
 
 
 

 وگو با مهستی بحرینی گفت
 

شود. مترجم ادبی  خانم بحرینی، من معتقدم کسی تصادفی مترجم ادبی نمی :فر علی خزاعی
اش تسلط داشته باشد. چنین تسلطی  همچون نویسنده الزم است در حد خلق سبک به زبان مادری

شود بلکه دو چیز در تربیت مترجم ادبی دخیل است:  هم فقط و لزوماً از راه آموزش کسب نمی
گری تربیت در محیطی ادبی و آشنایی با سنت و سبک کار یکی داشتن هوش زبانی و  دی

نویسندگان و مترجمان. بر این اساس دوست داریم بدانیم عالقه به نوشتن چگونه در شما بروز 
کرد و تربیت شما در دبستان و دبیرستان چه سهمی در ایجاد این عالقه داشت و چه افرادی و 

مندم  شخصاً از جهت دیگری نیز به این سوال عالقهچگونه در تربیت ادبی شما نقش داشتند. من 
چگونه بوده و آیا کودک و نوجوان امروز با روزگار شما و آن این است که مایلم بدانم فضای 

 روست یا خیر؟ های زبانی روبه تشویق و ترغیب بیشتری برای نوشتن و کسب مهارت
 

مترجم ادبی نقش اساسی ردید در پرورش دو عاملی که ذکر کگمان  بی: مهستی بحرینی
تر و  دارد. اما اجازه بدهید که من هم عامل سومی به این دو عامل اضافه کنم. عاملی کلی

زبانی در  هم عشق به ادبیات به مفهوم وسیع کلمه است. مگر اینکه منظور شما را از خوش آن
و انگار با همین عامل سوم مستتر بدانیم. به هرحال، این عشق از کودکی در من بروز کرد 

دنیا آمدنم نام مهستی را  من زاده شده بود چون پدرم که خود اهل شعر و ادب بود پیش از به
به یاد مهستی گنجوی، شاعرة قرن ششم، برای من برگزیده بود و گفته بود که من باید 
 شاعر شوم! اما دربارة دوران دبستان و دبیرستان و نقش افراد در تربیت ادبی من باید بگویم

گرفتم اما  که خبری از تشویق و ترغیب نبود. در انشاءنویسی مهارت داشتم و نمرة خوب می
هایم به میان  من و همکالسی ءگونه بحثی دربارة نقاط قوت و ضعف انشا دبیران انشاء هیچ

نظرش درست  آموختند. هریک از ما هرچه به شیوة درست نگارش را به ما نمی آوردند و نمی
زد. تنها کسی که در دورة دبیرستان  ت و کسی هم حرفی دربارة آن نمینوش آمد می می

مان بود، چون عالقة فراوانی به زبان داشتم و در کالس سرآمد  تشویقم کرد دبیر انگلیسی
بودم. این تشویق در دوران تحصیل در رشتة ادبیات فارسی در دانشگاه تهران هم شامل حالم 

ایست چند واحد انگلیسی هم بگذرانیم استادمان که ب شد و در سال سوم لیسانس که می
خانمی انگلیسی بود روز امتحان شفاهی پایان سال، ضمن خداحافظی به من توصیه کرد که 
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ای که متأسفانه به آن عمل نکردم. علتش را اگر  هرگز زبان انگلیسی را رها نکنم. توصیه
حدی به ترسیم فضای آموزشی شود ولی چون ممکن است تا بخواهم بگویم مطلب طوالنی می

مورد نباشد. من در کنار تحصیل در دورة لیسانس در  آن دوران کمک کند شاید بیان آن بی
شان  ها آمریکایی بودند و شیوة تدریس آموختم. همة معلم انجمن ایران و آمریکا انگلیسی می

با فهرستی از ای  صفحه ده ةجزومان یک  بخش بود. در پایان دوره، روز آخر، معلم رضایت
افعال در دو ستون برایمان آورد و گفت اینها را باید امتحان بدهید. فهرستی از افعال مثل هم 

یک معنی  (go on)بیاید  onرا درنظر بگیرید که اگر با  to goبا معانی مختلف، مثالً فعل 
معنایی در  هاو این فهرست را بدون اینکدارد. معنی دیگری  (go up)بیاید  upدارد و اگر با 

خصوص بدون شاهدی که کاربرد آنها را در جمله روشن سازد  هفعل آمده باشد و ببرابر هر
خواهید مدرک  به ما داد و در مقابل اعتراض کالس، گفت همین است که هست، اگر می

بگیرید باید این امتحان را بگذرانید. من چندروزی با این فهرست کلنجار رفتم و بعد دیدم 
یادگیری این همه فعل بدون شاهد را ندارم. به خودم گفتم ول معطلی! هرگز نخواهی توانایی 

در زبان انگلیسی برآیی. بنابراین انگلیسی را  onو  offو  upتوانست از عهدة هضم این همه 
توان کرد؟ جوانی بود و جهالت! اینها را  دانم که کار اشتباهی بود اما چه می رها کردم. می

محض  بینند به  وانندگان جوان مجله که در خود استعدادی برای ترجمه میگویم تا خ می
به یک تیر برگشتی از »گوید  ها سرخورده نشوند و به قول شاعر که می برخورد با دشواری

توانند به مقصود  زود میدان را خالی نکنند و بدانند که با مداومت و مطالعه می« کارزار
انید که فضای دبستان و دبیرستان ما در گذشته در مقایسه با برسند. بگذریم. چون مایلید بد

کنم که تفاوت چندانی در این زمینه وجود داشته باشد.  امروز چگونه بوده است، گمان نمی
اند و  ورزیده همیشه و در هر روزگاری معلمانی بوده و هستند که به کار خود عشق می

علمان نیست و هرکسی این بخت را نداند که در ورزند. اما متأسفانه اکثریت با اینگونه م می
نظر من، تغییر فضای آموزش  دوران تحصیلش از تعلیم این دست از معلمان برخوردار شود. به

پذیر نیست. چنین فضایی باید با  و پرورش از راه اقدامات جزئی و مقطعی امکان
وانان تنها وابسته به وجود بیاید و ترغیب کودکان و ج های کالن بنیادی به گذاری سیاست

 معلمان خوب نباشد. 
دانم  راستی نمی پاسخ گذاشتم. به گمانم کمی حاشیه رفتم و بخشی از پرسش شما را بی به

مند  مان که به شعر و ادب عالقه چه افرادی در تربیت ادبی من نقش داشتند. تنها فرد خانواده
بود و سواد خوبی داشت پدرم بود که متأسفانه او را در کودکی از دست دادم و نتوانستم 
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سرای  یاد نواب صفا، ترانه سرودم، زنده هایی می بیاموزم. اما در نوجوانی که غزل چیزی از او
و فن شاعری را به من آموخت و من همیشه  مان بود کمی فوت مشهور، که دوست خانوادگی

آورم،  ام به یاد می دانم. تنها موردی که از روزگار کودکی و نوجوانی خود را مدیون او می
ین، کسی کاری به کار من نداشت و مثل گیاه خودرو بار آمدم. در همین است و به جز ا

مان  نوجوانی، به خاطر عالقة فراوانی که به کتابخوانی داشتم، از یک کتابفروشی نزدیک خانه
افتم، به بهای شبی  شان به خنده می امروز از یادآوریای را که  های پرماجرای عاشقانه رمان

 خواندم! ا را با چه ولعی میکردم و آنه یک قران کرایه می
گیری از دانش استادان  در دورة لیسانس ادبیات فارسی، وضع تغییر کرد و با بهره

فر و بسیاری دیگر که همه از  ای همچون دکتر معین، دکتر پرویز خانلری، فروزان بلندپایه
مطرح  ای پیش چشمم گشوده شد و به مسائلی که در زبان فارسی نخبگان بودند دریچة تازه

کار شدم. در آنجا با بانوی  طور ملموس پی بردم. سپس در کتابخانة ملی مشغول به است به
کاش »اش بود همکار شدم. روزی به او گفتم:  نازنینی که زبان فرانسه در حکم زبان مادری

هیچ دیر نیست، بیا »گفت: «. توانستم این زبان زیبا را یاد بگیرم، حیف که دیر شده می
ام با زبان فرانسه شروع شد. چون از آن خانم رودربایستی  و از اینجا آشنایی«. میادت بده

چون شنیده بودم که زبان فرانسه گرامر  ، هر چند که اول تردید داشتم،کار دادم داشتم تن به
مشکلی دارد، اما بعد از چندجلسه دیدم با ذهن من که همیشه به دنبال قانونمندی است، بیشتر 

 لیسی هماهنگی دارد و کار را ادامه دادم.از زبان انگ
 

خانم بحرینی، در برخی کشورها مثالً آمریکا ترجمة ادبی اساساً از دانشگاه شروع : فر خزاعی
دهند  شود. به این معنی که اساتید ادبیات دانشگاه نخست اهمیت یک اثر ادبی را تشخیص می می

گونة دیگری است. ترجمة ادبی کالً  وضع بهزنند. در ایران  و سپس خود به ترجمة آن دست می
غیر از موارد استثناء مثل خود شما، اساتید رشتة ادبیات  گیرد و به می در خارج از دانشگاه صورت

کنندة ادبیات تولیدشده هستند تا تولیدکنندة ترجمة ادبی. اساتید یا به زبان  فارسی بیشتر مصرف
دو. البته من دانند و یا هر را در شأن خود نمیادبی خارجی تسلط ندارند یا پرداختن به ترجمة 

تاریخ ترجمة ادبی در ایران نشان  .معتقد نیستم که ترجمة ادبیات باید در انحصار دانشگاه باشد
دهد که ترجمة ادبی از چنان محبوبیت اجتماعی و ضرورت فرهنگی برخوردار بوده که  می

حال نقش دانشگاه در تولید ترجمة ادبی بسیار  عین توانسته محدود به دانشگاه باشد ولی در نمی
دانید؟ آیا درست است که ترجمة  ناچیز است. اگر شما با این نظر موافقید، دالیل آن را چه می

 حساب آورد و برای آن امتیاز دانشگاهی قائل شد؟  ادبی را نوعی کار دانشگاهی به
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هاست چون طبعاً  ترین حالت ود، مطلوبالبته اینکه ترجمة ادبی از دانشگاه شروع ش: بحرینی
شوند که دارای ارزش و اهمیت ادبی باشند. اما شما از من بهتر  آثاری به جامعه معرفی می

کند و آنها را  دانید که این کار عملی نیست چون از سویی آزادی مترجمان را محدود می می
تنهایی قادر نیست که  اه بهدهد و از سویی دیگر دانشگ نظر این نهاد قرار می به نوعی تحت

شان ضرورت دارد. البته این امر مانع از  پاسخگوی برگردان حجم انبوه متونی باشد که ترجمه
نظر استادان فن از اهمیت ادبی برخوردارند برای  هایی را که به آن نیست که دانشگاه کتاب

اه ترجمه و نشر ترجمه به مترجمانی بسپارد که کارشان مورد تأیید است. در گذشته بنگ
های باارزشی از شاهکارهای ادبیات  ای این وظیفه را برعهده داشت و کتاب کتاب تا اندازه

ها  جهان منتشر کرد. با تعطیلی این بنگاه، خأل بزرگی در زمینة ترجمة این دست از کتاب
ظرم ن های ادبیات وجود دارد و به وجود آمد. خوشبختانه امروز رشتة ترجمه در دانشکده به

شده است و کسی با آن مخالف  شدن امتیاز دانشگاهی برای ترجمة ادبی امری اثبات قائل
نیست. بحث بر سر این است که استادان این رشته خود تا چه حد از این فن آگاهند و از 

مند. بخصوص کشف استعداد دانشجویان و راهنمایی درست آنان نقشی  ترجمة عملی بهره
ترجمانی دارد که بتوانند جای مترجمان توانای گذشته را بگیرند و به اساسی در پدیدآمدنِ م

ای که اکنون برقرار است دامن نزنند. نکتة دیگر اینکه استادانی مانند خود شما که  آشفتگی
اید فصلنامة تخصصی معتبری  کوشید و توانسته دادن به این رشته می هاست در سروسامان سال

د، اگر کمر همت ببندید و بنیادی برای ترجمة ادبی )البته داری را سرپا نگه مترجممثل 
دسته از  تدریج آن یاری یکی از نهادهای فرهنگی( تأسیس کنید خواهید توانست به به

فارسی برگردانده نشده است و یا برگردان خوبی  شاهکارهای ادبیات جهان را که تاکنون به
خدمت بسیار بزرگی خواهد بود.  از آنها در دست نیست، به جامعه عرضه کنید و این

 انشاءاهلل!
 

پسندم. نثری است روان و پاک. به نثر تألیفی  ای شما را بسیار می من نثر ترجمه :فر خزاعی
سادگی  بودن آن به بسیار نزدیک است. اگر اسامی خارجی را از آن حذف کنیم ترجمه

متن ادبی فارسی دارید و جرح تشخیص نیست. بدیهی است برای رسیدن به این نثر، نظر به  قابل
کنید. آیا تشخیص من درست  های واژگانی و نحوی زیادی در زبان متن اصلی می و تعدیل

بوی ترجمه از  و کردن متن ترجمه و زدودن رنگ گویند با فارسی است؟ برای کسانی که می
زدایی  ابتاصطالح غر شود و از متن اصلی به فرد متن اصلی حذف می های منحصربه متن، ویژگی

 شود چه استداللی دارید؟ می
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پسندید بسیار خوشحالم. هدف من همیشه این بوده است  از اینکه نثر ترجمة مرا می: بحرینی
طبعاً هیچ مترجمی که مطلب را روشن و روان بنویسم و خواننده را گیج و سردرگم نکنم. 

های خود را دارد و  ویژگیتواند و نباید از نحو زبان مبدأ پیروی کند چون هر زبانی  نمی
شود که متن نامأنوس  خواهیم از آن ترجمه کنیم، باعث می الگو قراردادنِ نحو زبانی که می

های واژگانی، باید  اصطالح بوی ترجمه بدهد. اما در مورد جرح و تعدیل نظر برسد و به به
پایبندم. تنها در زنم چون به وفاداری به متن اصلی  بگویم که کمتر دست به این کار می

کاربرده باشد که برای خوانندة  به ای یا تعبیری یا اصطالحی ده واژهمواردی که نویسن
کنم معادلی پیدا کنم که مقصود نویسنده را برسانم. از شما  زبان نامفهوم باشد، سعی می فارسی

 خاطر این موضوع هستم و همیشه خود را به« مالنقطی»چه پنهان، در این مورد کمی 
موجب مرض است! این را هم بگویم که  تشود کرد؟ ترک عاد کنم. اما چه می سرزنش می

بوی ترجمه از متن،  و کردن متن ترجمه و زدودن رنگ با نظر کسانی که معتقدند با فارسی
ها،  ها، مکان ها، نام شود موافق نیستم، چون شخصیت های متن اصلی حذف می ویژگی

کند  ای می نویسندهطور کلی فضاسازی که هر ندگی و بهة زرویدادها، آداب و رسوم، نحو
شود و خواننده همیشه به یاد دارد که متنی که در پیش روی اوست  زدایی می مانع از غرابت

 نشده است.« سازی بومی»اصطالح  به ادبیات کشور دیگری تعلق دارد و به
 

ای چه  ی داشتید؟ نثر ترجمهخانم بحرینی، در نوشتن نثر ترجمه آیا الگوی مشخص: فر خزاعی
پسندید؟ اگر بخواهید اصول کلی را  ای را نمی پسندید؟ چه نوع نثر ترجمه کسانی را بیشتر می

 که در ترجمه راهنمای شماست ذکر کنید این اصول کدامند؟
 

هایم هیچ الگوی مشخصی نداشته و ندارم، چون نثر ترجمه باتوجه  برای نثر ترجمه :بحرینی
هم که « برگزیده»تر بگویم همین کلمة  شود و اگر بخواهم دقیق برگزیده می به متن اصلی

 آید. خود پیش می گفتم درست نیست. بهتر است بگویم که خودبه
ام، مترجمان این زبانند  کنم طبعاً مترجمان موردعالقه من چون از زبان فرانسه ترجمه می

توانم از  له این مترجمان توانا میکنم. از جم برای اینکه کیفیت کارشان را بهتر درک می
های دیگر،  آذین و بدیعی نام ببرم. بدیهی است که در زبان آقایان ابوالحسن نجفی، به

بخصوص زبان انگلیسی که زبان غالب است، مترجمان نامداری داریم که همه با آثارشان 
روشن و روان  آشنا هستند. اصول کلی راهنمای من در ترجمه، همانطور که پیشتر هم گفتم،

کاربردن فارسیِ سره.  نوشتن است. هم از آوردن کلمات قلنبة عربی پرهیز دارم و هم از به
ای از نثرها  های کالسیک( به زبان زندة امروز برگردانم. پاره جز متن کوشم تا متن را )به می
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ر راه انداز و ناهموا ای پردست آورد که دارد در جاده این احساس را در مخاطب پدید می
خورد. کسی که متن ادبی را برای خواندن انتخاب  رود و در هر قدم پایش به سنگ می می
خواهد از آن لذت ببرد نه اینکه معادلة چندمجهولی حل کند! وظیفة مترجم،  کند، می می

انتقال مطلب به مخاطب زبان دیگر است. با رعایت سبک نویسنده و واژگان و تعبیرات و 
حد وسواس  از ت اینکه پیشتر گفتم در انتخاب واژگان فارسی گاهی بیشاصطالحات آن. عل

کنم  این را هم بیفزایم که تا حد امکان از زبان واسطه ترجمه نمیدهم همین است.  خرج می به
طور محدود، در ترجمه به  چون در هرصورت، متن اصلی بخشی از اصالت خود را، ولو به

دهد. بنابراین چه بهتر که از متن اصلی ترجمه کنیم تا آسیبی را که  زبان دیگر از دست می
کوهسار و  زمستان سختبیند، به حداقل برسانیم. من تنها دو کتاب  هرحال درترجمه می به

زبان در کشور را که به آلبانیایی و چینی نوشته شده بودند، چون مترجمانی از این دو  جان
های زندة دنیا در  نداشتیم، از فرانسه برگرداندم. واقعیت این است که برای بسیاری از زبان

ایران یا اصالً مترجم نداریم، یا اگر داریم تعدادشان اندک است. بنابراین مترجمان ناگزیرند 
هایی از  انشود از زبان واسطه ترجمه کنند مثل رم ها نوشته می آثاری را که به این زبان

زبان را  اند و خوانندگان فارسی طرزی عالی ترجمه کرده آمریکای التین که آقای کوثری به
 اند. مند ساخته از لذت مطالعة این آثار بهره

 
انتخاب همة کنید؟ آیا  شود کتابی را برای ترجمه انتخاب می واقعاً چگونه می :فر خزاعی
توان از یک پسند و نگاه شخصی و ایدئولوژیک منبعث دانست؟ یا عوامل  هایتان را می ترجمه

پراکنده از جمله سفارش ناشر یا شهرت کتاب در خارج از کشور در انتخاب دخیل بوده؟ برای 
 را برای ترجمه انتخاب کردید؟ یک زنای  صفحه 500مثال، چطور شد که کتاب 

 
کنم چون دسترسی به  ها را خودم برای ترجمه انتخاب نمی متأسفانه همة کتاب: بحرینی

شوند و اطالع از آنها برایم میسر  های باارزشی که روزانه در خارج از کشور منتشر می کتاب
دانم که وسایل ارتباطی جدید تا حدی این مشکل را حل کرده است اما در  نیست. البته می

درستی داوری کنید. گاهی کتابی را به  توانید دربارة آن به نید نمیهرصورت تا کتابی را نخوا
روم و پس  بسته به سراغش نمی کنم، البته چشم سفارش ناشر یا به توصیة دوستان ترجمه می

به امید دیدار در آن و  کوهسار جانگیرم. دو کتاب  تصمیم میاز خواندن دربارة برگردانش 
شده بودند، به خواست ناشر ترجمه کردم و پشیمان شدم  گنکورجایزة را چون برندة  دنیا

کنند  گیرند معموالً نظر مترجمان دیگر را هم به خود جلب می هایی که جایزه می چون کتاب
تن انرژی  آید. از نظر من، اینکه دو یا چند های مکرری از آنها به بازار می و درنتیجه، ترجمه
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یک ای است. کتاب  معنا و بیهوده نند، کار بیو وقت خود را صرف برگردان اثری واحد بک
هایی است که خودم انتخاب کردم چون هنگام  که به آن اشاره کردید، از جمله کتاب زن

که  کلودل،انتشار آن در پاریس بودم و با خواندن مقاالتی دربارة شخصیت کتاب، کامی 
باری داشت و همچنین با خواندن  شخصیتی خیالی نبود و پیکرتراشی بود که زندگی فاجعه

 نشست، تصمیم به ترجمة آن گرفتم. نثر شاعرانة کتاب که به دل می
 

سالة  150اگر از منظر تاریخی به کارکرد ترجمة ادبی در ایران بپردازیم، کارنامة : فر خزاعی
های خدمت ترجمة ادبی به تولید ادبی  ترین جنبه کنید؟ مهم می ترجمة ادبی را چگونه ارزیابی

 کدام بوده است؟
 

خیزهایش، کارنامة درخشانی دارد. دستاوردهای آن شاید  و ترجمة ادبی با همة افت: بحرینی
ها و مدارک موجود به زمانی نسبتاً  امروز در نظرمان عادی باشد اما اگر با توجه به کتاب

سالة ترجمة  150ورة پهلوی اول، برگردیم )البته همانطور که گفتید عمر دور، مثالً آغاز د
ها و آثار ادبی آن دوران بیندازیم،  ادبی خیلی بیش از این زمان است( و نظری به کتاب

بینیم که ترجمه چه تحول عمیقی در عرصة ادبیات پدید آورده است. ترجمه، شعر فارسی  می
یدگی و کهنگی رهانید و راهی تازه پیش پای شاعران را یکسر دگرگون کرد، از قید پوس

معنای متداول در غرب، به نویسندگان ایرانی  گذاشت. ترجمة ادبی رمان و نمایشنامه را، به
زبانان معرفی کرد و  شناساند و درواقع، اگر بگویم که این دو ژانر را ترجمه به فارسی

اارزشی در این دو نوع واداشت، غلو نویسندگان صاحب ذوق و قریحه را به آفرینش آثار ب
ترجمه همچنین در شناساندنِ تحوالت ادبی کشورهای پیشرفته، تاریخ ادبیات آنها، ام.  نکرده

رغم همة  رفته به هم های مختلف ادبی نقش بسزایی ایفا کرده است و روی انواع نقد و سبک
 شمار آن انکارناپذیر است. ها، فواید بی کاستی

 
بخواهید بین صحنة ترجمة ادبی در ایران، قبل و بعد از انقالب، مقایسه بکنید و  اگر: فر خزاعی

بازیگران صحنه اعم از مترجمان و ناشران و خوانندگان در این عرصه را در دو بازة زمانی با هم 
 رسید؟ بسنجید به چه نکات کلی می

 
از نظر کمی، شمار مترجمان این مقایسه را باید از دو جنبه انجام داد: کمی و کیفی. : بحرینی

و ناشران بعد از انقالب نسبت به دورة پیش از آن افزایشی چشمگیر داشته، گرچه تعداد 
خوانندگان همچنان ثابت مانده است، اگر کمتر نشده باشد! اما از نظر کیفی، در عین حال، 

قضیه نگاه  ایم و هم منفی. بستگی به این دارد که از چه دیدگاهی به هم رشد مثبت داشته
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هایی که در این عرصه وجود دارد با نظر مثبت به آن  کنیم. خود من با وجود همة آشفتگی
گیرند و تنها سود مادی  کنم. امروزه بسیاری از ناشران کار فرهنگی خود را جدی می نگاه می

مورد  کوشند تا آثار باارزشی نیز به کتابخوانان عرضه کنند. در آن را درنظر ندارند، بلکه می
ترین اهمیتی به خوبی و بدی ترجمه  خوانندگان نیز در کنار آن دسته از کسانی که کوچک

رفته با گسترش  هم خوانند. روی دقت و موشکافی می دهند، کسانی هستند که آن را با نمی
های زندة دنیا  آوری جوانان به تحصیالت عالی و آموختن زبان های نوین و روی فناوری

 ها هستیم. فی در این زمینهشاهد بهبود کی
 

دانید نقد ترجمة ادبی نداریم. چرا نداریم؟ موانع و آفت  در حال حاضر، چنانکه می: فر خزاعی
ای را نقد کرد و راه را برای یک جریان مستمر نقد  شود ترجمه کار کدام است؟ چگونه می

 ترجمه گشود؟ 
 

ت که آستانة تحمل نقد ما مترجمان ترین مانع و آفت نقد ترجمة ادبی این اس مهم: بحرینی
شویم و آن را  آید برآشفته می میان می ترین بحثی که به بسیار پایین است. با کوچک

اشکاالت کار خود پی که اگر نقدی در کار نباشد به  آوریم. درحالی شمار می ورزی به غرض
کند، باید  د میای را نق مهمانیم. از سوی دیگر،کسی که ترج بریم و در جهل مرکب می نمی

دو زبان مبدأ و مقصد تسلط داشته باشد. طبعاً اینگونه اشخاص، اغلب خود یا مترجمند یا به هر
نظرم تنها راه اشاعة نقد ادبی باز  مؤلف و آن فراغت را ندارند که به اینگونه امور بپردازند. به

تان  شمارة مجلهیست که آستین باال بزنید و در هر هم به همت واالی شما بستگی دارد! بد ن
 کم یک کتاب را نقد کنید! دست

***** 


