وقتیدرعرصهنقدادبیتریبونهایچندانیدرکار
نیستچهبایدکرد؟
درچنینشــرایطیمخاطبــانناچارندجســتوجوکنندو
مترجمیرابیابندکهبهنوشــتههایشاعتمادکنند.متأســفانه
تریبونهایانگشــتشــماریهمکهدرحوزهنقدداریمگاهی
اســیرپارتــیبــازیونــانقــرضدادنهســتند.منتقــدانباید
بیطرفانهمعیارهاینقدادبیرادرنظرداشــتهباشند،ببینند
مترجــمکجاخــوبعملکردهوکجــابد!اگرمخاطــبقادربه
برقراریارتباطبابرخیآثارموجوددربازارکتابنیستایرادازاو
نیست!مشکلازترجمهغیراصولیعدهایازمترجماناست.
امکاناتیکهدراختیارمترجمانامروزاســتقابل
مقایســهباامکاناتمترجمانچنددههقبلنیست،با
وجوداینشــاهدچنینشرایطآشــفتهایهستیم.این
مسألهازکجانشأتمیگیرد؟
جوانانامروزهماســتعدادفــراواندارندوهــمازامکانات
الزمبرخوردارند،منتهامعلمندارندوشیوهکاربهآنانآموزش
دادهنشدهاست.
اغلبمترجماننسلشماهمبدونبرخورداریاز
آموزشخاصیدراینکارموفقشدهاند!
نــه!منومترجماننســلقبلازمنمعلمداشــتیم.همه
اینسختیهاومسائلیکهبهآنهااشارهشد،معلمانمندرکار
ترجمهبودند.منظورمازمعلمهمینکتابهاوروندیاستکه
درطولزندگیطیکردهایمتادرنهایتواردکارترجمهشدیم.
توگوبامترجمانجوانازآناندربارهمطالعاتیکه
بارهادرگف 
داشتهاندپرسیدهامودرنهایتتأسفدیدهامکهحتیآثارادبی
معاصرایرانراهمنخواندهاندچهبرســدبهادبیاتزبانمبدأ!
ازایندوستانجوانبپرسیددرعمرشانچندرمانخواندهاند.
برایهمینمیگویماستعداددارندامامعلمنه!مترجمیکه
درکلعمرشبهتعدادانگشــتاندســتهماثرادبینخوانده
مسلماســتکهریزهکاریهایادبیراتشــخیصنمیدهد.از
همینروبهجوانانیکهبهمنمراجعهمیکنندپیشنهادمیکنم
کهبرایشــروعبهســراغآثارســادهتریبروند.برخالفبرخی
منتقدان،منبههیچوجهجوانانرا َسمَبلکارنمیدانم،بلکه
معتقدمآنانراهرانمیدانند.اینراهرادانشــگاهبایدبهعالقه
منداننشانبدهدوازسوییتریبونهاینقدکههیچکداماین
کارنمیکنندوگرنهمترجمانکهبهعمدقدمدرمســیراشتباه
یگذارند.
نم 
ناشراندراینبینچهنقشیدارند؟
حتیناشــرانحرفهایهمازشرایطیبرخوردارنیستندکه
بتوانندبهمترجمــانجواندرایــنراهیاریچندانیبرســانند.
درچنیــنشــرایطیتنهاراهیکــهبرایمترجــمباقیمیماند
تکیهبههمتشخصیاســت.بایدآنقدرکتاببخواندتاشیوه
کاررایــادبگیرد.وقتیبهمترجمانجــوانمیگویمگاهیبرای
نوشــتنیــکصفحهیــکروززمــانصــرفمیکنمباورشــان
نمیشــودومیگویندمایکســاعتهانجــاممیدهیم.ترجمه
درهــرحوزهایکهباشــدبهبارهابازخوانیومطالعهنیــازدارد،
مترجمحتیبرایمواردسادههمنبایدبهدانشخوداکتفاکند.

«ممیزی» پهلوان عرصه نشر
محمودآموزگار
رئیس اتحادیه ناشران
و کتابفروشان تهران
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ســال ١٣٩٦براى صنعت نشر ســال خوبى نبود .تکثیر
غیــر قانونى کتابهــا ،باال رفتن قیمت کاغذ و ســردرگمى
درباره محل برگزارى نمایشــگاه بینالمللى کتاب تهران
از جملــه مشــکالت جدى ایــن حوزه بــود و در ایــن میان،
محــل نمایشــگاه کمــاکان ناگزیــر از جا بــه جایى شــد .در
اردیبهشــت  ١٣٩٦شــهر آفتاب بــراى دومین ســال پیاپى
میزباننمایشگاهبینالمللىکتابتهرانشد.درمقایسه
با ســال پیش ()١٣٩٥عملیات عمران و تکمیل ســاخت
و ســاز پیشرفتى نکرده بود  .بارش ســهمگین باران باعث
آبگرفتگــى غرفهها حتى در ســالنهاى سرپوشــیده شــد
و غرفــه میهمــان ویــژه نیــز همچون ســال پیش بشــدت
آســیب دیــد .عــاوه بــر آن اتصالى ســیمهاى بــرق بویژه
در چادرهاى ناشــران کودک و نوجوان بــر بیم و نگرانىها
افزود .بعد از نمایشــگاه ســىام انتخابات شوراى اسالمى
شهر تهران انجام شد و نقل و انتقال نمایندگان و انتخاب
شهردار تهران و همچنین جابهجایى در وزارت فرهنگ و
ارشــاد اســامى ماهها به طول انجامید و باالخره در اواخر

مطالعهترجمههایغیراصولیبرایمترجمانیکهدرابتدای
راههستندمثلویروسیاستکهآنانرابهمسیراشتباههدایت
میکند.البتهاگرمترجمزیادمطالعهکردهباشدآنوقتهمین
ترجمههایبدهممیتواندبرایشآموزندهباشد.من 40سال
اســتمشــغولترجمهاماماهنوزهمبرایترجمههرصفحه
زمانبسیاریصرفمطالعهوحتیمشورتمیکنم.
پسدراینبیننظامآکادمیکچهنقشیدرتربیت
مترجماندارد؟
اگــرمیخواهیــدازنقــشنظــامدانشــگاهیباخبــرشــوید
بــهمحصــولآنتوجــهکنیــد.اگــرمترجــمقابلــیپیــداکردید
کــهازدانشــگاهمــدرکمرتبــطگرفتــهآنوقــتمیتوانیــدبــه
فارغالتحصیالنشامیدوارشــوید.ترجمهکاریعملیاســت،
امــابرنامهریزاندانشــگاهیآنراتئــوریمیدانندوتوجهیبه
آموزشهایکارگاهیندارند.
تأکیــدبســیاریکهبرخــیمترجمانبــهمطالعهو
شناختادبیاتکهندارندازچهبابتیست؟
مــنایناندازهتأکیدراقبولنــدارم،امامعتقدمکهمترجم

شماوتعدادیازهمکارانتانمعتقدیدکهوضعیت
ترجمــهچندانخوبنیســت.بااینحالچراشــنیده
میشــودکهآثارترجمهشــدهدرمقایســهباآثــارتألیفی
شرایطبهتریدارند!
بــهگمانممنظــوراینافرادایناســتکــهفروشآثــارادبی
خارجیبهترازتألیفیاست،وگرنههمانطورکهگفتمترجمه
هماوضاعخوبیندارد.البتهبرخیازمخاطباناعتمادخودبه
نویسندگانراازدستدادهاندوترجیحمیدهندبهسراغکتابی
بروندکهاســمنویســندهخارجیمطرحیرادارد،امابسیاریاز
آثــارادبیخارجیهمترجمههایخوبیندارندوهمینمردم
رادلــزدهمیکنــد.نمیشــودهمهتقصیرهــارابهگــردنمردم
انداخت.متأسفانهگاهیبرخیازمامترجمانومؤلفانتقصیر
کاربیکیفیتخودمانرابهگردنمردممیاندازیمومیگوییم
کتابخواننیســتند.اگرکارمانراخــوبانجامبدهیممخاطب
همکتابمانرامیخواند.شایدگاهیشرایطدستبهدستهم
بدهدوبهترینکتابهاهمفروشنروند.اماکلیتمسألهچیزی
استکهگفتم.برخیازمااهلکتابانگارازمخاطبانطلبکاریم.
درشرایطفعلیچهتعدادازمترجمانماناصولی
یکنند؟
کارم 
باتوجهبهمعیارهاییکهگفتهشدتعدادشانبسیارکماست.
مترجمانجوانیاقدیمیترها؟
اگربخواهماسمببرم،مترجمیمثلعبداهللکوثریکمیاب
اســت.بهطورحتمبعدازمامترجمانجوانبااستعدادیوارد
عرصهمیشــوندکههماکنونبرخیازآنانرامیشناسم.البته
هنــوزنمیتوانمنامببرم،چــونبایدخودشــانراتثبیتکنند.
بایددیدبازارادبیآنانرافاســدمیکندیانه!تشــویقهاونقدها
بهنفعشــانعملمیکندیابهضررشــان؟بهجــرأتمیگویم
کــهبرایمترجمهیچچیزخطرناکترازتعریفوتمجیدهای
کاذبنیست،چونگمانمیکندبایدهمانمسیرراادامهبدهد.
مترجمبایدهرروزخودرابازسازیکند.مناینشغلرادوست
دارمچــونمــراجواننگهمــیدارد.دائمبایــددرحالیادگیری
باشــم.اینکاربهاســتقامتنیــازدارد.بازارممکناســتبهکار
مترجمتوجهنکند.امااونبایدناامیدشود،ترجمهمرارتوشب
نخوابیمیخواهد.بایدبیاعتناییهاراتحملکرد.نقدهاییرا
شنیدکهشایدگاهمنصفانهنباشند.
درسالجدیدمنتظرچهآثاریازشماباشیم؟
آخــرترجمــهکتــاب«میــدلمــارچ»الیــوتهســتم.رمان
دوجلدیبسیارمفصلیاست.امیدوارمتاپاییزمنتشرشود.
پسبهنمایشگاهکتابنمیرسد؟
هیچوقتدنبالایننبودهامکهکارمرابهنمایشگاهبرسانم.
اصالًاعتقادیبهشــرکتدرچنینمسابقاتیندارموحتیآنرا
َسمیبرایکارمترجممیدانم.مترجمیکهبهفکراتمامسریع
کتابخودبرایشــرکتدرنمایشگاهباشدکارشرابدوندقت
انجاممیدهد.کتابکهتنهابراینمایشگاهنیست،کتابخوب
 40ســالمیماند.بعدازاینکتاب«الیوت»احتماالًسراغاثری
فلســفیمیرومتاکمیدرکارمتنوعایجادکنم.جورجالیوترا
همادامهخواهمداد.بعداگرعمریبودآثاریدیگر.

پاییــز ١٣٩٦در جلســه مشــترکى با حضور وزیــر فرهنگ و
ارشــاد اســامى و معاون و مدیرانش با مدیران شــهرى و
نمایندگانشوراىاسالمىشهرتهرانونمایندگانصنف
مشخص شد که با توجه به محدودیت زمان و منابع مالى
تکمیل شهر آفتاب براى مدیریت شهرى ممکن نیست.
از ســوى دیگر مســئوالن مصلى نیــز با توجه به پیشــرفت
عملیات ســاختمانى در رواقها تمایــل و آمادگى خود را
براى میزبانى نمایشــگاه بینالمللى کتــاب تهران اعالم
کردنــد و بــا توجه به دغدغههــاى مالى و مداخلــه در امور
محتوایــى از ســوى مصلــى در دورههــاى پیــش پذیرفتند
که با توجه به واســپارى اجراى نمایشــگاه به صنف ،بابت
استفاده از مکان مصلى وجهى مطالبه نکنند و اختیارات
مجــرى براى ایفای مســئولیت خــود در امــور محتوایى را
محترم بشــمارند .به این ترتیب ســى و یکمین نمایشگاه
بینالمللى کتاب در محل مصلى برگزار خواهد شــد ولى
کماکان تعیین محلى براى نمایشــگاههاى بینالمللى از
جملهنمایشگاهکتابهمچناندراولویتتصمیمگیرى
مدیران دولتى و شــهرى باقى خواهد مانــد .نکته دیگری
کــه در ارتباط بــا اتفاقات حوزه نشــر میتوان به آن اشــاره
کــرد مربــوط بــه ســخنرانی رئیــس جمهــوری در همین
اواخــر اســت .در روزهــاى پایانى ســال ،در مراســم جایزه

کتاب ســال رئیس جمهورى در سخنرانى خود بار دیگر به
انتقاد از ممیزى و نحوه بررســى کتاب پرداخت و خواهان
انتقــال ممیــزى از ارشــاد بــه نویســندگان ،اندیشــمندان
و ناشران شد.
موضوعى که در ابتــداى روى کار آمدن دولت یازدهم
توســط وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اســامى به نوعى دیگر
اعالم شــده بود .این سخنان در شــرایطى ایراد شد که امر
ممیــزى و بررســى محتواى کتــاب و صدور مجوز انتشــار و
توزیع کماکان مطابق مصوبه مورخ  ١٣٨٩/١/٢٤شــوراى
عالى انقالب فرهنگى انجام مى شود که ریاست این شورا
بــا رئیس جمهــورى کشــورمان اســت .رئیــس جمهورى
چنانچــه مصمم به بهبــود وضعیت ممیزى اســت ابتدا
به دســتگاه زیر نظر خود دستور دهد که مصوبه یاد شده را
کــه در مواردى چون مــاده  ١٥در تعارض آشــکار با اصول
حقوقــى و ایضــاًحقــوق ناشــران و پدیدآورنــدگان اســت
اصالح کنند .ماده ١٥مصوبه یادشــده چنین مقرر داشته
اســت« :نظارت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامى و انجام
وظایــف ایــن وزارتخانــه رافع و نافى مســئولیت ناشــران
نبوده و ناشران با تحویل نسخه پیش از چاپ به دبیرخانه
هیــأت نظــارت تمامى مســئولیتهاى حقوقى ناشــى از
عدم انطباق با ضوابط را بر عهده خواهند داشت».

مترجمیمثلعبداهللکوثریکمیاباست.البتهبعدازما
مترجمانجوانبااستعدادیواردعرصهمیشوندکههماکنون
برخیازآنانرامیشناسم.البتههنوزنمیتوانمنامببرم،چون
بایدخودشانراتثبیتکنند.بایددیدبازارادبیآنانرافاسدمیکند
یانه!تشویقهاونقدهابهنفعشانعملمیکندیابهضررشان؟
بایدباادبیاتفارســیآشناباشدکهادبیاتکالسیکهمجزئی
ازآناســت.بهنظرممترجمبایدبیشازادبیاتکهنباادبیات
معاصرآشــناباشــد،بایــدآثــارنویســندههایمطــرحدورانرا
خواندهباشد.حرفمنایناستکهمترجمبایدفارسیرابهتر
ازانگلیســیبداندچونقراراستاثررابهمخاطبفارسیزبان
عرضهکند.منمترجمیرامیشناسمکه20اثرترجمهکردهاما
هنوزآثارجمالزادهرانخواندهاست،اینیعنیفاجعه.
اینجــابحثزبانفارســیمطرحاســتیاادبیات
فارسی؟
بحثایناســتکــهدرترجمه،زبانمقصدمهمتــراززبان
مبــدأاســت.مترجمزبانمبــدأرابلداســتبرایاینکــهمتنرا
بفهمد،امافارسیرابایدخوببداندبرایاینکهبتواندبنویسد؛
ابزارمازبانفارســیاســت،ازهمینروبایدقویباشــد.عدهای
میگوینــدبایــدازادبیاتکهــنالگوبرداریکــرد،منزیــاداین
حرفراقبولندارم،امامیتوانازیکسریترکیباتوشگردهای
ادبیاشاستفادهکرد.

