			
بيستمين سال مجلۀ مترجم

گلی امامی

عضو هیئت تحریریه

بيست سال پيش ،زماني كه جوان دانشجوي خجول و مشهديِ رشتۀ دكتراي زبانشناسي
دانشگاهي در انگلستان طي نامهاي از كريم امامي خواست كه با او در انتشار نشريهاي تحت
عنوان مترجم همكاري كند ،و امامي با روي باز اس��تقبال كرد و پذيرفت ،شايد ابروهاي من
كم��ي از تعجب باال رفت( .ما تهرانيها به غلط هميش��ه بر اين باوريم كه اتفاقات مهم ادبي
فقط در تهران رخ مي دهد ،بس��ي تصور باطل ).امامي را ميش��ناختم كه به اين آساني تن
به همكاري با كس��ي نميدهد .معيارهاي باال و كمالگرائياش اولين مانع اين عدم پذيرش
بود .اما ميدانس��تم كه مقولة ترجمه هميشه از دغدغههاي ذهني او بود ،و حال كه ميديد
كساني هم مانند خودش عالقهمن ِد پرداختن به اين مسئله هستند ،تصميم گرفت هر كاري از
دستاش بر ميآيد براي پرورش اين نوزاد انجام دهد .هر چند وقت زيادي نداشت و  به قول
خودش مجبور بود براي تامين هزينة زندگي قلم بزند ،در عين حال پروژة فرهنگ فارسي به
انگليسياش را يك تنه آغاز كرده بود و راه درازي در پيش داشت.
اين همكاري اول از طريق مكاتبه از ايران به انگلس��تان آغاز ش��د( ،اينترنت هنوز رايج
نبود) و  هر چند اين دو تا چند س��ال بعد ،و پس از بازگش��ت دكتر خزاعيفر از انگلستان ،و
استقرار در مشهد ،و آغاز به كار در دانشگاه فردوسي ،حضورا يكديگر را مالقات نكرده بودند،
ولي همكاري دوس��تانة آنها همچنان تا زمان رفت��ن او ادامه يافت .مجموعه مقاالتي را كه
کریم امامی تحت عنوان «كارگاه ترجمه» براي مجله مينوشت و هر بار به يكي از مشكالت
ترجمه ميپرداخت و راهحلهائي ارائه ميداد ،پس از رفتناش در جلد دوم «از پست و بلند
ترجمه» منتشر شده است.
مجلة مترجم مجلة مرتبي نبود .س�� ِر وقت منتش��ر نمي شد .پخش وسيعي نداشت ،سر
و ش��كل چندان جذابي هم نداش��ت  .اما زماني كه مجله ميرسيد هيچكدام اين نارسایيها
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عيب بزرگي محسوب نميشد چرا كه محتواي مجله جبران
همة آنها را ميكرد .فقط كس��اني كه با نش��ر و انتشار مجله
سر و كار دارند ميدانند تهيه و توليد مجلهاي تخصصي ،پر
محتوا و البته مستقل و بدون دريافت هر گونه يارانهاي ،چه
كار دشواري است.
اكن��ون كه ش��ماره هاي گذش��تة مترج��م را ورق ميزنيم
ميبينيم هر شماره در حد خود مرجعي است براي هر كسي
كه با ترجمه س��ر و كار دارد اعم از دانشجوي رشتة ترجمه
ي��ا عالقهمند به اين مقوله .و البته هر چه زمان پيشتر رفت
محتواي مجله هم آموزندهتر و پربارتر شد .تا جائي كه به جرات مي توان ادعا كرد در زمينة 
ترجمه تنها مجلة ارزش��مند و كاربرددار اس��ت و در تاريخ مطبوعات ايران ،در نوع خود بي
نظير.
آن نوزاد اكنون بيست ساله شده ،از آب و گل درآمده ،شناخته شده ،خوانندههاياش را
پيدا كرده  .هر چند هنوز معتقدم مي توانست برد بيشتري داشته باشد.
اكن��ون پ��س از دو دهه ،دكتر خزاعي فر  ،به دليل مش��غلة زي��اد ،تنها به نظارت عاليه
ميپردازد و يكي از شاگردان ساعي و هوشمند اوست كه سكان را به دست گرفته .و الحق هم
خوب آن را هدايت ميكند تا آنجا كه شايد افراد اندكي متوجه اين جا به جائي شده باشند.
باشد كه اين راه ادامه بيابد و افراد بيشتري از مطالب آن بهره مند شوند.
به اميد پايداري دستاندركاران مترجم و ادامة راه توسط نسل جوانتر و پوياتر.
بيست سالگي اين مجلة با ارزش و آموزنده مبارك باشد.

