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علیرضا اکبری

این یادداشت عذر تأخیریست که خود با تأخیر نوشته میشود! چنانکه
خوانندگان ثابت مجله مستحضرند انتشار مترجم مدتهاست که از روال
معمول خود (چهار شماره در سال) خارج شده است .این بینظمی در
انتشار مترجم دالیلی داشت و دارد که در شمارة آینده (به مناسبت
بیست سالگی مجله) به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت .تأخیر تقریبا
یکسالهای که در انتشار این شمارة مترجم پیش آمد تا حدی نتیجة   
مشکالت عمومی مبتالب ِه نشریات فرهنگی در ایران است و تا حدی
نشریة تخصصصی فرهنگی در
مربوط به مشکالت خاص انتشار یک
ِ
شهرستان .بنابراین خوبست که خوانندگان مترجم بدانند که مترجم
در یکسال گذشته یکبار با تصمیم هیئت تحریریه تا آستانة تعطیلی
کامل پیش رفت و اگر خوانندگان ،امروز شمارة جدید مترجم را در
دست دارند درواقع باید بدانند انتشار این شماره از نخستین نشانههای
عبور مترجم از یک دورة بحران شدید است و انتشار این شماره را
فارغ از تأخیر فراوان نسبت به شمارة  49باید اتفاقی مثبت در روند
انتشار بیست سالة مترجم به حساب آورد .تغییر چهرۀ گرافیکی مجله
و تغییرات ساختاری فراوان دیگری که در این شماره مشهود است و
در شمارههای آینده رفتهرفته تکمیل خواهد شد ،نخستین قدمهای
من و همکارانم برای نزدیکترکردن مترجم به استانداردهاییست که
از یک مجلة تخصصی فرهنگی با  20سال قدمت انتظار میرود .با
اینهمه از اینکه اهل قلم ـ همچنانکه از مقاالت این شماره برمیآید ـ 
بردبارانه و از س ِر لطف ،نقصانها و مشکالت مترجم را نادیده میگیرند

و به همکاری و همفکری بیدریغشان با ما ادامه میدهند خوشحالیم .در فضایی که فعالیت
مطبوعات فرهنگی (به لحاظ مالی) همچنان در سیطرة آماتوریسم گرفتار مانده ،ادامة فعالیت
مجالتی مثل مترجم تنها با ازخودگذشتگی و همدلی جمعی انگشتشمار از اهالی فرهنگ
ممکن میشود.
اما در این یادداشت کوتاه مایلم مسئلة دیگری را هم برای خوانندگان مترجم توضیح دهم
ِ
تقویم انتشار مجله است .با توجه به شرایط و مالحظاتی که در باال
غیبت سال  1389از
و آن
ِ
برشمردم این تاخیر در انتشار شمارة حاضر اجتناب ناپذیر بوده اما در عین حال این مساله
در عالم مطبوعات ایرانی به هیچوجه بی سابقه نیست و در شرایط فعلی متاسفانه تعداد مثالها
در این مورد دائما رو به افزایش است .بنابراین شمارة حاضر شمارة  51ـ 50مترجم ویژة بهار
مسلسل مجله پس از شمارة  49ویژة پاییز و زمستان 1388
 1390است که در شمارهبندی
ِ
قرار میگیرد.
نیازی نیست تاکید کنم که در مسیر جدیدی که مترجم در پیش گرفته ما بیش از هر
چیز نیازمند ارتباط مستمر با خوانندگان مجله هستیم .برای تسهیل و تقویت این ارتباط از
شمارة آینده بخشی را به پاسخ به سواالت خوانندگان وانعکاس نظرات آنها اختصاص دادهایم.
لطفا برای تماس با مجله و ارائة پیشنهادات و نظراتتان تنها به صورت مکتوب و از طریق آدرس
ایمیل مجله و آدرس پستی (که در شناسنامة مجله آمده است) با ما در تماس باشید .در اینجا
الزم میدانم مجددا از تمام همکاران قدیمی و جدید و اهالی قلم که ما را در انتشار شمارة
حاضر یاری دادند سپاسگزاری کنم .همچنین سپاسگزارم از تمام دوستانی که در این مدت
خیرخواهانه و از سر دلسوزی و گاه حتی با عتاب ما را از توقف انتشار مترجم بر حذر داشتند.
در پایان از صبوری و بردباری خوانندگان مترجم تشکر میکنم؛ خوانندگانی که دلگرمی و
انگیزة اصلی من و همکارانم در ادامة راه انتشار مترجم هستند.
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