یعنی مؤسسه 
لغتنامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی 
در تهران، به مطالعاتم ادامه دهم، متوجه شــدم که 
فرصتی به دست آورده ام که آن آشنایی نظری و علمی 
خود را به آشنایی عملی تبدیل کنم و البته، طی تقریباً 
یک ســال اقامت در ایران هرچه بیشتر تالش کردم 
این کار را بکنم. در دانشگاه به بنده و همکالسی هایم 
یاد داده بودند، فی المثل نوروز و خانه تکانی، عاشورا و 
محرم و مداح و مداحی چیست؛ ولی االن می توانستم 
در چنین مراسمي شخصاً شــرکت کنم و آنها را از 

نزدیک، تجربه کنم. 
در آشنایی با ایران، دوستان ایرانی هم 

به شما کمک کردند؟
خدا را شکر، ایرانیان در این زمینه خیلی به من کمک 
کردند. شــما فرض کنید که 2روز بعد از اینکه وارد 
سرزمین ایران شدم یک پســر ایرانی در اتاقم را زد، 
بنده آن موقع در کوی دانشگاه تهران، امیرآباد شمالی، 
اقامت داشتم. آن پسر ریش بلند و ناشناس توضیح داد 
که شنیده است اینجا دو دانشجوی لهستانی زندگی 
می کنند و چون از تئاتر و سینمای لهستانی خیلی 
خوش اش می آید، آمده اســت تا خودش را معرفی 
کند. اینجوری با علی آشنا شدم. از آن به بعد تقریباً هر 
شب با هم کنار سفره نشسته بودیم چای سیاه و قند 
و یا نبات می خوردیم و مکالمه می کردیم. هم اتاقم 
دانشجوی دیگر لهســتانی، آلبرت کویاتکوفسکی 
بود. اکنون ایشــان مترجم ماهر و فرهیخته ادبیات 
فارسی به زبان لهستانی هســتند و افتخار می کنم 
دوست صمیمی بنده اســت. علی، دانشجوی تئاتر 
و اهل رشــت، یکی از نخســتین راهنمایانم در این 
سیر و سفر فرهنگی شد. سفره ای که با هم کنارش 
نشسته بودیم نمادی شد؛ نماد تغییر آشنایی نظری 
و علمی با فرهنگ و رســوم ایرانی به آشنایی عملی. 
باالخره مجبور شــدم وارد تعارفات ایرانی هم بشوم 
و تا اکنون هم اهل آن هستم. شکی نیست که عین 
ایرانیان فارســی بلد نیستم و هر کســی به راحتی 
متوجه می شود ایرانی نیستم ولی چون فارسی بلدم، 
احساس می کنم ایرانیان در خانه شان را روی من باز 

نگه می دارند و از این بابت صمیمانه سپاسگزارم. ولی 
خوب، باز هم از اصل مطلب دور افتادم. آن زمان، یعنی 
ضمن آموزش زبان فارسی در مرکز دهخدا، به زودی 
به این نتیجه رسیدم که بدون چنین تجربه ای، یعنی 
بدون امکان صحبت و مکالمه با ایرانیان داخل ایران 
در داخل کشورشان، در شرایط عادی زندگی روزمره، 
یاد گرفتن زبان، کاماًل بی معنی اســت. برای درک 
یک فرهنگ تنها زبان کافی نیست. خوب است هر 
دانشجویی یا هر کسی که در رشــته زبان و ادبیات 
فارسی تحصیل می کند غرق فرهنگ ایرانی شود. به 
بنده این فرصت داده شــد و این هم یکی از بهترین، 
پرارزش ترین و پرثمرترین تجربه های حیاتم محسوب 

می شود.
این فرهنگ با توجه به پیشینه ای که 

دارد تا چه اندازه در لهستان شناخته شده است؟
راستش بنده از چنین ســؤالی همیشه می ترسیدم. 
سر نترسی دارم ولی از اینگونه سؤال ها پروا دارم چون 
نمی توانم به آن به درستی پاسخ دهم. باید بدانید که 
بعد از 20ســال مطالعات در زمینه فرهنگ ایرانی، 
گاهی اوقات گمان می  کنم همه به اندازه بنده ایران را 
می  شناسند. با وجود این سعی می کنم هرچه بهتر و 
به طور گسترده تر به سؤال شما جواب دهم. شما فرض 
کنید که در کشورهای اروپای غربی هم به خاطر اینکه 
ایرانیان آنجا زندگــی و کار و تحصیل می کنند، هم 
به خاطر اینکه آنجا با میل بیشتر سفر می کنند، فرهنگ 
ایرانی بهتر شناخته می شود. باالخره خود شما ایرانیان، 
نقش سفیر میهن تان را از همه بهتر ایفا می کنید. ولی 
این جوری نیست که در لهستان ایران و فرهنگ آن 
کاماًل ناشناخته باشد. البته به دلیل فاصله جغرافیایی 
و همچنین به دلیل تفاوت های فرهنگی، به خصوص 
تفاوت های مذهبی، شناخت یک لهستانی معمولی 
درباره ایران و فرهنگ غنی آن نسبتاً کم است و گاهی 
اوقات از کلیشه های ذهنی خالی نیست اما کسانی که 
ایران را جالب و گیرا می دانند تا حد زیادی از فرهنگ 
آن اطالع دارند. گمان می  کنم تقریباً همه در لهستان 
درباره فرش های مشهور ایرانی شنیده اند و از ارزش 
آنها باخبرند. روابط سیاسی و فرهنگی در گذشته بین 
پادشاهی لهستان و شاهنشاهی ایران بسیار طوالنی 
بوده و از زمــان اوزون حســن آق قویونلو وقتی که 
فرستاده وی به دربار پادشاه لهستان آمد، آغاز شده 
است؛ یعنی آغاز آن روابط سیاسی در قرن نهم هجری 
قمری صورت گرفته اســت. لهســتانی ها کاالهای 
مختلفی، ازجمله فرش ها، لباس ها و همچنین ادویه و 

چاشنی ها را وارد می کردند. درست است که بسیاری 
از این محصوالت و کاالها از طریق ترکیه عثمانی وارد 
لهستان می شد و ترکیه ای شناخته می شد اما در واقع 
اصل آنها ایرانی بوده است. اگر امروز از یک لهستانی 
معمولی بپرســیم که وقتی که صحبــت از فرهنگ 
فارسی باشد چه تصویری به ذهنش می آید، مطمئنم 
که در جواب می  شــنویم مثاًل تمــدن کهن، تاریخ 
طوالنی؛ به این دلیل که در زبان لهستانی هنوز بین 
»فارس« و »ایران« تمایز قائل می شویم. عالوه بر این، 
امروزه کسانی که به سینما عالقه دارند، فیلمسازان 

ایرانی را خوب می شناسند. 
ســینمای ایران در لهستان شناخته 

شده است؟
چند سالی اســت که ســینمای ایران در لهستان 
طرفداران جدید و باوفایی پیدا کرده است. سرانجام 
حدس می زنم که یکی از مهم ترین دالیلی که ایران 
و تاریخ غنی آن باید در میان لهســتانی ها به خوبی 
شناخته شود، این است که در طول جنگ جهانی دوم، 
بیش از صد هزار پناهجوی لهســتانی وارد سرزمین 
ایران شدند. چند سال اســت این موضوع مکرراً در 
ادبیات و سینما و تئاتر ایرانی نشــان داده می شود، 
فی المثل رمان »تو به اصفهان باز خواهی گشت« از 
مصطفی انصافی یا ســریال »خاتون« به کارگردانی 
تینا پاکروان. و با اجازه شــما، دلــم می خواهد یک 
چیزی اضافه کنم؛ متخصصــان و محققان می دانند 
که تاریخ ترجمه ادبیات فارسی به زبان لهستانی بسیار 
طوالنی اســت و با ترجمه »گلستان« سعدی به قلم 
ساموئل اتفینوفسکی در اوایل قرن هفدهم میالدی 
شروع شده اســت. اینجا الزم است توضیح دهم که 
به دالیل گوناگون ترجمه وی در اواخر قرن نوزدهم 
میالدی به طبع رسیده است. ساموئل اتفینوفسکی 
ســفیر و نماینده پادشاه لهســتان در دربار سلطان 
عثمانی در قســطنطنیه بود. یادم هســت با همکار 
ارجمند و گرامی ام - دکتر رناتا روسک-کووالسکا - در 
قرائتخانه مرکزی کتابخانه دانشــگاه کراکوف با هم 
نشسته بودیم و مشغول بحث گرمی در مورد دالیل 
ترجمه »گلستان« سعدی به زبان لهستانی شدیم. 
یادم هســت پس از تقریباً نیم ساعت به یک نتیجه 
مشترکی از دو مسیر مختلف رســیدیم. به نظرمان 
ساموئل اتفینوفســکی حقیقتاً به این اثر ادبی عالقه 
پیدا کرده بود چون »گلســتان« ســعدی را یک اثر 
جهان شمول می دانست و شاید به این نتیجه رسیده 
بود که هر خواننــده، چه خواننده ایرانی باشــد چه 
خواننده غیرایرانی، حتماً در داستان های آن شاهکار 
چیزی برای خود کشف می کند. صادقانه عرض کنم 
که خوشحال هســتم تاریخ ترجمه ادبیات فارسی 
به زبان لهســتانی با ترجمه »گلستان« سعدی آغاز 
می شود. البته اینطور نیست که مخالف مثاًل حافظ 
باشــم، منتها هر بار که تهران را به سوی شیراز ترک 
می کنم، به شهر شیراز که می رسم اول به سعدیه روانه 

می شوم و بعداً به حافظیه.

کالگیش درباره رابطه دانشــجویان لهستانی با ایران 
می گوید: هر کسی، به خصوص هر کسی که در رشته 
ایران شناسی ثبت نام کرده است و به تحصیالتش ادامه 
می دهد، در فرهنگ ایرانی، ازجمله ادبیات، چه ادبیات کالسیک باشد 
چه ادبیات معاصر، سینما و یا حتی موسیقی یا هنر آن، می تواند برای 
خودش موضوعی جالب و جذاب کشف کند؛ مثاًل فرض کنید خود بنده 
که زیاد اهل موسیقی نیستم اما واقعاً از موسیقی ایرانی، چه کالسیک 
باشــد چه محلی، لذت می برم و دوســت دارم بعضی وقت ها طی کار 
علمی، ضمن به تحریــر در آوردن مقاله علمی، به آن گوش دهم، وقتی 
از دانشجویانم می  پرسم که چرا تصمیم گرفته اند زبان فارسی بخوانند، 
مکرراً می  شنوم که دلیل اصلی شــان این بوده که از ایران و فرهنگ آن 
اطالعات محدودی داشته اند. گاهی اوقات از کلیشه های ذهنی صحبت 
می کنند که آنها باعث ثبت نامشان شده چون احساس کرده اند که الزم 
است خودشــان درباره ایران بررســی کنند به جای اینکه از اطالعات 
بی اساس استفاده کنند.  از اینکه دانشجویان به زودی متوجه می شوند 
که چنین کلیشه های ذهنی ای غلط و نادرست است راضی هستم و از 
اینکه خودشان شروع به کاوش در فرهنگ ایرانی می  کنند حتی راضی تر 
می شوم. بنده معتقدم ادبیات ایرانی می تواند برای دانشجویان ما جالب و 
الهام بخش باشد - به لطف همکار بنده، خانم دکتر رناتا روسک-کووالسکا 

که استاد ادبیات کالسیک فارسی هستند، آنها ادبیات فارسی را واقعاً 
جالب و جذاب و گیرا می دانند؛ این قدر که برخی از اشــعار فارسی را از 
بر می کنند و به خاطر می سپارند! چنین عالقه مندی اي می تواند باعث 
تعجب باشد چون الزم اســت بدانید که در فرهنگ امروزی لهستانی، 

مردم شعرها را معموالً از بر نمی کنند یا به ندرت این کار را می کنند.
او درباره جایگاه شــعر در فرهنگ ایران و لهستان نیز می گوید:  بعضی 
وقت ها احساس می کنم که ما لهستانی ها با شعر قهر کرده ایم درصورتی 
که شــما ایرانیان، هنوز با شعر دوستید و این دوســتی بین ایرانیان و 
ادبیاتشان توجه دانشجویان ما را جلب می کند. خب، ولی شما می پرسید 
نگاه دانشجویان لهستانی که زبان و ادبیات فارسی می خوانند به فرهنگ 

ایرانی به چه شکل است؟ برای اینکه بتوانم به چنین سؤالی کاماًل پاسخ 
دهم باید از شما بپرسم نگاه شــما به زبان و ادبیات فارسی به چه شکل 
است. همانطور که خدمت شما عرض کردم، هر کسی در زبان و فرهنگ 
چیزی برای خودش پیدا می کند که آن چیز او را به زبان و ادبیات نزدیک 
می کند.  هر نسلی چیز جدید و گیرایی کشف می کند. شما فرض کنید 
که شاعران لهستانی دوره رمانتیسم، یعنی آنهایی که اوایل قرن نوزدهم 
میالدی فعالیت می کردند، و یا شاعران دوره مدرنیسم که در اوایل قرن 
بیستم میالدی رواج داشت، با زبان و ادبیات فارسی سر و کار داشتند ولی 
با آن از طریق ترجمه های آلمانی و یا فرانسوی آشنا می شدند. به هر حال 
آنها توانستند در باطن ادبیات فارسی، البته منظورم ادبیات کالسیک 
است، چیزهایی را برای خودشان کشف کنند که به نظرشان آن ادبیات را 
جهانی می کرد. مطمئنم دانشجویان ما نیز دنبال چنین عناصر جهانی و 
جهان شمول به خصوص در ادبیات غنی شما می گردند؛ یعنی بر عکس 
آنهایی که دوست دارند در هر زبان و ادبیات دنبال تفاوت های فرهنگی 
و اخالقی بگردند، در جست و جوی عناصر مشترکی در ادبیات فارسی 

و لهستانی هستند. 
مگر سعدی نگفته است که »بنی آدم اعضای یکدیگرند / که در آفرینش 
ز یک گوهرند / چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار / 

تو کز محنت دیگران بی غمی / نشاید که نامت نهند آدمی؟«

عناصر مشترک در ادبیات فارسی و لهستانی

نگاه دانشجویان لهستانی به فرهنگ ایرانی 

گفت وگو با استاد ایران شناسی دانشگاه کراکوف لهستان

ان
ست

ف له
کو

کرا
اه 

شگ
دان

سابقه ایران شناسی در کراکوف 
3ســال پیش، ســال 2019میــالدی )مصادف با ســال 
1398شمسی(، دانشکده شرق شناســی دانشگاه یاگلونی 
در کراکوف، صدمین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت، 
امسال هم 50سال از تأسیس گروه ایران شناسی به صورت 
رسمی و مستقل می گذرد. در این صد سال، شاهد تغییرات 
بسیاری بوده اســت؛ هم در تاریخ لهســتان و جهان )که از 
مهم ترین آنها می توان به جنگ جهانی دوم، جنگ ســرد و 
فروپاشی حکومت کمونیستی در ســال 1989اشاره کرد( 
و هم در شــکل گیری ســازمان تحصیالت دانشگاهی در 
کشور. اما آنچه در  این صد ســال تغییر نکرده است، انگیزه 
پژوهشگران لهستانی برای شــناختن ایران و رواج دانش و 

آگاهی در مورد ایران در جامعه لهستان است.
آشــنایی لهســتانیان با کشــور ایران، با وجود فاصله زیاد، 
پیشــینه طوالنی دارد. ارتباطات این دو کشــور در زمینه 
تجارت، دیپلماسی و اعزام هیأت های مذهبی حتی به قرن 
15میالدی برمی گردد و نخستین ترجمه اثر ادبی ایرانی به 
زبان لهستانی )هرچند به واسطه زبان ترکی(، ترجمه ای است 
از گلستان سعدی که توسط ساموئل اوتفینوفسکی در سال 
1879میالدی )1258شمســی( در ورشو به چاپ رسید و 
نخستین ترجمه اروپایی این اثر هم بود. همچنین نوشته های 
آلکســاندر خوجکا )که خارج از مرزهای لهستان به فعالیت 
علمی و پژوهشــی می پرداخت( در قــرن نوزدهم در مورد 
تئاتر ایرانی، دستور زبان فارسی یا آداب و رسوم مردم ایران 
قابل توجه هستند. اما درحالی که تمام اروپا در قرن نوزدهم 
عالقه بسیاری برای مطالعات شرقی پیدا کرده بود و آن زمینه 
در روند تحوالت عمیقی بود، اما در لهستان آن زمان، به دلیل 
محروم بودن از استقالل و همچنین محدودیت ها در زندگی 
فرهنگی، شرایط مناسبی برای پیشرفت چنین رشته ای نبود.
اتمام جنگ جهانی اول و دوباره به رسمیت شناختن استقالل 
کشور لهســتان فرصتی داد برای احیای دانشگاه ها و آغاز 
فعالیت های پژوهشــی و آموزشــی. در همان زمان بخش 
مطالعات شرقی در 3 دانشگاه لهستانی کراکوف، لووف و ورشو 
به وجود آمد. در کراکوف، بنیانگذار مکتب فقه اللغه سه زبانه 
اسالمی، پروفسور تادئوش کووالسکی بود. در آن مرحله، زبان 
فارسی کنار زبان های عربی و ترکی تدریس می شد و مطالعات 
در زمینه ایران شناسی به صورت جداگانه هنوز امکانپذیر نبود 
و اما الزم به ذکر است که کووالسکی، درحالی که تخصصش 
بیشتر در زبان های عربی و ترکی بود، عالقه به شعر فارسی 
هم داشت و در مورد شاهنامه فردوسی و رباعی های عمر خیام 

پژوهش می کرد.
در ضمن، شــروع فعالیت علمی گروه مطالعات ایران شناسی در 
دانشگاه یاگلونی به صورت رسمی و مستقل به سال 1972میالدی 
برمی گردد و با اســتاد فرانچیشــک ماخالســکی پیوند دارد. 
فرانچیشک ماخالسکی فارغ التحصیل دانشگاه لووف بود. وقتی که 
جنگ جهانی دوم  شروع شد و آلمان نازی به لهستان حمله کرد، 
بخش غربی و مرکزی کشور )از جمله ورشو و کراکوف( مورد تهاجم 
آنها قرار گرفت و همزمان، بخش شرقی )از جمله ویلنو و لووف( 
به چنگ شوروی افتاد. دانشگاه های لهستانی از فعالیت بازماندند 
و روشنفکران و تحصیلکردگان لهســتانی تحت کنترل و فشار 
بسیاری قرار گرفتند؛ ماخالسکی همراه با صدها نفر دیگر تبعید 
شد و بعد از حمله آلمان نازی به شــوروی، همراه با تعداد زیادی 
از لهستانی ها، با لشکر تبعیدی لهســتانی زیر فرمان والدیسالو 
آندرس شــوروی را ترک کرده بود به مقصد اروپا از طریق ایران. 
در سال 1942در تهران انجمن لهستانی مطالعات ایرانی به همت 
استادان دانشگاه های لووف و ویلنو به وجود آمد و ماخالسکی یکی 
از اعضای آن بود؛ قصد انجمن آشنایی بیشتر لهستانی ها با ایران 
و محکم تر ساختن روابط بین آن دو کشور بود. میان فعالیت های 
علمی انجمن چاپ مجله »تحقیقات ایرانی« به زبان لهستانی و 
فرانسوی بود. بعد از پایان جنگ، مرزهای لهستان تغییر کردند و 
لووف و ویلنو دیگر جزو کشور لهستان محسوب نمی شدند. برخی 
از پژوهشگران دانشــگاه های آنجا به کراکوف و ورشو مهاجرت 
کردند تا در آنجا به فعالیت علمی خود ادامه بدهند؛ ماخالسکی 
هم میان آنها بود. در سال 1947به لهستان برگشت و 4 سال بعد 
در دانشکده خاورشناسی استخدام شد و به تدریس و مطالعه در 
زمینه تاریخ، ادبیات و آداب و رسوم ایرانیان پرداخت. اما 20 سال 
دیگر باید می گذشت تا ایران شناســی به صورت بخش مستقل 
دانشکده خاورشناسی تأسیس شود و ماخالسکی نخستین مدیر 

آن شود.
از برجســته ترین چهره هــای ایران شناســی کراکــوف غیراز 
پروفسور ماخالسکی باید به کســانی مثل وویچه اسکاموفسکی 
)زبانشناس(، والدیســالو دولیا )ادبیات شناس و مترجم ادبیات 
فارســی، به ویژه شعر کالسیک(، آندژی پیســویچ )زبانشناس، 
متخصص زبان فارســی، ارمنی، آســی و کــردی؛ مدیر گروه 
ایران شناسی در سال های 1976-1994(، یادویگا پستروشینسکا 
)افغانستان شناس، بنیانگذار مطالعات افغانی در دانشگاه یاگلونی(، 
مارک اسموژینسکی )ادبیات شــناس و مترجم ادبیات فارسی 
به لهستانی؛ مترجم اشعار ویســالوا شیمبورسکا به فارسی(... از 
سال 2000تا 2017مدیریت گروه ایران شناسی برعهده پروفسور 
آناکراسنوولسکا، استاد ادبیات و آداب و رسوم ایرانیان بود. ایشان 
در تحقیقات خود به موضوعات مختلف می پردازد، از شــاهنامه 
و مطالعات فرهنگی گرفته تا ترجمه آثار ادبی معاصر فارســی 
به لهستانی. پروفســور آنا کراسنوولسکا در سال 1397برگزیده 
غیرایرانی جشنواره بین المللی فارابی برای جمیع آثار در حوزه 
ایران شناســی بود و در همان سال در دانشــگاه تهران مراسم 

نکوداشت ایشان برگزار شد.
هم اکنون، ایران شناســی یکی از گروه های مطالعاتی موسســه 
شرق شناسی دانشــگاه یاگلونی کراکوف اســت و کنار کرسی 
عرب شناسی، کرسی ترکی شناسی، گروه مطالعات زبان و فرهنگ 
هند و آسیای جنوبی )قبال: هندشناســی( و گروه ژاپن شناسی 
و سینولوژی فعالیت می کند. موسســه شرق شناسی بخشی از 
دانشــکده فیلولوژی )زبان و ادبیات خارجی( محسوب می شود. 
مدیر گروه ایران شناسی )و همچنین مدیر دانشکده شرق شناسی( 
پروفسور کینگا پاراسکویچ است، زبانشناس و متخصص زبان های 
فارسی میانه و پهلوی. پژوهشگران گروه در زمینه های مختلف به 
تحقیق می پردازند: ادبیات کالسیک )دکتر رناتا روسک-کوالسکا(، 
ادبیات معاصر و ترجمه )دکتر کارولینا راکوویتسکا-اســگری(، 
زبانشناســی معاصر، زبان تاجیکی و ادبیات پهلوی )پروفســور 
توماش گاتسک(، آداب و رســوم )دکتر ماتئوش کالگیش(. در 
مقطع دکتری کاتاژینا وانساال در زمینه زبانشناسی معاصر و ترجمه 
تحقیق می کند، اوسکار پودالشینســکی به پژوهش زبان های 
فارسی میانه و اوشتایی می پردازد و زوزانا بالیت در مطالعات خود 

در حوزه فرهنگ و ادبیات پامیری فعالیت می کند. 

کاتاژینا وانساال؛ روزنامه نگار تاریخچه

آنا مارچینوفسکا
نویسنده و مترجم

گفت و گو

مکث

اکران کمدی فانتزی 
»دست انداز« 

فیلم »دســت انداز« به کارگردانی کمال تبریزی برای 
اکران در اوایل پاییز آماده می شود. دست انداز آخرین 
ساخته کمال تبریزی و به تهیه کنندگی محمد آفریده 
در سال 1398 کلید خورد و مراحل فنی آن تا یک سال 
بعد در دوران شیوع کرونا ادامه داشــت. در این فیلم 
رضا کیانیان، حبیب رضایی، هدی زین العابدین،  رؤیا 
نونهالی و همایون ارشادی و... بازی کرده اند. امید نعمتی 
)خواننده( نیز برای نخســتین بار به عنوان بازیگر یک 
فیلم سینمایی در دست انداز جلوی دوربین رفته است. 
دست انداز که در خبرهای منتشر شده به عنوان فیلمی 
متفاوت در کارنامه تبریزی معرفی شــده، یک کمدی 
فانتزی اســت که پروانه نمایش دارد و اگرچه پیش تر 
آماده اکران بود، اما بنا به تصمیم سازندگانش و به خاطر 
وضعیت کرونا تا رسیدن شــرایط مناسب تر در انتظار 
ماند. حال براساس گفته سعید خانی - مدیر دفتر پخش 
خانه فیلم - پس از پایان ماه صفر یعنی در اواخر تابستان 
و اوایل پاییز اکران خواهد شد. خانی به جز دست انداز 
فیلم های »دوزیست« به کارگردانی برزو نیک نژاد و »سه  

کام حبس« ساخته سامان سالور را آماده اکران دارد. 

برگزاری دومین 
 نشست »داستان و آرمان« 

دومین نشست از سری  نشست های 
»داستان و آرمان« با موضوع »ادبیات 
مقاومت؛ راه های رفته و نرفته« روز 
سه شــنبه 7 تیر در فرهنگســرای 
اندیشه برگزار می شــود. داستان و 
آرمان، سلسله نشست های تخصصی 
ادبی با محوریت جریان شناسی داستان های بلند انقالب اسالمی 
است که توسط فرهنگسرای اندیشــه به صورت ماهانه و منظم 
برگزار می شود. در این سلسله جلسات، اهالی قلم و اندیشه درباره 
مهم ترین موضوعات و چالش های پیش رو در ادبیات کشور بحث و 
بررسی کرده و افق پیش رو در این عرصه را بازتعریف می کنند. پس 
از تأکید رهبر معظم انقالب مبنی بر لزوم و اهمیت جهاد تبیین، 
فرهنگسرای اندیشه با برگزاری این سلسله جلسات، نخستین گام 
برای انجام این مأموریت مهم را برداشته و سراغ مهم ترین محورها 
در ادبیات داستانی انقالب اسالمی رفته است. نخستین جلسه از 
این ویژه برنامه به »پشت پرده های تطهیر خاندان پهلوی« پرداخت 
و دومین نشست آن با موضوع »ادبیات مقاومت؛ راه های رفته و 
نرفته« روز سه شنبه 7 تیر در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود. 
در این نشست، یوسف قوجق و کامران پارسی نژاد درباره ادبیات 
مقاومت گفت وگو می کنند. اجرای جلســه را نیز محمدحسن 
شــاهنگی برعهده دارد. »ادبیات مقاومت« یکی از ژانرهای مهم 
در ادبیات ایران پس از پیروزی انقالب اســالمی به شمار می رود 
که در دوره های مختلف فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده و 
آثار متنوعی در این زمینه تولید شده است.  این جلسه همزمان 
با سالروز بمب گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی و 
شهادت مظلومانه شهید بهشتی از ســاعت 16 در فرهنگسرای 

اندیشه برگزار می شود.

یک سینمایی در تئاتر 
علیرضا رئیسیان، کارگردان سینما، 
قصد دارد نمایشی را به روی صحنه 
ببرد و به جمع سینماگرانی اضافه 
شود که تئاتر را هم آزموده اند. او در 
این باره به ایسنا گفت: من همیشه 
به تئاتر عالقه داشــتم به خصوص 
اینکه زمینه نمایشی ســینما از تئاتر می آید. پیش از انقالب 
بســیاری از نمایش های روی صحنه را می دیدم و در جریان 
تئاترهای خوب روز بودم. بعد از انقالب هم همین روند ادامه 
داشت. همین عالقه باعث شــده بود نمایشنامه های خوب را 
بخوانم و معموال در جریان نمایش های روی صحنه باشم ولی 
بیشتر مشغول کار در سینما شدم تا اینکه 2 سال قبل در دوران 
کرونا به دعوت یکی از مدیران تئاتری، پیشنهادی برای اجرای 
یک نمایش گرفتم و از آنجا که خودم هم به تئاتر عالقه داشتم 
تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم و این دعوت را جدی گرفتم. 
با شهرام زرگر که مترجم آثار نیل سایمون )نمایشنامه نویس 
آمریکایی( است گپ زدیم و ایشان چند متن را پیشنهاد دادند 
و من آخرین کار سایمون را که قبل از مرگش در آمریکا اجرا 
شده بود به اسم »فصل 2« پسندیدم. البته اسم نمایشنامه و 
همینطور دراماتورژی را تغییر دادم و در نهایت توافق حاصل 
شد. قبال قرار بود تابستان سال گذشته نمایش را اجرا کنیم که 
شرایط فراهم نشد و برنامه ریزی فعلی برای شهریور ماه امسال 
است و قرارداد را هم برای اجرا در تماشاخانه ایرانشهر بسته ایم. 
وی درباره عالقه اش به اجرای این تئاتر گفت: خیلی عالقه مندم 
که این نمایش به سرانجام برسد، هم به خاطر فضای متفاوت 
تئاتر با سینما و هم اینکه با توجه به حضور کارگردان هایی که 
از تئاتر در سینما فیلم های خوب ساختند و چند نفر از دوستان 
سینمایی من هم مثل آقای مهرجویی تئاتر را تجربه کردند، 

تصور می کنم این رفت وآمد اتفاق خوبی باشد.

رویداد

چهره

اکران


