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عذر تأخیر
        علیرضا اکبری

اینیادداشتعذرتأخیریستکهخودباتأخیرنوشتهمیشود!چنانکه
خوانندگانثابتمجلهمستحضرندانتشارمترجممدتهاستکهازروال
معمولخود)چهارشمارهدرسال(خارجشدهاست.اینبینظمیدر
انتشارمترجمدالیلیداشتوداردکهدرشمارةآینده)بهمناسبت
بیستسالگیمجله(بهتفصیلبهآنهاخواهیمپرداخت.تأخیرتقریبا
یکسالهایکهدرانتشاراینشمارةمترجمپیشآمدتاحدینتیجۀ
مشکالتعمومیمبتالبِهنشریاتفرهنگیدرایراناستوتاحدی
مربوطبهمشکالتخاصانتشاریکنشریۀتخصصصِیفرهنگیدر
شهرستان.بنابراینخوبستکهخوانندگانمترجمبدانندکهمترجم
دریکسالگذشتهیکبارباتصمیمهیئتتحریریهتاآستانۀتعطیلی
کاملپیشرفتواگرخوانندگان،امروزشمارةجدیدمترجمرادر
دستدارنددرواقعبایدبدانندانتشاراینشمارهازنخستیننشانههای
را اینشماره انتشار و ازیکدورةبحرانشدیداست عبورمترجم
فارغازتأخیرفراواننسبتبهشمارة49بایداتفاقیمثبتدرروند
انتشاربیستسالۀمترجمبهحسابآورد.تغییرچهرةگرافیکیمجله
وتغییراتساختاریفراواندیگریکهدراینشمارهمشهوداستو
درشمارههایآیندهرفتهرفتهتکمیلخواهدشد،نخستینقدمهای
منوهمکارانمبراینزدیکترکردنمترجمبهاستانداردهاییستکه
با انتظارمیرود. با20سالقدمت ازیکمجلۀتخصصیفرهنگی
اینهمهازاینکهاهلقلم�همچنانکهازمقاالتاینشمارهبرمیآید�
بردبارانهوازسِرلطف،نقصانهاومشکالتمترجمرانادیدهمیگیرند

وبههمکاریوهمفکریبیدریغشانباماادامهمیدهندخوشحالیم.درفضاییکهفعالیت
مطبوعاتفرهنگی)بهلحاظمالی(همچناندرسیطرةآماتوریسمگرفتارمانده،ادامۀفعالیت
مجالتیمثلمترجمتنهاباازخودگذشتگیوهمدلیجمعیانگشتشمارازاهالیفرهنگ

ممکنمیشود.
امادراینیادداشتکوتاهمایلممسئلۀدیگریراهمبرایخوانندگانمترجمتوضیحدهم
وآنغیبِتسال1389ازتقویِمانتشارمجلهاست.باتوجهبهشرایطومالحظاتیکهدرباال
برشمردماینتاخیردرانتشارشمارةحاضراجتنابناپذیربودهامادرعینحالاینمساله
درعالممطبوعاتایرانیبههیچوجهبیسابقهنیستودرشرایطفعلیمتاسفانهتعدادمثالها
دراینمورددائماروبهافزایشاست.بنابراینشمارةحاضرشمارة51�50مترجمویژةبهار
1390استکهدرشمارهبندیمسلسِلمجلهپسازشمارة49ویژةپاییزوزمستان1388

قرارمیگیرد.
نیازینیستتاکیدکنمکهدرمسیرجدیدیکهمترجمدرپیشگرفتهمابیشازهر
چیزنیازمندارتباطمستمرباخوانندگانمجلههستیم.برایتسهیلوتقویتاینارتباطاز
شمارةآیندهبخشیرابهپاسخبهسواالتخوانندگانوانعکاسنظراتآنهااختصاصدادهایم.
لطفابرایتماسبامجلهوارائۀپیشنهاداتونظراتتانتنهابهصورتمکتوبوازطریقآدرس
ایمیلمجلهوآدرسپستی)کهدرشناسنامۀمجلهآمدهاست(بامادرتماسباشید.دراینجا
الزممیدانممجدداازتمامهمکارانقدیمیوجدیدواهالیقلمکهمارادرانتشارشمارة
حاضریاریدادندسپاسگزاریکنم.همچنینسپاسگزارمازتمامدوستانیکهدراینمدت
خیرخواهانهوازسردلسوزیوگاهحتیباعتابماراازتوقفانتشارمترجمبرحذرداشتند.
درپایانازصبوریوبردباریخوانندگانمترجمتشکرمیکنم؛خوانندگانیکهدلگرمیو

انگیزةاصلیمنوهمکارانمدرادامۀراهانتشارمترجمهستند.
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