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دربارةمجموعهداستانهایخارجینشرچشمه

ترجم��ه، بازار آش��فته اي دارد اين روزها. جدا از بحث معض��الِت عدم پايبندي به قانون 
كپي رايت، مش��كالت پيش روي مترجمان و مخاطبان ادبيات غير فارس��ي كم نيس��تند. از 
تعدد ترجمه هاي يك اثر بگيريد تا فارسي هايي كه حتا بديهي ترين اصول نگارشي را رعايت 
نمي كنند. اين كه مطلب با مش��كالت ترجمه شروع مي ش��ود، پيرو درخواسِت مترجم برای 
توضيح درباره ي »نحوة گزينش آثار« در نشر چشمه در اين مقاله است و اين سوال كه چه 

ترجمه هايي به استاندارد انتشار نزديك تراند.
مهم ترين نكتة تاثيرگذار در تاييد آثار براي انتش��ار، فارس��ِي روان آن است. بديهي ست 
كه براي انتخاب يك اثر اول بايد بش��ود آن را فهميد. بارها پيش آمده كه اثري ارزش��مند از 
نويسنده اي صاحب نام ترجمه شده و شور و اشتياق براي خواندن اش كم نبوده، اما متاسفانه 
مخاطب را از همان صفحة اول پس زده و گاه حتا اين ترجمة بد باعث شده نويسنده از چشم 
خواننده بيفتد و خوانندْه باقي آثارش را هم نخواند. بنابراين هر كتابي كه طبق دس��ته بندي 
تعريف ش��دة نشر، بتواند در يكي از مجموعه هاي غيرفارسي جاي بگيرد، بايد ترجمه اي قابل 
خواندن يا ويرايش داش��ته باش��د. از طرفي هم گاه پيش مي آيد كه ترجمه، فارس��ِي روان و 
مخاطب پس��ندي دارد، اما فرسنگ ها از لحن و سبك نويسنده دور است و مترجم نتوانسته 
به اصطالح لحن اثر را در بياورد، يا س��بك نويس��نده در زبان فارس��ي از بين رفته و واژه ها 
نتوانس��ته اند آن چه مدنظر صاحب اثر بوده، به درستي برگردانند. گاه به بهانة مخاطب پسند 
ك��ردِن اثري پيچيده، مترجم دس��ت به برگرداندن اثر با جمالتي س��اده مي زند يا به دليل 
عدم تس��لط به ظرافت هاي زبان فارس��ي، جمله هاي طوالني متن اصلي را مي شكند. واضح 
اس��ت كه در اين صورت نيز نتيجة مطلوب و دلخواه دس��ت نمي دهد. چون كتابي كه دسِت 
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خواننده مي رسد، متني دارد جدا از آن چه نويسندة اثر سعي 
در نگارش اش داشته.

نكتة مهم ديگري كه در انتخاب اثر جهت انتش��ار تاثير 
مي گذارد، دسِت چندم بودن زبان ترجمه است كه اين اتفاق 
به طور معم��ول در برگرداندِن ادبيات غير انگليس��ي پيش 
مي آي��د. بارها اتف��اق افتاده كه هم اصل اث��ري به زبان غير 
انگليس��ي و هم مترجم زبان مورد نظر در دسترس بوده؛ اما 
مترجم هاي زبان انگليسي پيش دستي كرده اند و با توجيهي 
مثل از دست ندادن زمان براي آثار به روز يا اهميت ندادن به 
مشكل ترجمه از زبان غير اصلي، دست به برگرداندن آن اثر از زباني غير از زبان مبدا زده اند. 
بايد توجه ش��ود كه ترجمه از زبان غير اصلي تا چه اندازه مي تواند لحن و سبك نويسنده را 
تغيير دهد. زيرا در ترجمة اثر از زبان اصلي به زبان انگليسي، بسياري از واژه ها ممكن است 
معنا و مفهوم اوليه را از دست بدهند و لحن و سبك نويسنده دست خوش تغييراتي هرچند 
جزئي شود. اين اتفاق بار ديگر در برگرداندن آن اثر از زبان انگليسي به فارسي تكرار مي شود. 
بنابراين چنين ترجمه اي ارزشش بسيار پايين مي آيد. اين اتفاق زماني قابل توجيه است كه 
بن��ا به داليلي چ��ون مهجور بودِن زبان اثر، يا در دس��ترس 
نبودن مترجم زباِن مورد نظر، چاره اي جز پذيرفتن ترجمه از 
زبان چندم نباشد كه در آن صورت هم ويراستار موظف است 

ترجمه را با زبان اصلي كتاب كامال تطبيق دهد.
موضوع قابل توجه ديگري ك��ه در گزينش آثار اهميت 
دارد، در دس��ترس نبودِن ترجمة ديگ��ر از كتاب مورد نظر 
است. متاس��فانه بارها ديده شده كه عليرغم ترجمه اي قابل 
قبول يا حتا ترجمه هايی قابل قبول از يك كتاب، مترجمي 
براي بار چندم دست به ترجمة آن مي زند. سعي در اين است 
كه از ترجمه و انتشار چندبارة كتاب ها جلوگيري شود تا شايد بازار آشفتة كتاب هاي ترجمه 
شده سر و ساماني پيدا كند. البته گاهي پيش مي آيد كه زبان ترجمة كتابي قديمي به نظر 
مي رسد يا ترجمة اثري از ديد منتقداِن صاحب نظر موفق از آب در نمي آيد؛ در چنين مواردي 

نياز به بازترجمة اثر كامال احساس مي شود. 
نكتة بعدي كه در گزينش كتاب قابل توجه اس��ت، برمي گردد به امكان خريد كپي رايت 
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اثر. نشر چشمه در راس��تاي احترام گذاشتن به حق مولف، 
سعي دارد در صورت توافق با ناشرهاي خارجي وارد مذاكره 
ش��ده و با خري��د كپي رايت با آن ها ق��رارداد بندد. در اولين 
اقدامي كه در راس��تاي اين هدف انجام ش��ده، نشر چشمه 
توانسته با پرداخت مبلغ توافقي، حق انتشار كتاب هاي شهر 
فرنگ نوش��تة گونتر گراس، بلواره��اي كمربندي و تصادف 
ش��بانه نوش��تة پاتريك موديانو، كاروان تهِ كوزة شير نوشتة 
فرانتس هولر و قالبي نوشتة رومن گاري را از ناشران مربوطه 

بگيرد.
نكتة ديگر آنكه سعي مي شود تمام كارهاي پذيرفته شده براي رسيدن به فارسي روان تر 
و ترجمه اي بهتر به ويراس��تار سپرده شود. بنابراين يكي از عوامل پذيرش كتاب، نظِر مثبت 
ويراستار است. يعني ويراستار زبان مورد نظر بايد تشخيص دهد ترجمة كتاب قابليت ويرايش 
دارد و كاري كه ويراستار موظف است انجام دهد، منجر به ترجمة مجدد نخواهد شد. بنابراين 
مطلوب آن اس��ت كه مترجم منعطف باش��د و بپذيرد كه اين انعطاف باعث حرفه اي تر شدن 
كاِر ترجمه و در نهايت بهتر ش��دِن اثر مي ش��ود. ويراس��تاران ما يك بار متن ترجمه شده را 
با متن اصلي تطبي��ق مي دهند تا عدم وجود جاافتادگی در 
ترجمه و انتقال كامل سبك و لحن نويسنده مطمئن شوند. 
بار دوم نيز دست به ويرايش فني و زبانِي فارسي اثر مي زنند 

تا ترجمة روان تر و خواندني تري به مخاطب ارائه كنند.
جوايز معتبر و شناخته شده اي كه به كتاب يا نويسنده اي 
اختصاص داده شده و همچنين مقبوليت نويسنده يا اثر بين 
مخاطبان فارس��ي زبان از ديگر نكاتي هستند كه به پذيرش 
كتاب كمك مي كنند. هرچند جايزه نگرفتن، دليلي بر رد اثر 
نيس��ت. الزم به ذكر اس��ت كه در تمامي موارد سعي فراوان 
مي ش��ود از اِعمال نگاه سليقه اي جلوگيري به عمل آيد. براي رسيدن به اين هدف، براي هر 
ي��ك از موارد باال و چند مولفة ديگ��ري كه از اهميت كمتري برخوردارند و به علت طوالني 
شدن مطلب به آن ها اشاره نشد، به ترتيب اهميت امتيازي در نظر گرفته مي شود. در نهايت 
هر اثري، چه توس��ط مترجم هاي سرشناس يا نام آش��نا ترجمه شده باشد، چه اولين تجربة 
مترجم��ي باش��د، در قالب اين امتياز بن��دي رفته و كامال دور از اعمال س��ليقه رد يا قبول 
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مي شود. بنابراين كهنه كار بودن يا تازه كار بودن مترجم مالك انتخاب نيست.

طبقهبندِیمجموعهها
در حال حاضر بخش ادبيات غير فارسي نشر چشمه در قالب چهار مجموعه تعريف شده است: 

»جهان نو«، »جهان كالسيك«، »جهان سياه« و »جهان خيال«.

جهاننو
همان طور كه از عنوانش هم پيداس��ت، ادبيات روز دنيا را در بر مي گيرد. طبق تعريفي 
كه بعد از بحث ها و بررس��ي هاي بسيار به دس��ت آمد، چنان چه اولين اثر نويسنده اي بعد از 
پايان جنگ جهاني دوم منتش��ر شده باش��د، آثار آن نويسنده در مجموعة »جهان نو« جاي 
مي گيرند. البته بعضی آثار نيز هس��تند كه قبل از اين تاريخ نوشته شده اند، اما به دليل ايدة 
مدرن نويس��نده هاي اين آثار، نمی شود عنوان كالسيك را به آنها اطالق كرد؛ نويسنده هايي 
مثل لويی فردينان س��لين يا مارسل پروس��ت از آن جمله اند. به عبارت ديگر نويسنده هايی 
هس��تند كه طبق تقسيم بندي ناشران جهاني كالسيك - مدرن محسوب می شوند. آثار اين 
نويس��نده ها نيز در مجموعة »جهان نو« جاي مي گيرد. نويس��نده هايي چون توبياس وولف، 
ديويد پيس، ديديه ون كوالرت، هيوبرت سلبی جونيور، ميراندا جوالی، داسيا مارينی، ادويج 
دانتيكا، چيماماندا گزی اديشی، امريك پرسبرگر از جمله نويسندگانی هستند كه برای اولين 
بار در ايران معرفی می شوند و طبق تعريف ارائه شده، در مجموعة »جهان نو« جاي گرفته اند.

جهانكالسیک
مجموع��ة ديگر »جهان كالس��يك« ن��ام دارد. در حال حاضر كتاب هاي��ي چون ژان دو 
فلورت و دختر چش��مه اثر مارسل پانيول، شوايک اثر ياروسالو هاشك و... در اين مجموعه 
منتشر شده اند و آثاري ديگر از نويسندگان كالسيك نيز از جمله مجموعة كامل داستان هاي 

مارك تواين در نوبت چاِپ اين گروه قرار دارند.

جهانسیاه
مجموع��ة بعدي »جهان س��ياه« نام گرفته اس��ت. اي��ن مجموعه، رمان ه��ا يا مجموعه 
داستان های پليسی، جنايی و جاسوسی و كارآگاهی را در خود جای می دهد. در حال حاضر 

چند اثر مراحل چاپ را مي گذرانند و تعدادي نيز در مرحلة ترجمه اند.
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جهانخیال
مجموع��ة »جه��ان خيال« نيز رمان ها يا مجموعه داس��تان های علمی و تخيلی را در بر 
مي گيرد كه البته نوپاست و در حال شكل گيري. هم اكنون يك مجموعه داستان و يك رمان 

از مجموعه ي »جهان خيال« مراحل چاپ را مي گذرانند و تعدادي هم در دسِت ترجمه اند.
س��عي بر آن اس��ت كه به اين چهار مجموعه، مجموعه هاي ديگري نيز اضافه ش��ود و 
ادبيات غير فارسي منظم تر و طبقه بندي شده تر در اختيار مخاطب قرار گيرد. اميد است اين 

تصميمات و انتخاب ها به نتيجه اي قابل قبول منجر شود. 


