گفتگو با مترجم ادبی

مژده دقیقی
خزاعیفر :خانم دقیقی ،در ابتدا مایلم کمی درباره خودتان صحبت کنیدد برمماییدد
چه افماد و وقایعی در گمایش شما به تمجمده دخیدب بدودهاندد ییدا در کدودکی و
نوجوانی با کتاب مأنوس بودید ییا در نوجوانی دغدغۀ نوشتن داشدتید مدیدانیدد
که ما در گرتگوهایمان با متمجمان ادبی معموالً این سوال را میپمسیم چون تمجمه
ادبی را یفمینش ادبی میدانیم و لذا معتقدیم کسی تصادفاً متمجم ادبی نمیشود

در دوران کودکی کتاب به وفور در دستمسم بود ،ولی در ین زمان کتابهای خدا
کودکان چندان زیاد نبود یادم مییید همهجور کتابی میخواندم خدا میداندد بدا تّیدب
کودکانهام چه معنایی از ینها به هم میبافتم خانوادهام با ینکه کتابخوان بودند ،بیش-
تم اهب علم بودند تا ادبیات به نظمم در ین دوره گمایش به علم در جامعه غالب بود به
هم حال ،کار در زمینههای علمی و مهندسی بمایشان بیشتم ارزش داشت ادبیات و هنم
را ترنن می دانستند در نوجوانی ذوق نوشتن داشتم ولی چندان پیگیم نبودم؛ شداید هدم
نمیتوانستم تشّیص بدهم چه میخواهم
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در سال های طوالنی تحصیب در مدرسۀ مهمان با زبان انگلیسی مأنوس شدم و
عالقهام به این زبان از همان سالهای کودکی شکب گمفت همینجا یادی بکنم از خانم
و یقای مافی ،مدیمان خوشفکم این مدرسه ،که از پایهگذاران یموزش مدرن در ایمان
بودند و عالوه بم حساب و هندسه ،به شاگمدان مدرسهشان درس زندگی و اخالق هم
میدادند روانشان شاد و یادشان به خیم
یموختن زبان انگلیسی بعدها ،در سالهای یخم دبیمستان ،در مدرسۀ دوزبانۀ دیگمی
ادامه پیدا کمد خودم هم پیگیم بودم و در مؤسساتی مثب شورای فمهنگی بمیتانیا به
یموختن این زبان ادامه میدادم ولی نه در فکم تمجمه بودم و نه در دانشگاه رشتۀ زبان
انگلیسی را بمای تحصیب انتّاب کمدم بعدها که به کار مطبوعاتی مشغول شدم ،دیدم
دانش زبانیام خیلی به کارم مییید اوایب هم چه الزم بود تمجمه میکمدم مدتی طول
کشید تا توانستم به طور متممکز در زمینۀ مورد عالقهام ،یعنی ادبیات ،تمجمه کنم انگار
بعد از کلی این در و ین در زدن مسیمم را پیدا کمده بودم حاال که فکمش را میکنم،
میبینم به این دلیب متمجم نشدهام که نتوانستهام بنویسم تمجمه کمدن را دوست دارم
میفممایید که روزنامهنگار بودید و طبعاً با نوشتن بیگانه نبودید ولی چما ننوشتید
چما تمجیح دادید که تمجمه کنید اینکه میگویید تمجمه را دوست دارم دقیقاً بده
چه معنی است چما دوست دارید در وهله اول به نظم میرسد کسی که میتواند
بنویسید و نمینویسد و تمجیح میدهد فقط تمجمه کند بمای کارش بایدد تویدیح
بدهد ولی میدانم که در چارچوب فمهنگی سیاسی و ادبی کشور مدا ایدن سدوال
حتماً جواب معقولی دارد جواب شما چیست ییا به خاطم شأنی است که تمجمده
ادبی از دیمباز در جامعه داشته است ییا تمجمه کار کمخطمتم یا سادهتدمی اسدت
در مقایسه با نوشتن ییا تمجمۀ ادبی ژانمی محبوبتم از تألیف ادبی است

فکم میکنم در مورد من خودبهخود اینطدور پدیش یمدده و در مسدیم تمجمده قدمار
گمفته ام حتماً عوامب متعددی در این انتّاب مؤثم بوده است من در مطبوعات داسدتان
و رمان نمی نوشتم نوشتن تحلیب و مقاله و خبم از جنس کامالً مترداوتی اسدت از ایدن
گذشته ،بّش زیادی از کارم در مطبوعات هدم تمجمده بدوده و هسدت شداید تواندایی
نوشتن را در خودم نمی دیدم یا حمفی بمای گرتن نداشتم به طدور کلدی نوشدتن بدمایم
خیلی سّت است و هم چه بیشتم تمجمه میکنم ،سّتتم هم میشود چیزی کده در
تمجمه دوست دارم بازی با کلمات است و پیدا کمدن امکاندات مّتلدف در زبدان ایدن
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یکی از لذت های بزرگ زندگی من است و البتده معمفدی ادبیدات داسدتانی جدذاب بده
خوانندگانی که از نظم فکمی به ینها نزدیکم انگار گموهدی یدم بدا رشدتههدای ندامم یِِِِِِ
سلیقهای مشتمک با هم در پیوند و دیالوگ باشند
به طور کلی من تمجمه را در مقابب تألیف قمار نمیدهم به نظمم اینها دو مقولۀ
کامالً متراوت اند و متمجم و نویسنده در دو زمینۀ مّتلف دست به خالقیت میزنند
این نیست که نویسندهای که موفق نیست میرود و متمجم میشود متمجم ادبی در
جامعۀ ما شأن باالیی دارد چون با انتّاب یثار بمتم ادبیات جهان بّشی از اعتبار اثم و
نویسندهاش خواهینّواهی از ینِِِِِِ او میشود بهعبارتی متمجمان دریچههای ادبیات
جهان را به روی ایمانیان باز میکنند و از این روست که جایگاه ویژهای دارند و کارشان
تأثیمگذار است تراوت فاحش کیریت یثار تألیری هم این ویعیت را تشدید میکند
چون نویسنده نیستم نمیتوانم بگویم تمجمه در مقایسه با تألیف سادهتم یا کمخطمتم
است به قول یقای دریابندری عزیز ،هم کاری را بّواهی درست انجام بدهی ،سّت
است
خانم دقیقی ،در مباحث نظمی تمجمه بحثی وجود دارد با عنوان هنجارها این
بحث همانطور که میدانید بحث گستمدهای است و همه رفتارهای اجتماعی را در
بممیگیمد ،ولی در حوزه تمجمه هنجارها هم شامب انتّاب کتاب بمای تمجمه
میشود و هم شیوه تمجمه میخواستم نظمتان را درباره این دو مویوع بپمسم:
درمورد انتّاب کتاب بمای تمجمه؛ اوالً برممایید معموالً خود شما کتاب را انتّاب
میکنید یا ناشم به شما پیشنهاد میدهد ثانیاً ،اگم خودتان انتّاب میکنید این
انتّاب بم چه اساسی است ییا مبنایی صمفاً شّصی و ذوقی دارد یا اینکه
مالحظه بازار را میکنید

من بمخی متنهای غیمادبی را به عنوان کاری بمای گذران زندگی به سرارش تمجمه
کمدهام ،ولی تمجمۀ ادبی بمای من کارِِِِِِ دل است چیزی را که دوست نداشته باشم،
تمجمه نمیکنم این دو حوزه را در کارم از هم جدا کمدهام یک یا دو بار پیش یمده که
ناشم کتابی را به من پیشنهاد کمده و چون از ین کتاب خوشم یمده تمجمهاش کمدهام
انتّابهایم بیشتم بم اساس ذوق و سلیقۀ شّصی است ،ولی این ذوق و سلیقه تابع
شمایط مّتلف زمانی و مکانی یا به گرتۀ شما هنجارهای اجتماعی مّتلف است
همانطور که این هنجارها بم همۀ رفتارهای ما تأثیم میگذارند در انتّابهایم بیشتم

 ////// 38فصلنامه متمجم /سال بیست و چهارم /شماره پنجاه و ششم

از ینکه مالحظۀ بازار را بکنم ،محدودیتهای دستوپاگیم صدور مجوز انتشار را در
نظم میگیمم و سماغ تمجمۀ کتابها و داستانهایی نمیروم که سانسور به ینها لطمه
بزند ،هم قدر هم که از ینها خوشم بیاید بازار کتابهای تمجمهشده نسبتاً متنوع است
و طیفهای گوناگون کتابّوانها معموالً ،با توجه به پسندشان ،به انتّابهای
متمجمهای خاصی اعتماد میکنند و میشود گرت بهنوعی با او همسلیقهاند
در مورد هنجار شیوه تمجمه ،میگویند این هنجار در جامعه متمجمان معموالً از
نسلی به نسب دیگم سمایت میکند ،یعنی متمجمان جوانتم به دست متمجمان قبلی
نگاه میکنند و سعی میکنند مثب ینها تمجمه کنند شما واقعاً در تمجمه الگویی
داشتید و سعی میکمدید به سبک ین الگو تمجمه کنید این الگو چه کسی بوده و
چه ویژگی در او میدیدید

من هم حتماً یگاه یا نایگاه تحت تأثیم متمجمان نسبهای قبب بودهام نقش پُمرنگ
متمجمان ما در معمفی ادبیات جهان و یشنا کمدن جامعه با ادبیات معاصم بم کسی
پوشیده نیست این نقش به حدی بارز بوده که بم ذهنیت و گاه حتی زبان نویسندگان ما
تأثیم گذاشته است در مورد خودم نمیتوانم بگویم به طور مشّص متمجم خاصی را
در تمجمه الگو قمار دادهام بیشتم این بوده که از خواندن تمجمههایشان نکتهها
یموختهام و متوجه شدهام چه امکاناتی در تمجمه وجود دارد میتوانم به طور مشّص
از ابوالحسن نجری نام ببمم ،همینطور از نجف دریابندری و محمد قایی میتوانم
بگویم ویژگی کار این متمجمان بمای من به طور کلی خوشخوان بودن تمجمه و
نزدیک بودن ساخت زبان ین به زبان فارسی بود ینچه با خواندن تمجمههای این دسته
از متمجمان پیشکسوت در ذهنم رسوب میکمد ،لذت خواندن متن خوب بود و
ناخودیگاه این تمجمهها را با تمجمههای پُمدستاندازی مقایسه میکمدم که به قول
معموف بوی تمجمه میدهند و لذت خواندن را از خواننده میگیمند وقتی خودم دست
به کار تمجمه شدم ،فهمیدم این زبان روان ،سلیس و هنممندانه با چه کار و زحمتی به
دست مییید
گهگاه دانشجویی سماغ من مییید و ابماز عالقه میکند تا درباره مویوع متمجمان
زن در ایمان پایان نامه بنویسد سوال پژوهشی همه این دانشجویان این است که ییا
متمجمان زن در انتّاب کتاب بمای تمجمه و نیز در شیوه تمجمه مالحظات
خاصی دارند که ینها را از متمجمان ممد متمایز میکند پاسخ خود شما به این
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سوال چیست در مویوع انتّاب کتاب بمای تمجمه ،ییا نویسندگان زن را به
نویسندگان ممد تمجیح میدهید در مورد زبان تمجمه ،فکم میکنید زن بودن شما
چه تأثیمی در زبان یا انتّاب روش تمجمه دارد بمای مثال ییا خودتان را
متمجمی کمالگما میبینید و یا بیش از حد دقت بکار میبمید

بیشک من فقط می توانم از جانب خودم پاسخ بدهم و نمیتوانم نظدمم را بده همدۀ
متمجمان زن تعمیم بدهم فکم میکنم پمشمار شدن متمجمان زن در یکی دو دهۀ اخیم،
و البته جدیتم شدن ینها در کار تمجمه ،انگیزۀ این پمسش باشدد در حدال حایدم در
عمصۀ نشم با زنان متمجمی روبه رو هستیم که تمجمه بمایشان نه ترنن که حمفده اسدت
در پاسخ به بّش اول پمسش شما باید بگویم که فکم میکنم جنسدیتم در انتّداب اثدم
بمای تمجمه بیتأثیم نیست ،همانطور که بم همۀ انتّابهای زندگیام تأثیم مدیگدذارد
ولی نمی دانم این تأثیمپذیمی چقدر یگاهانه است و چقددر ناخودیگداه بدمای مدن یدک
مالک مهم در انتّاب داستان یا رمان بمای تمجمده ،پسدند شّصدی اسدت کده عوامدب
بسیاری ،از جمله جنسیت ،در ین نقش تعیینکنندده دارد در واقدع ،شداید بتدوان گردت
انتّابهای من کم یا بیش متأثم از ذهنیتی زنانده اسدت ولدی ایدن ذهنیدت چهدارچوب
مشّص و ثابتی ندارد و در افماد مّتلف با توجه بده پیشدینه و خاسدتگاه و فمهندگ و
خلق و خویشان متراوت است این ذهنیت هم فهم جهانهای زنانده را بدمایم یسدانتدم
می کند و هم بم زبان تمجمۀ من تأثیم مدیگدذارد گداهی احسداس مدیکدنم حدمف زن
نویسندهای را بهتم میفهمم و شاید به همان میزان بهتم بتوانم ین را بیدان کدنم ولدی بده
طور کلی اگم داستان یا رمانی را بمای تمجمه بپسندم ،جنسیت نویسدندهاش بدمایم مهدم
نیست کَما اینکه در عمب هم این را نشان دادهام در مدورد روش تمجمده اگدم دقدت و
کمالگمایی از ویژگی های کار متمجمان زن باشد ،باید بگویم به این مشدکالت در حدد
افماط گمفتارم تا حدی که گاهی از کار تمجمه خسته میشوم و به ستوه میییم
خانم دقیقی ،تعمیف شما از تمجمه ادبی چیست شما در تعمیف تمجمه ادبی،
(منظورم بیشتم رمان است) بم عنصم «تمجمه» تأکید دارید یا بم عنصم «ادبی» و یا
هم دو منظورم این است که به کدام یک از این سه گزاره متمایب هستید :تمجمه
ادبی مانعی ندارد که رنگ و بوی تمجمه داشته باشد تمجمه ادبی به ناچار رنگ و
بوی تمجمه دارد تمجمه ادبی نباید رنگ و بوی تمجمه داشته باشد در حالت
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سوم ،تمجمه ادبی همچون متنی مستقب و با عناصم زبانی زبان فارسی تألیف می-
شود و گمتهبمداری از متن اصلی در همه سطوح در ین به حداقب میرسد

تمجمۀ رمان و داستان بمای من عمصۀ خالقیت در زبان است؛ در حالی که در
تمجمههای دیگمی که انجام میدهم به نظم خودم تا حد زیادی به کار مکانیکی نزدیک
میشوم در تمجمۀ ادبی سعی میکنم تمجمهام هم چه بیشتم از حالت اول فاصله بگیمد
و کمتم رنگوبوی تمجمه بدهد نمیدانم تا چه حد در این زمینه موفق هستم این
ایدهیلی است که در طول سالهای کارم سعی کمدهام هم چه بیشتم به ین نزدیک شوم
ولی اگم بّواهم واقعیت را در نظم بگیمم ،باید بگویم که فکم میکنم در حال حایم
در یک حالت بینابینی میان حالت دوم و سوم هستم؛ بعید میدانم هنوز توانسته باشم
بند نافم را از متن اصلی کامالً قطع کنم و در کار تمجمه به ین حد از کمال نمسیدهام
سوال باال را به شیوهای دیگم میپمسم یک راه بمای تمجمه متن ادبی این است که
قالب جمله نویسنده را به عنوان انتّاب اول حرظ کنیم و با حرظ قالب جمله ،ین
را به فارسی تمجمه کنیم و فقط در مواردی که قالب به اصطالح جواب نمیدهد
قالبی دیگم بمای جمله طماحی کنیم به این روش میتوان به جمالتی رسید که در
فارسی قابب قبولند ولی این جمالت نه انتّاب متمجمند و نه انتّاب بمتم او راه
دیگم این است که معنی هم جمله را از همان ابتدا در قالبی فارسی بمیزیم ،قالبی
که به انتّاب متمجم است و انتّاب بمتم اوست روش اول سادهتم است زیما
مستلزم انتّاب نیست کافیست متمجم با حرظ عوامب انسجام متن اصلی ،جمله را
به نحوی به فارسی بمگمداند که از نظم دستوری نادرست نباشد روش دوم
دشوارتم است زیما مستلزم ین است که متمجم نویسنده باشد و بتواند قالب
جمالت و نیز تعبیمات را خودش از میان ذخایم زبان فارسی انتّاب کند و انسجام
( )cohesion and coherenceجدیدی به متن ببّشد شما خودتان بیشتم به کدام
روش تمایب دارید

ببینید ،در حوزۀ نظمیه طبعاً هم متمجمی روش دوم را انتّاب میکند چون روش
اول در سؤال شما یک تمجمۀ مالنقطهای را به ذهن متبادر میکند ولی اجازه بدهید این
نظمیه را در عالم عمب بسنجیم مشکب اکثم تمجمههای ما عدم فهم صحیح متن اصلی
است این مشکب از دیمباز دامنگیم تمجمه در ایمان بوده و بیرودربایستی بگویم که
همچنان هم هست گمان هم نمیکنم این خشتی که از ابتدا کج گذاشته شده حاال
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حاالها راست شود حاال اگم ما بیاییم و با چنین مجوزی دست متمجم را بمای دخب و
تصمف در متن باز بگذاریم ،فکم میکنید چه اتراقی میافتد
من شّصاً تمجیح می دهم در تمجمۀ اولیه تالشم را بمای بمگمداندن جملۀ نویسنده
بکنم و به یسانی تسلیم نشوم در ممحلۀ بعد که اثم را به صورت یک کب و با فاصله از
متن اصلی ویمایش میکنم ،سعی میکنم داور سّتگیمی بمای کار خودم باشم و
تمجمه را به عنوان متن فارسی بسنجم و اصالح کنم معموالً چند بار کار خودم را
ویمایش می کنم و در هم ویمایش از زبان اصلی دورتم و به فارسی نزدیکتم میشوم
این روشی است که در طول کار به ین رسیدهام و فکم میکنم به این تمتیب ،دستکم
در مورد من ،امکان از دست رفتن معنای متن اصلی کمتم میشود شاید هم به دلیب
سابقهام در زمینۀ ویمایش به چنین روشی رسیدهام
میگویید مشکب اکثم تمجمههای ما این است که متمجم متن اصلی را نمیفهمد و
بعد میگویید نباید دست متمجم را در بیان معنی باز بگذاریم (البته منظور دخب و
تصمف در معنی نیست) ییا نتیجه این نمیشود که متمجم متنی را که نرهمیده
تحتاللرظی تمجمه میکند یعنی دو اشکال بوجود مییید معنایی را که روشن
نیست در قالبی میریزیم که بم ابهام و گُنگی معنا میافزاید من در اینجا البته از
متمجمی که متن را درست نمیفهمد صحبت نمیکنم به طور کلی معتقدم ما به
دالیب تاریّی از متمجمان جسارت ترسیم متن و تمجمه متن به بیان دیگم را
گمفتهایم ما متمجم را رابط زبانی میدانیم نه رابط فمهنگی ما به متمجم اعتماد
نمیکنیم و به او اقتدار الزم را نمیدهیم کمتم متمجمی میبینیم که به معنی واقعی
کلمه خالق تمجمه کند ،یعنی متنی بنویسید که اگمچه معنی متن اصلی را در خود
دارد اما از حیث زبانی متن مستقلی است و از منظم فارسی نوشته شده است شاید
تمجمه دریابندری از بازمانده روز را تا حد زیادی بتوان به این دیدگاه نزدیک
دانست در مقام متمجم ادبی با این دیدگاه موافقید

اتراقاً منظور من به طور مشّص دخب و تصمف در معنی است سؤالم این است که
در مورد متن تمجمۀ سلیس و روانی که معنای متن اصلی در ین مّدوش و گاه حتی
گم شده ،چگونه باید قضاوت کمد فکم میکنم اختالف نظم ما از اینجا سمچشمه
میگیمد که من از منظم ویماستاری صحبت میکنم که سالها متنهای تمجمهشده را
ویمایش کمده و شما از منظم نظمیه پمداز شما فهم متن از سوی متمجم را اممی بدیهی
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میدانید و من معتقدم ،با توجه به تمجمههای موجود ،هنوز به چنین سطح و کیریتی
نمسیدهایم ولی هیچکدام از این دو نظم را نمیتوان به همۀ متمجمان تعمیم داد ین
اقتداری که شما صحبتش را میکنید ،متمجم باید در عمب با کارش به دست بیاورد و
این فقط با تجمبه کمدن و قدم گذاشتن در مسیم درست به دست مییید شاید بگویید
روشی که من می گویم از اساس اشتباه است و از راه دقت و تالش بمای از کار
دریوردن متن اصلی نمی توان به تمجمۀ مطلوب و خالقانه رسید؛ باید از ابتدا رشتۀ
پیوند با متن اصلی را قطع کمد و در جایگاه نویسنده قمار گمفت و با خالقیت نوشت
به نظم من ،حدی از پایبندی به متن اصلی الزم است فکم میکنم میتوان این خالقیت
را در از کار دریوردن سبک و لحن نویسنده به خمج داد من هم در مورد تمجمۀ یقای
دریابندری از بازماندۀ روز با شما موافقم؛ فکم میکنم در این کتاب با زیمکی زبان و
لحن مناسبی بهویژه بمای شّصیت سمپیشّدمت پیدا کمدهاند ولی فماموش نکنید که
یقای دریابندری این کتاب را با پشتوانۀ یک عمم تجمبه تمجمه کمدهاند و فکم میکنم
ین اقتدار مورد نظم شما را طی سالهای کارشان به دست یوردهاند
کامالً درست است یقای دریابندری اگم در این حد زباندان نبودندد نمدیتوانسدتند
چنین تمجمهای بنویسند ولی حمف من این است کده زبانددانی کدافی نیسدت در
غالب موارد این سنت تمجمه و الگوهای قبلی است که روش تمجمه را به متدمجم
دیکته میکند اینکه من گرتم ما به متمجمدان ادبدیمدان اعتمداد ندداریم و ینهدا را
صمفاً رابط زبانی میدانیم ،منظورم اشاره به همین سنت تمجمه ادبی در ایدمان بدود
کار یقای دریابندری در تمجمه بازماندۀ روز کاری خالقانه و غیممعمدول بدود و بدا
ریسک همماه بود متمجم در وهلۀ نّست باید بّواهد کده چندین تمجمده کندد و
بمای اینکه بّواهد باید دلیب داشته باشد و گمنه طبعاً از سنت تمجمه تبعیدت مدی-
کند پس از اینکه متمجم متقاعد شد که تمجمه در اساس یعنی تألیف ،ینگاه مسداله
زباندانی مطمح میشود چون تعدادی از متمجمان ما در درک متن مشکب دارند یدا
به قدر کافی زباندان نیستند نمیتوانیم تمجمه را با عنایت به توان و محدویتهدای
ینها تعمیف کنیم به نظم من شیوه تمجمه باید با توجه به شدمایط متغیدم فمهنگدی
تعمیف شود و نه با توجه به شیوه پیشینیان در شمایط فمهنگی موجود چه استدالل
فمهنگی و زبانی داریم که تمجمه باید رنگ و بوی تمجمه یا رندگ و بدوی تدألیف
بدهد من شّصاً بنا به دالیب متعددی که در جاهای دیگم گرتهام در تمجمه رمدان
هیچ دلیلی نمیبینم که تمجمه رنگ و بوی تمجمه بدهدد ییدا فکدم نمدیکنیدد کده
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متمجمان ما تا حدی اسیم سنت تمجمه ادبی هستند و تمجمههایی مدینویسدند کده
بیش از حد الزم به متن اصلی وابسته است

من هم فکم نمیکنم هیچ تمجمهای ،بهویژه تمجمۀ ادبی ،باید رنگ و بوی تمجمه
داشته باشد تمجمه هم چه به تألیف نزدیکتم باشد ،بیشتم به اثم هنمی نزدیک میشود
و طبعاً روانتم و خوشّوانتم است ظاهماً شما معتقدید به طور کلی با پایبندی به متن
اصلی نمی توان به چنین تمجمۀ مطلوبی رسید و این راه از اساس بمای متمجم راه
خطایی است و امکان خالقیت را از او میگیمد با شما موافقم که بسیاری از متمجمان
بیش از حد به متن اصلی وابستهاند شما این وابستگی را ناشی از سنت تمجمه می-
دانید از ینجا که در این زمینه مطالعۀ دقیقی ندارم ،نمیتوانم دربارۀ چند و چون ین
اظهارنظم کنم شاید همین سنتی که میگویید در واکنش به تمجمههای مغلوط شکب
گمفته باشد به هم حال ،متمجمهای ما کمتم با مسا ب نظمی تمجمه یشنا هستند در
عین ینکه تا حدی از پیشینیان خود الگو میگیمند ،بمخوردشان با این کار بیشتم تجمبی
و شّصی است شاید نقش مماکز دانشگاهی ما در یموزش متمجمان چندان قابب توجه
نبوده و در عمصۀ تمجمه پیوند الزم میان حوزۀ عمب و حوزۀ نظم به دالیب متعدد به
وجود نیامده است
در ایمان میدانید که عمالً چیزی به نام نقد تمجمه نداریم اظهارنظمهای دوستان
هم معموالً خالی از تعارف نیست غیمِِِِِِ دوستان هم که پنبه میزنند ییا با این نظم
درباره نقد تمجمه موافقید شما خودتان چطور متوجه میشوید تمجمهتان چگونه
بوده و ییا در کارتان پیشمفت کمده اید یا نه اصالً نقد چگونه باید صورت بگیمد

بم حسب اتراق ،در همین روزها یکی از این نقدهای غیمدوستانه نقب محافب ادبی
است اگمچه در نقد مورد بحث و پاسخهایی که به ین منتشم شده پارههایی از حقیقت
وجود دارد ،ولی هیچکدام همۀ حقیقت نیستند و حاشیههایشان گاه از متن پمرنگتم
است ییا چنین نقدی موجب میشود متمجم و ناشم سهبانگار حساب کار دستشان
بیاید و بیشتم دقت کنند بعید میدانم ،کَما اینکه تا به حال چنین اتراقی نیرتاده است
ییا متمجمی که کارش مورد نقد قمار گمفته جز یزردگی نصیبی از این بحث خواهد
بمد به نظمم خیلی سعۀ صدر میخواهد که بتواند از این ممحلۀ یزردگی بگذرد،
کالهش را قایی کند و بمخی انتقادات به جای ین نادوستان را بپذیمد اتراقاً متمجم
مورد بحث به هیچ وجه متمجم سهبانگاری به شمار نمییید؛ شاید به دلیب عجله و
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مسابقهای که این روزها در تمجمه وجود دارد ،دقتش کم شده باشد این را هم فماموش
نکنیم که نویسنده و متمجم ما این روزها بهندرت از کمک نیموهای به واقع متّصص
بمای یافتن خطاها و اصالح کارش بمخوردار است ما در دورههای مّتلف در
مطبوعات نقدهایی از این دست کم نداشتهایم ،ولی ییا غیم از اینکه اسباب خنده و
تمسّم شوند ،تأثیمی داشتهاند تعارفهای مدحیمیز دوستان را هم که ،مثب سایم
مواردی از این دست ،نباید جدی گمفت تمجمه را باید در کُلیتش سنجید نه اینکه
ذره بین بمداشت و دنبال اشتباهات و سهوهای احتمالی متمجم گشت بعید میدانم هیچ
متمجمی از زیم این ذرهبین جان سالم به در ببمد البته منظورم به هیچوجه تمجمههایی
نیست که اشتباه در ینها از استثنا به قاعده تبدیب شده است نمیدانم نقد تمجمه باید
چگونه باشد تا هم به کار متمجم بیاید و هم تحولی در فضای یشرتۀ تمجمهها به وجود
بیاورد چون چندان تجمبهای در این زمینه نداشتهام فکم میکنم نقدهایی که ممحوم
کمیم امامی از جمله در همین فصلنامۀ متمجم مینوشتند از نمونههای نقد منصرانه و
راهگشا در حوزۀ تمجمه بودند شاید ابتدا باید ظمفیت نقد کمدن و نقدپذیمی در منتقد
و متمجم به وجود بیاید شّصاً ،بعد از سال ها تمجمه و ویمایش ،صالحیت منتقد بمایم
خیلی مهم است اگم نقد از جانب استاد یا دوست متمجمی باشد که نظمش را قبول
دارم ،من را وادار به تأمب میکند ،دربارهاش فکم میکنم و اگم به این نتیجه بمسم که
اشتباه کمدهام ،در ذهنم حک میشود و دیگم ین اشتباه را تکمار نمیکنم
به نظم شما ناشمان چگونه میتوانند نقشی مثبت در بهبود کیریت تمجمه ایرا کنند

در نشم ما حلقۀ گمشدۀ خیلی مهمی وجود دارد که همان ارزیابی درست و سنجیده
به دست افماد کاردان و متّصص است ممحلهای از کار نشم که میتواند جلوی خیلی
از یسیبها را بگیمد و متأسرانه هنوز در نشم ما ینطور که باید و شاید تعمیف نشده و
جایگاه خود را پیدا نکمده است ارزیابی یثار بمای انتشار باید به یک ممحله از کار نشم،
با شأن و حقوق درخور ،تبدیب شود تا ناشم بتواند روی نظم ارزیاب خود حساب کند
و بماساس ین در مورد انتشار اثمی تصمیم بگیمد به گمان من ،ارزیابی تمجمهای که به
ناشم ارا ه می شود ،نّستین کاری است که او باید در چمخۀ نشم یثار تمجمهشده انجام
بدهد این کار مسئولیت ناشم هم هست مؤسسۀ نشم ،مثب هم بنگاه اقتصادی دیگمی،
عالوه بم نرع اقتصادی خود باید به کیریت کاالیش هم توجه کند انتشار تمجمههای
نازل و مغلوط در حکم همان کمفموشی در کسبوکارهای دیگم است گذشته از ین،
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ناشمان بمای خود رسالت فمهنگی هم قا ب اند و اعتبارشان از انتشار یثاری با کیریت باال
به دست مییید
یکی دیگم از نقشهای ناشمان در زمینۀ انتشار یثار تمجمهشده ،در حوزۀ ویماستاری
است ویماستار خوبِِِِِِ و کاربلد می تواند به متمجم کمک کند و کیریت اثم را تا حدودی
ارتقا بدهد متأسرانه رکود صنعت نشم در سال های اخیم نقش ویماستار را در نشم ما
کمرنگ تم کمده است در بسیاری موارد ناشمان اساساً ویماستار را از چمخۀ نشم حذف
میکنند یا ویماستاران کارنابلد و اغلب تازهکار را با دستمزدی ناچیز به کار میگیمند که
نمیتوانند تأثیم چندانی در ارتقای کیریت اثم داشته باشند
بسیاری از جوانان بویژه خانمها و مّصوصاً انبوه دانشجویانی که در کالس-
های دانشگاهی درس تمجمه میخوانند امیدوارند که روزی مثب شما متمجم
سمشناسی بشوند شما بمای این جوانان چه صحبتی دارید

سمشناس که چه عمض کنم گمان نکنم سمشناس در این عمصه چندان معنایی
داشته باشد ،یا دست کم من خودم را سزاوار چنین صرتی نمیدانم به دوستانی که
قصد دارند وارد عمصۀ تمجمۀ ادبی بشوند ،میگویم فقط در صورتی قدم در این راه
بگذارند که این کار را دوست داشته باشند با هیچ انگیزۀ دیگمی وارد این عمصه
نشوند تنها ریایتمندی در این کار ناشی از عالقۀ متمجم به کارش و به ادبیات است
وگمنه کاری است سّت و بیاجم که مستلزم چشم پوشیدن از بسیاری از جنبههای
زندگی معمول اکثم ممدم است دیگم اینکه کار تمجمه را یسان نگیمند ،چون به هیچ
وجه یسان نیست و همگز از یموختن غافب نشوند و فکم نکنند که در پایان دورۀ
دانشگاه متمجم شدهاند تمجمۀ ادبی عالوه بم دانش زبانی به اطالعات گستمده در
زمینههای متنوع نیاز دارد و به مهارتی که تنها با تجمبه کمدن به دست مییید
با توجه به اینکه خواننده ،ناشم ،متمجم ،بازار و دولت پنج رکن تمجمه ادبی
هستند ،ویعیت تمجمه ادبی را در حال حایم چگونه میبینید در مورد هم یک
از این پنج رکن چه نظمی دارید کدام یک از این پنج رکن را در تنزل یا ارتقای
جایگاه و کیریت تمجمه ادبی در حال حایم موثم میدانید مثالً در مورد خواننده-
ها ،ییا خوانندهها کمتم شدهاند یا بیشتم ییا مشکبپسندتم شدهاند یا سهبگیمتم
یا در مورد دولت ،شمایط قبول کتاب بمای تمجمه و شمایط ممیزی چه ویعیتی
دارد خودسانسوری چگونه در کارتان اثم گذاشته است
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اقتصاد نشم در سال های اخیم بیش از پدیش یسدیب دیدده اسدت؛ بّشدی بده دلیدب
ویعیت اقتصادی ممدم و بّشی به دلیب رکود کلی بدازار کتداب ایدن اقتصداد یدعیف
روی همۀ دستاندرکاران این حوزه تأثیم گذاشته است ناشم کده سدودیوری ایدن کدار
بمایش کمتم شده ،نه تنها تیماژ کتابها را پایین مییورد بلکه در همۀ هزینهها هم تا حد
ممکن صمفهجویی میکند در نتیجه ،بسیاری از نیموهای متّصص به تدریج از چمخدۀ
تولید کتاب حذف میشوند مثالً ناشمان کمتم اثم تمجمهشده را به ویماستار میسدپارند
حتی در نمونهخوانی متنها هم صدمفهجدویی مدیکنندد نتیجدهاش همدین کتدابهدای
بیکیریت و پمغلطی است که حتی در تولیدات ناشمان معتبم می بینیم خوانندههدا کمتدم
کتاب میخمند؛ دلیلش فقط شمایط سّت اقتصادی نیست؛ کیریت کتابها و دلزدگی از
کتاب های منتشمشده هم در بی عالقگی خواننددگان مدؤثم اسدت یدک بدام و دوهدوای
ممیزی و صدور مجدوز نشدم پدیدیورنددگان کتداب را کالفده کدمده اسدت یدوابط و
محدودیت هدا در دوره هدای مّتلدف و نسدبت بده ناشدمان و نویسدندگان و متمجمدان
مّتلف ،متراوت است در مورد من این مویدوع بدیش از همده بدم انتّداب اثدم بدمای
تمجمه اثم می گذارد چون از خودسانسوری پمهیز دارم ،سدعی مدیکدنم از همدان ابتددا
داستان و رمانی را انتّاب نکنم که امکان انتشارش با توجه به محددودیتهدای ممیدزی
کم است سیاستگذاری متغیم و چندگانه در حوزۀ فمهنگی بیشتمین لطمه را بده نشدم
میزند و این بازار یسیبدیده و یشرته را یشرتهتم میکند
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