
 
 

 
 

     1گفتگو با گلی امامی
من اعتقاد کنم. همیشگی شروع می سؤالگفتگو را با یک خانم امامی،  فر:خزاعی

کند و تصادفًا مترجم یا نویسنده کسی یک شبه میل به نوشتن پیدا نمیمعمواًل دارم 
های چنین تمایلی در دوران دبستان یا دبیرستان چگونه در شما شود. اولین نشانهنمی

 بروز پیدا کرد؟ افراد اثرگذار در تربیت زبانی و ادبی شما چه کسانی بودند؟ 
ذوق بود، زد.  پدرم شاعری خوشما خواندن و نوشتن حرف اول را می ۀدرخان امامی: 

چیست بر سر من این سپید موی/ تاج  نوشت )دانی زخطی خوش داشت و خوب می
کنم افتاد.  فکر میپیکار زندگی(. در خانه که بود کتاب از دستش نمی ۀظفر ز عرص

بوده  و از آنجا که کودکی  خواندن و نوشتن از خیلی کودکی برایم امری عادی و جاری
کالس دوم ابتدایی ام شده بود. و سرگرمی گیر بودم، خواندن تنها دلخوشیمنزوی و گوشه

 ۀهای مسلسل جناب حسینقلی مستعان در مجلقرص داستانپروپا ۀبودم که خوانند
خوانی و غیره. و البته عادت کتاب آفت، شهرآشوب، طاهر و طاهرهمصور شدم: تهران

پدر به من هم سرایت کرده بود. در آن زمان، کتاِب مناسب کودک و نوجوان وجود 
ایش بیشتر هبردم که کتابپدر پناه می ۀرسید، ناچار به کتابخاننداشت یا به دست من نمی

اش، علی های مورد عالقههشعرا، تاریخ، و چند کتاب از نویسند ۀها، تذکر شامل دیوان
، جواد فاضل، ویکتور هوگو، موریس مترلینگ و دیگرانی بود که دشتی، محمد حجازی

ها هم اثری از آنها وجود نداشته کنم در کتابفروشینامشان در ذهنم  نیست و تصور می
ها برای آن سن کم چندان قابل درک نبود، ولی بعدها باشد. طبعًا بسیاری از این کتاب

ای خوب ههتأثیر بوده باشند که همیشه نمر هایم نباید بیءاپردازی انشدر نوشتن و جمله
ثرترین کتابی که در هشت سالگی خواندم و تأثیرش ؤ ترین و مکنم مهمگرفتم.  فکر میمی
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 حسینقلی مستعان بود. چه ۀاثر ویکتور هوگو با ترجمبینوایان تاکنون در ذهنم باقی مانده 
 ها که برای کوزت نریختم.اشک

شما در مدرسۀ ترجمه اشمیت در آلمان ترجمه  1965تا  1963در سالهای  فر:خزاعی
آید، برنامۀ درسی اید که از مدارس ترجمه مترجم در نمیخواندید؟ شما بارها گفتهمی

 ای بود یا اصالً این مدرسه چه بود؟ آیا این برنامه واقعًا قادر به تربیت مترجم حرفه
   شود؟   ای در دانشگاه تربیت نمیمترجم حرفه

های آلمانی، مدرسه مترجمی اشمیت، در واقع  بیشتر به تکمیل زبان و تاریخ زبان امامی:
های دوزبانه در التحصیالن آن اکثرًا به عنوان مترجمپرداخت، و فارغانگلیسی یا فرانسه می

من آنجا سه ترم . شدادبی تدریس نمی ۀپرداختند.  ترجمها به کار میها یا شرکتسازمان
کردم قرار است مترجم ادبیات نگارش و تاریخ آلمانی خواندم ولی هرگز فکر نمی زبان،

دادیم، چون به دو زبان میبشوم. پیش از ترم چهارم )ترم آخر(، که باید امتحان نهایی را 
پروفیشنسی ار برادرم به لندن رفتم تا مدرک آموزش زبان انگلیسی داشتم، به اصر  ۀسابق

ام را بگیرم که رفتم و گرفتم ولی به آلمان باز نگشتم  چون ازدواج انگلیسی)دیپلم زبان( 
 کردم و عازم ایران شدیم.

آید، مترجمی مترجم ادبیات بیرون نمی ۀام از دانشکدبا شماست، من گفته حق
شوید. بدیهی است ای نمیهمچنان هم بر این عقیده هستم، ولی نگفتم که مترجم حرفه

ای بودن باید زبان مبدأ و مقصد را اصولی، علمی و در سطح دانشگاهی برای مترجم حرفه
مترجم ادبیات به  ؛ای دانستن اصولی و علمی زبان استور ادبیات  ۀولی ترجمآموخت. 

ای مترجمی و نه هیچ دانشکده ۀدر دانشکدنه ادبی نیاز دارد که  ۀخالقیت، ذوق وغریز 
شما را  نقاشی یا ادبیات ۀشدن از دانشکدلالتحصیگونه که فارغشود آموخت. هماننمی

یک هدرج ۀویسندیا ناز شما نقاش یا شاعر  کند ولی لزوماً با اصول موضوع آشنا می
 ما، ۀیک از بزرگان ترجمتقریبًا هیچکند که سازد. یک بررسی کوتاه به شما ثابت مینمی

مترجمی  ۀخوانیم، از دانشکدهایشان را میخاطر کتابکسانی که با اشتیاق و اطمیناِن 
اند. البته ممکن است اند. برخی حتی دبیرستان را هم به پایان نبردهالتحصیل نشدهفارغ

 ۀ ادبیات. ترجم ۀی داشته باشند، ولی نه در زمینبسیاری از آنها تحصیالت دانشگاه
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 ۀمؤسسپس از ازدواج با مرحوم امامی در انگلستان به ایران برگشتید و در  فر:خزاعی
دانیم، پس از مهشید فرانکلین به کار ویرایش مشغول شدید. تا آنجا که ما می

کار ه بفرمایید در آنجا دقیقًا چبه کار ویرایش مشغول شدید. آنجا شما در امیرشاهی 
این  کرد چه بود؟ اصالً که فرانکلین منتشر می پیک ۀکردید و ارتباط شما با مجلمی

 در زمان خود چه اهمیتی داشت؟ پیکمجله 
عاقد مسلمان سفارت ایران در لندن امامی در پاریس )من پس از ازدواج با کریم  امامی:

انتشارات فرانکلین به  ۀسسؤ رگشتم و سه ماه بعد هم در مبه مرخصی رفته بود!( به ایران ب
در حقیقت من هرگز در فرانکلین کار ویرایش  .کار مشغول شدم. ولی نه به عنوان ویراستار

پدیا را باور نکنید(. نخستین کار من در های گوگل و ویکیداده ۀ)همانجام ندادم 
که استخدام شده بود  ای بودکردهفرانکلین کمک به خانم ابوضیا،کتابدار تحصیل

ها به سامان فرانکلین را سامان بدهد، و چون بیشتر کتابحجیم و بی سرو ۀ خانکتاب
دان نیاز داشتند. پس از پایان کار کتابخانه، همایون صنعتی انگلیسی بود به یک انگلیسی

( که با کار من آشنا شده بود، مرا منشی و رئیس دفتر مؤسسهزاده، رئیس وقت )یا صنعتی
تا هستم مدیون او چیزها آموختم و بسیار این اعجوبه و نابغه ا بهمکاری از خودش کرد. 

 ترجمه شدم.ۀ ای وارد عرصطور غیرمنتظرهخواهم بود. در این دوره بود که به
های فرانکلین یکی هم بخش ادبیات کودک و نوجوان بود که خواهر ازجمله بخش

د.  با هم آشنا بو  آبادی( سردبیر آنآقای صنعتی، خانم مهدخت صنعتی )آن زمان دولت
روزی با کتابی در دست به سراغم آمد و گفت کتاب را بخوان و  .و دوست شده بودیم

شبه کتاب را خواندم و روز بعد نظرم را نظرت را بگو. کتاب شیرین و روانی بود. یک
ام و زده که تا کنون ترجمه نکردهاش کنی. من حیرتخواهم ترجمهگفتم. گفت می

)مری ک. هریس( سرافینا کتاب  کنیم.اش میاشکالی ندارد ویرایش گفتتجربه ندارم. 
کتاب  ۀیونسکو برای بهترین ترجم ۀایز ج ۀبرند 1350منتشر شد و در سال  3491در سال 

نوجوانان شد. )جایزه یک چک چهارهزار تومانی بود، معادل چهار میلیون تومان امروز(.  
آسترید لیندگرن(، پی جوراب بلند، پیدومی هم که ترجمه کردم )دست بر قضا، کتاب 

ۀ یب سنگ بنای حرفشورای کتاب کودک برای نوجوانان شد. و به این ترتۀ کتاب برگزید
پس  شاهی بعد از من به فرانکلین پیوستند.خانم امیر ،من نهاده شد. محض اطالعۀ ترجم

اون خودش( و تغییر مدیریت آنجا، مدتی از خلع ید همایون صنعتی از فرانکلین )توسط مع
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همراه با آقای جهانگیر افکاری کار روابط عمومی فرانکلین با ناشران را انجام دادم )که 
دعوت چند ماهی بیشتر فعالیت نداشت(.  پس از آن به همکاری با دکتر حسن مرندی 

از اعضای هیئت دستیار و یکی سمت بود و من به پیک جوانانۀ ایشان سردبیر مجلشدم. 
 ام با فرانکلین ادامه یافت.اریتحریریه منصوب شدم، کاری که تا آخرین روز همک

طلبد؛ مختصر آنکه فرانکلین طی فرصت دیگری می پیکمجالت  ۀار نوشتن درب
متعهد شده بود برای کودکان و نوجوانان، از پیش  قراردادی با وزارت آموزش و پرورش

دیریت مستقل . این کار مکننده منتشر کندی آموزشی/سرگرمدبستان تا دبیرستان، مجالت
زیر نظر مرحوم  پیکای از ادیتوریال فرانکلین داشت. دفتر و دفتر و کارمندان جداگانه

ایرج جهانشاهی و با همکاری نخبگانی چون فردوس وزیری، اسماعیل سعادت، 
 و با سردبیری دکتر حسن اما مستقالً پیک جوانان  شد.عبدالمحمد آیتی و دیگران اداره می

مطلب امکانات بیشتری داشت.   ۀتر بود و برای تهیسالآموزان بزرگرای دانشمرندی، ب
کردم.  من عالوه بر گردآوری مطلب، مصاحبه و تصویر، داستان کوتاه هم ترجمه می

 یاد کریماش در دانشگاه آزاد آن زمان، من و زندهپس از انحالل فرانکلین و استحاله
های کاری دیگری به ما پیشنهاد شد که پذیرفتیم.  همسرم امامی استعفا دادیم و فرصت

 ۀصوب شد و من به مدیریت کتابخانبه مدیریت انتشارات رادیو تلویزیون ملی ایران من
ریزی ای که مشغول برنامهشدهدانشگاه هنرِی تازه تأسیس ،دانشگاه فارابی مشغول شدم

کردم.  ای هم وجود نداشت و باید از صفر شروع میاستاد بود.  کتابخانهدرسی و استخدام 
ها را هم درنوردید و چهارسال بعد زمانی که گردباد انقالب فراگیر شد و دانشگاه

های هنر جلد کتاب کاماًل اختصاصی در تمام رشته 9000ای با پاکسازی شدم، کتابخانه
 د.نطبعًا همسرم هم از پاکسازی در امان نما نشین شدم، و شدیم.برجا گذاشتم و خانه

ام در انتشارات فرانکلین برایم از هر دانشگاهی ام که دوران همکاریهمیشه گفته
دانشگاه فارابی و چه بعدًا ۀ تر و پربارتر بوده. آموزشی که چه در تشکلیل کتابخانآموزنده

  هگشا بود.  بسیار برایم را شدنو کتابفروش «سازیپسا پاک»و در ایام 
بعد از انقالب مدتی با مرحوم امامی به کار کتابفروشی پرداختید. چرا این  فر:خزاعی

 فرهنگی برای شما داشت؟  ۀا ادامه ندادید؟ این کار چه تجربکار را شروع کردید و چر 
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آور خانواده با دو فرزند خردسال ظرف یکی بدیهی است وقتی دو فرد شاغل و نان امامی:
ها شوند، ناچارند راهی برای گذران زندگی بیابند. ما دو نفر سالکار میماه از کار بیدو 

در آن روزهای دشوار و تولید کتاب از صفر تا انتشار داشتیم. ۀ کار در عرصۀ تجرب
کردیم جز کار کتاب کار دیگری بلد نیستیم. پس نشر خانگی کوچکی را مغشوش، فکر 

دیگر به راه انداختیم )دوران پیش ۀ تجربه و بیکار شد با شرکت چند دوست و همکار با
از تشکیل وزارت فرهنگ و ارشاد بود(. هفت هشت عنوان کتاب با ارزش هم منتشر 

. منحل شد «نشر زمینه»کردیم ولی با ایجاد وزارت ارشاد و لزوم دریافت مجوز الجرم 
در چهار راه حسابی مان در نزدیکی خانهاچار به فکر بازکردن کتابفروشی افتادیم. نبه

ای از بانک که پیش از آنکه داغان شود شعبه ای بودمخروبهۀ سه دهن ۀتجریش، مغاز 
حسابی در اوج هیجان انقالبی  هراچهارۀ دانم چرا اهالی بازارچصادرات بود. هنوز هم نمی

حال خوشبختانه مالک مغازه آشنا درآمد و ما موفق هره بودند. بهآن بانک را از بین برد
شدیم سرقفلی مغازه را، باز هم با شراکت اقوام و دوستان دیگری، بخریم. به قول معروف 

هر کس شنید چه قصدی داریم،  کهجالب این ۀنکتدیگر تاریخ است. که گذشت آنچه 
که دوستانه به  مالکۀ نمایند داشت. از جملهر م تمام ما را از این کار برحذبا اصرار و ابرا

 ها معتقد بودندنگراناین دلۀ ما نصیحت کرد بهتر است ساندویچ فروشی باز کنیم.  هم
راه انداختن کتابفروشی عاقبتی نخواهد  کاماًل مسکونی و کنار چند بقالیۀ در یک محل

در نوع  «زمینه»فروشی کتاب داشت. ولی ما مصمم بودیم چون کار دیگری بلد نبودیم.
شناس و در کار خود خبره کتاب فروشندگانشفردی داشت: های منحصربهخود ویژگی

شروع کار )اول مرداد  از همان ماه اول. کردهایشان مشتری را جلب میبودند و توصیه
های منتشر شده با دانش و نثر ترین کتاباز تازه (، ارسال فهرستی را با اطالعاتی1362

که بعدها الگویی شد کردیم )مندان کتاب آغازبرای دوستان و عالقه شیرین کریم امامی
برای تمام مجالت ادبی و فرهنگی(، و به مدت هجده سال و تا آخرین روزی که بودیم 

ها منتشر ای از این فهرستها بعد، آقای سید فرید قاسمی نازنین، جزوهادامه دادیم.  سال
و از پذیرفت.  و ارسال کتاب می سفارشمحله بود.   هایاز نخستین کتابفروشیکردند. 
های فرهنگی خبری نبود، پاتوقی فرهنگی برای در دورانی که از کافه و مکان ،ترهمه مهم

قلم و هنرمندان شد. افتتاح یک کتابفروشی مدرن و آراسته در آن بسیاری از اهل
ها هم به فکر تعمیر و بهسازی بیفتند و باعث شد دیگر مغازه قدیمیۀ اصطالح بازارچبه
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بخش آخر سئوال ای امروزی یافت. در پاسخ به فضای بازارچه به کلی تغییر کرد و چهره
هرگز در هیچ کاری »آورد این بود که این دستفرهنگی ما از ۀ ترین تجربشما، مهم

 «شریک نگیرید!!
آفرینان عمدۀ این صحنه از مترجم گرفته ادبی و نقش ۀامروزه صحنۀ ترجم فر:خزاعی

اند. شما تغییرات زیادی کرده 50و  40تا خواننده و ناشر و ممیزی در مقایسه با دهۀ 
ید بدترین و بهترین یخوبی دارید بفرما با توجه به این که با نسل جوان ارتباط مداوم و

 این تغییرات کدامند؟   
 50و  40ۀ نشر و کتاب امروز با دهۀ برانگیزترین تفاوت عرصمهمترین و تأسف امامی:

در درک نیست که چطور تیراژ کتاب است. برای من هنوز قابلبرانگیز سفأتآمدن پایین
میلیونی( و تازه ما  36نسخه کمتر نبود )با جمعیت  2000آن دو دهه تیراژ کتاب هرگز از 

خوانند. غافل از اینکه شاهد دورانی خواهیم مند بودیم که چرا مردم کتاب نمیمدام گله
نسخه تقلیل پیدا خواهد کرد.   300و   200میلیونی( به  86شد که تیراژ کتاب )در کشور 

جومی تعداد ناشران، وه بر رشد ندگرگونی دیگر در این عرصه عال ،از دید مثبت بنگریم
به نسبت کّمیت، کیفیت افزایش چند هر ،نویسنده و مترجم استتعداد باالرفتن 

حضور بسیار چشمگیر زنان اهل قلم است، ین تغییر تر مهمپیدانکرده است. اما از نظر من 
رفت. فعالیت تعدادشان از انگشتان یک دست هم فراتر نمی که در آن دو دهه

معاصر ایران در غنای ادبیات ثیر آن أو تادبیات و ترجمه ۀ جوش زنان در عرصوجنبپر
 طلبد.ای میررسی جداگانهکه ب ای است تاریخیواقعه

عضو هیات مدیره جدید انجمن ویراستاران سمت جنابعالی اخیرًا به  فر:خزاعی
دانید، با افزایش میگویم. چنانکه اید. این انتخاب شایسته را تبریک میانتخاب شده

ها در سه چهار دهۀ اخیر، نیاز به ویراستار بیشتر شده و تعداد ناشران و تعداد ترجمه
های متعددی باهدف تربیت ویراستار تعداد ویراستاران هم افزایش پیدا کرده وکالس

همیشه . من درباره شخصیت و جایگاه زبانی ویراستار است سؤالشود. برگزار می
برایم مطرح بوده که آیا واقعًا شرکت در دو یا سه  ترم کالس ویرایش از  سؤالاین 

ویراستاری را در سطح حداقل تعریف کنیم، یعنی  سازد یا نه. اگرکسی ویراستار می
ن صورت شاید بشود الخط و عالیم سجاوندی، در ایکردن متن از نظر رسمیکدست
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ترجمه  ویراستار تربیت کرد. ولی مشکلی که من با بسیاری از متون اعم از تالیف و
مبهم یا غیرفارسی هستند و باید  ،دارم این است که در این متون بسیاری از جمالت

تواند بازنویسی کند که توان و ذوق کسی می بازنویسی شوند.  این جمالت را طبعاً 
د، حتی بهتر از نویسنده یا مترجم. به نظر من اصل ویرایش این است. زبانی خوبی دار 

به این ها. زدودن ابهامدادن متن با زبان فارسی و اصالح متن به منظور یعنی انطباق
اند شده با اینکه ویراستار به خود دیدههای چاپدلیل است که بسیاری از کتاب

نام ویراستاری پای کتابی نوشته همچنان محتاج ویرایش هستند. و اساسًا وقتی 
شود، آیا مسئولیت این قبیل جمالت با ویراستار است؟ بفرمایید برای حل این می

شد معضل چه باید کرد؟ قبل از انقالب شخصیت زبانی ویراستار چگونه تعریف می
 شان در چه سطحی بود؟ شدند مهارتهای زبانیو آنهایی که نوعًا ویراستار شناخته می

با تشکر از تبریک شما به مناسبت مدیریت انجمن ویراستاران، الزم است در ابتدا  ی:امام
ویرایشی من، پیشتر اشاره کردم که هرگز ۀ توضیح بدهم این انتخاب نه به دلیل سابق

نشر و کتاب ۀ ام در عرصسال فعالیت پیوستهام، بلکه گویا به دلیل پنجاهویراستار نبوده
به آن ادیت و ادیتور ویرایش و ویراستار )که در زمان ما ۀ آشنایی من با پدیداست.  بوده
افرادی چون ابوالحسن نجفی، احمد سمیعی، دکتر محمود بهزاد، دکتر ادیب  هگفتند( بمی

رضا حکیمی، دکتر احمد مقربی، حسین معصومی همدانی، محمد سلطانی، محمد
دست عنایت و فرزانگان دیگری ازاین حیدری مالیری، جهانگیر افکاری، دکتر حمید

الدین اعلم هم افزوده به این جمع پس از چندی احمد میرعالیی و امیرجاللگردد. رمیب
ۀ چهار دهصنعت نشر در این سهۀ سابقشدند. همانطور که فرمودید، به دلیل رشد بی

نظر هایی برای آموزش ویرایش ضروری بهایجاد کالس و گذشته، نیاز به ویراستار
ت نشر دانشگاهی و حضور برخی  از ها با همّ رسید. خوشبختانه، شروع این کالسمی

نشر کرد. گویا جهاد دانشگاهی، ۀ همین خبرگان بود که تعدادی ویراستار نخبه راهی عرص
  اند.ار کردهز هایی برای ویرایش برگنجوای قلم، و شهر کتاب هم  دوره

از ویراستار قاعدتًا باید کسی باشد که متنی را، اعم. ویراستار چیستبیایید ببینیم کار 
بخواند و اگر متن از نظر اصول و قواعد زبان فارسی مشکل داشت آن را  ،تألیف یا ترجمه

را به متن اعمال کند. در مورد متون ترجمه کار  خودۀ بر طرف کند، بدون آن که سلیق
خوبی ن مقصدی که متن از آن ترجمه شده را هم بهدشوارتر است، چون ویراستار باید زبا
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فهمی یا که بدکند و چنانأ مقایسهمتن مقصد را با متن مبد بداند تا بتواند، در موارد الزم، 
ویراستار باید مسلح به دانش کافی  از  ،اشتباهی در کار بود اصالح کند. به عبارت دیگر

اوقات، نویسنده یا کند، اغلبد فراموشنبای، حالعینادبیات و متون فارسی باشد. در
مترجِم متنی که به دست او رسیده، قطعًا از اعتباری برخوردار بوده که ناشر حاضر به 

یا مترجم را نسبت به متن رعایت کند، و  مؤلفانتشار اثرش شده، پس طبعًا باید حق 
یم امامی، به قول زنده یاد کر «. از اعمال سلیقه شخصی پرهیز کند»کنم تکرار می

ویراستار باید با دستکشی مخملی دست روی متن بکشد، طوری که اصالح شود ولی »
وجه کار آسانی هیچویرایش بر خالف تصور به ،بنابراین« اثری از خودش بر جای نگذارد.

شد هر چند خوشبختانه رفه آن که معمواًل نام ویراستار هم در کتابی ذکر نمینیست، و ط  
 کنند.   کتاب ذکر میۀ م که تک و توک ناشران نام ویراستار را در شناسبینیاخیرًا می

با شما موافقم که بسیاری از متون اعم از تألیف یا ترجمه دارای جمالت مبهم یا 
، مترجم، و اگر ویرایش هم شده باشد، مؤلفدانشی که گویای کم فارسی هستندغیر

کسی « نگارش و ویرایش»سه ترم کالس ویراستار است. حق با شماست با شرکت در دو 
شود. ویراستاری نیاز به دود چراغ خوردن و دانش زبان فارسی و تجربه دارد.  ویراستار نمی

اشران و مواد نوشتاری در مقایسه با تعداد ویراستاران افزایش تعداد ناشکال کار در 
ویرایش انی که به کار نتشارات فرانکلین کسدر ادانید، طور که میکارآزموده است.  همان

پرداختند افراد قَدری بودند که حداقل به یک زبان خارجی مسلط بودند و خود می
متون چاپی ما به اعتقاد بودن پائین حل معضل سطحصاحب تألیف و ترجمه بودند. راه

که در دانشگاههاست بردن سطح آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس و من فقط باال
 و البته رواج فضای مجازی هم کمکی به آن نکرده. ت شدیدی پیدا کردهیر افهای اخسال

های شما ومرحوم امامی رنگ و بوی ترجمه گاه احساس در ترجمه فر:خزاعی
کنید که زبان ترجمه گاه به شود. شما وفاداری به نویسنده را چگونه تفسیر میمی

 شود؟ مغایرت با زبان فارسی منجر می
در حدود شصت سال پیش که  یاد کریم امامی، زندهما از ترجمهمورد تعریف در امامی:

مثال  گتسبی بزرگبود و مثال شما از « هدر ترجم امانت»وش به ترجمه پرداخت پیرو ر 
خوبی است. در این ترجمه امامی کوشیده تا حد ممکن سبک نگارش فیتزجرالد را حفظ 

آوری کنم که وی این ترجمه را شصت سال پیش انجام داده بود و حال یادکند، درعین
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های بعدی کتاب در دوران وفاداری کامل به متن )گو اینکه سالیان بعد و در تجدید چاپ
آن را تا حدودی بازنگری کرد(. پس از آنکه من هم وارد این وادی شدم طبیعی است در 

به این نتیجه رسیدم که سالست و روانی زبان تدریج کردم. اما بهآغاز از استادم پیروی می
ار تدریج خودم را از زیر چتر شعمقصد در موفقیت متن اهمیت زیادی دارد و در نتیجه به

و تمرکزم را بر روانی متن معطوف کردم. خوشحالم  بیرون کشیدم« مترجم خائن است»
خواندن را دچار  ،متن بندِی ِصرف بهنع کنم که پایکه توانستم زنده یاد امامی را هم قا

باشد و بوی ترجمه ندهد  را داشته . متن ترجمه باید روح زبان فارسی2کندوقفه و ِسکته می
به جزئیات و  مترجم باید« تأثیر متن اصلیخلق زبانی همسنگ و هم»تا موفق شود. برای 

های زبانی و فرهنگی زبان مبدأ احاطۀ کامل داشته باشد و مدتی در کشوری که ظرافت
برای درک نهادینۀ زبان دوم باید در فضای  زندگی کرده باشد. کند از زبان آن ترجمه می

     ت. کافی نیس« فرهنگ زبان»آن زبان زندگی کرد و تنها اتکا به 

                                                           
ز قضای اتفاق، پس از آنکه متن باال را برای مجله ارسال کردم، کاماًل برحسب تصادف و بدون هیچ ا  2

ها به سراغ نشینی مثل خیلیای از اصفهان، که به مناسبت این ایاِم خانهبخیهعزیز و اهلای، دوست مقدمه
ای، مشابه صاحبهدر مبرخورده که در آن  سخنۀ ای قدیمی از مجلخانه تکانی کتابخانه افتاده به شماره

کنم.  ل میهمین سئوال از کریم امامی شده است.  عکس مطلب را برایم فرستاد که عینًا در زیر نق
اول نیاز ۀ ادبی در درجۀ من بر این باورم که ترجم..» آورم کی نوشته و منتشر شده.مطلبی که به یاد نمی

گذارد از قماشی است به بذل خالقیت دارد و مترجمی که توانایی چنین کاری دارد و از خودش مایه می
ادامی که مترجم صرفًا کارهای بنابراین م«. باذوق»و « صاحب قریحه»گوییم مترجم که به اومی

های اعمال و مهارتۀ ابل ستایش، در حیطدهد، هر چند بسیار دقیق و در حد خود قمکانیکی انجام می
ای قرار دارد، ولی هر زمان که از این حیطه پا فراتر نهاد و برای انتقال روِح مطلب به زبان مقصد حرفه

کار خالقه است ۀ و احیانًا از متن اصلی دور شد در حیط هایی به خودش دادکوشید و در این راه آزادی
ۀ های معروف ترجمشود. مثالاش، همسنگ یک اثر هنری محسوب میو اگر موفق شد کارش، ترجمه

انگلیسی  ۀ میرزا حبیب اصفهانی از کار جیمز موریه و ترجم«ِ سرگذشت حاجی بابای اصفهانی»فارسی 
ولی چنان نیستند دقیق و امینی از متن اصلی ۀ کدام ترجمهیچم است. ادوارد فیتس جرالد از رباعیات خیا

این که نظر هردوی ما نسبت  «اند.موفق هستند که در زبان مقصد دیگر جزیی از ادبیات آن زبان شده
چهل سال زندگی مشترک و همفکری ناشی از به این موضوع یکسان است، تنها حاکی از هماهنگی 

گفتم، این پیامی است که آن نازنین از جهانی دیگر در تأیید حرف من است. اگر خرافی بودم می
 «شم، پیام رسید.به گو »بینم که باشم و بگویم، فرستاده. در این یک مورد اشکالی نمی

 


