			
اي بيست سالة ق ّره العين!

عبداله كوثري

عضو هیئت تحریریه

اين كه نشريهاي تخصصي كه بر خالف بيشتر نشريات معتبر كشور در شهري غير از تهران
منتشر ميشود ،بيست سال دوام میآورد و میتواند همكاري بيشتر مترجمان و صاحبنظران
اين عرصه را هم جلب كند ،به خودي خود از شگفتيهاي روزگار است .من از آنجا كه از روز
نخست با مترجم همراه بودهام ،خوب ميدانم كه تا نشريهاي تخصصي بتواند در ميان اهلفن
جا بيافتد ،چه دش��واريهايي را بايد تحمل كند .در س��ال 1370كه آقاي خزاعيفر پيشنهاد
همكاري در انتش��ار اين نش��ريه را به من دادند ،چندان اميدي به تداوم كار نداشتم .آخر من
از تهران آمده بودم  و از سرنوش��ت بسياري از اين گونه نشريات تخصصي آگاه بودم .از سوي
ديگر ميدانستم كه ناشران و توزيعكنندگان تهراني هيچگاه نظر مساعدي به كار شهرستانيها
نداش��تهاند .در طول تاريخ مطبوعات ادبي اين كش��ور نش��ريهاي چون «جنگ اصفهان» در
گذش��ته و «زنده رود» در اين ايام و «بازار» و «گيله وا» در رش��ت براستي استثناء بودهاند و
چنين كه پيداست استثنا خواهند ماند .حاال ما ميخواستيم نشريهاي فقط در حوزة ترجمه
منتش��ر كنيم آن هم در مش��هد .خود من كه هيچ تجربهاي در انتشار نشريه نداشتم ،جناب
خزاعيفر هم آن روزها در دانشگاه تدريس ميكردند و قاعدتا از چن دوچون كار چندان آگاهي
نداشتند .با اين همه موافقت خودم را اعالم كردم و كار را شروع كرديم ،با اين توافق كه نشريه
براس��تي «علمي» باشد و از حاشيههاي غيرضروري و زيانبار بپرهيزد .در انتشار چند شمارة 
اول و تا زماني كه مترجم راه بيافتد ،كل كار گزينش مقاالت و ويرايش آنها بر عهدة ما دونفر
بود .كاري بس��يار سنگين ،چرا كه اغلب مقاالتِ رسيده براستي نياز به ويرايش جدي داشت.
آقاي خزاعيفر زحمت كارهاي فني را خود به عهده گرفتند و مرا معاف كردند .مقاالتِ زيادي
به دست ما ميرسيد اما قرار كار ما بر وسواس بيش از حد بود .ميبايست كاري ميکرديم كه
جدا از جذب دانشجويان رشتة ترجمه ،مترجمان صاحبنام را هم به همكاري تشويق كنيم.
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بد نيست خاطرهاي در همين زمينه نقل كنم .يكي از مطالب بسيار ضروري به نظر هردو ما
مصاحبه با مترجماني بود كه در جامعة فرهنگي اعتباري داشتند و تجربههاي ايشان بهتر از
هر نظرية انتزاعي ميتوانست عالقهمندان به ترجمه را راهنمايي كند .من با آشناييهايي كه
در تهران داشتم اميدوار بودم بتوانم در اين زمينه موثر باشم .پس ،در سفري به تهران مطابق
معمول به ديدار استاد زنده ياد رضا سيد حسيني رفتم و درخواست مصاحبه را مطرح كردم.
اس��تاد با همان لحن ش��يرين و مهربان در پاسخم گفت «كوثري جان بگذار اين نشريه چند
ش��مارهاي منتشر بشود ،بعد در خدمت هستم» ميدانس��تيم ديگران هم كم و بيش چنين
جوابي ميدهند ،پس ،مثل سلمانيهاي بيكار نشستيم و سر هم را تراشيديم و چنين شد كه
با وجود آن همه مترجم پيش كسوت در شمارة دوم مصاحبه با عبداله كوثري را چاپ كرديم!
باري آن چند شماره منتشر شد  و تني چند از اهل قلم دعوت ما را زودتر از ديگران پذيرفتند
و كمكم رونقي به بساط ما دادند .اگر از كسي نام نميبرم از آن روست كه ميترسم  نامهايي
را فراموش كنم .خوشبختانه مترجم  با همة فراز و فرود و با همة وقفههايي كه در كارش پيش
آمد ،آنچنان در كار خود موفق ش��د كه در سال 1378وقتي اولين سمينار ترجمة ادبي را در
مشهد برگزار كرد ،بسياري از مترجمان پيش كسوت از جمله رضا سيد حسيني و كريم امامي
و بسياري از اهل قلم و استادان دانشگاه از سراسر كشور در آن شركت كردند .در اين بيست
سال مترجم هم با كساني كه عمال در كار ترجمه هستند همكاري داشته و هم با دانشگاهيان.
اين خود موفقيت بزرگي است ،اما نكتهاي كه بر من و فكر ميكنم بر بقية گردانندگان مترجم
روشن نيست اين است كه بازتاب مطالب مترجم در دانشگاهها چگونه بوده .به عبارت ديگر آيا
مترجم توانسته است آن فاصلة عظيم هميشگي ميان محافل دانشگاهي و كوشندگان فرهنگي
بيرون از دانشگاه را از ميان بردارد .آخر همان طور كه ميدانيم بخش عظيمي از آثار فرهنگي
در هر رشته ،خاصه در ادبيات و هنر ،بيرون از محافل دانشگاهي توليد ميشود و توليدكنندگان
اين آثار كمتر به دانش��گاهها راه مييابند .اين فاصلة نامبارك ميان كار نظري و تجربة عملي
بيگمان به سود دانشجويان نيست .نكتة ديگري كه اين روزها شاهد آن هستم تالش بيدريغ
دوس��ت خوب خودم عليرضا اكبري است در پيدا كردن راهي براي توزيع بهتر اين نشريه در
شهرس��تانها .نيازي به گفتن نيست كه بيشتر نس��خههاي مترجم ،مثل هر نشرية ديگر ،در
تهران و چند ش��هر بزرگ ديگر به فروش ميرس��د ،اما امروز كمتر شهري در ايران هست كه
دانشكدهاي ،يا دانشگاهي در آن داير نشده باشد و اغلب اين موسسات آموزشي هم بيشتر در
علوم انساني و رشتة زبان و گاه مترجمي دانشجو ميپذيرند .اگر قبول داريم كه مترجم توانسته
تا حدودي پاتوقي براي ديدار و گفتگوي اهل ترجمه بشود ،چرا دانشجويان فالن شهر حتي
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اس��مي از اين نشريه نشنيدهاند؟ مش��كالت توزيع كه امروز
نه تنها در كار مجالت ،كه در كار انتش��ار كتاب هم نقش��ي
تعيينكننده يافته ،بيگمان در مورد نش��ريهاي تخصصي با
مخاطبان مشخص ،چن د ْ چندان ميشود .گردانندگان مترجم  
بيهي��چ ترديد براي عرضة  كاالي خود تا آنجا كه ميتوانند
ميكوشند و من اميدوارم دانشگاهيان ارجمند نيز از آن سو
گامي پيش بگذارند تا دانشجويان رشتة ترجمه در گوشه كنار
وطنمان مترجم را بشناسند و با آن رابطه برقرار كنند.
انگار از موضوع پرت افتادم .نيازي به گفتن ندارد ،من كه خود
در نهادن خشت اول مترجم از نزديك همكاري داشتهام از بيستساله شدن اين نشريه بسيار
ش��ادمان و سرافرازم .مترجم در طول اين مدت با دوري گزيدن از «حاشيههاي غيرضروري و
زيانبار» ،توانست با همكاري بسياري از مترجمان و نويسندگان ،مبحث ترجمه را به گونهاي
جدي براي اهل ترجمه و خوانندگان ترجمه مطرح كند و مسائل و مشكالت عمدة اين رشته
از فعاليت فرهنگي را به محافل دوستداران كتاب راه دهد .امروز زحمت انتشار مترجم بيش از
جوان من عليرضا اكبري افتاده و من از صميم دل براي او و همكاران
هركس به دوش دوست
ِ
جوانش موفقيت و سرافرازي آرزو ميكنم.
  

