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سومین دوره جایزه ابوالحسن نجفی برگزار میشود

نامی که آبروی ادبیات معاصر است
مریم شهبازی

عکس :اعتماد آنالین

خبرنگار

کافی است ســری به کتابخانه شخصی
اغلب فعــاالن عرصه ادبیات و رســانه
بزنیــد تــا حداقل بــا چند کتــاب «غلط
ننویســیم» و«فرهنگ فارسی عامیانه»
نوشــته زنــده یــاد ابوالحســن نجفــی،
مترجــم و زبــان شــناس مشــهور نیــم
قــرن اخیــر کشــورمان روبــهرو شــوید؛
عضــو پیوســته فرهنگســتان زبــان و
ادب فارســی که نقشــی مهم در کشــف
اســتعدادهای جدیــد و معرفــی آنــان
بــه جامعــه ادبــی داشــته اســت؛ حتی
آنطــور که اغلب منتقــدان ادبی تأکید
دارنــد میتــوان ردپــای پررنگــی از او را
در تفکــرات ادبــی چهرههای شــاخص
ُ
«جنــگ اصفهــان» همچون هوشــنگ
گلشــیری و بهــرام صادقــی دیــد؛
نویســندگانی که هــر یک تنها بواســطه
خلق آثــاری قابل تأمل ،تأثیر بســزایی
بــر ادبیات فارســی معاصرمان برجای
گذاشــتند .بــا توجه به ســالها فعالیت
ادبــی ابوالحســن نجفــی و نقشــی که با
ترجمههای شاخص از زبان فرانسه در
عرصه کتــاب عرضه کــرده و همچنین
فعالیتهــای او در عرصههــای
مختلــف زبــان شناســی ،بویژه بــا تکیه
بر وزن عروضی شــعر فارســی و برخی
ابداعاتــی کــه در آن حوزه داشــته چند
ســالی است که شــاهد برپایی جایزهای
بــا نــام «ابوالحســن نجفــی» در بخش
خصوصی هســتیم .تا به حــال دو دوره
از این جایزه برگزار شده و تالش هیأت
داوران آن نیز معرفی مترجمی بوده و
هست که موفق به ترجمه اثر شاخصی

در حوزه داســتان و رمان شده باشد .در
دوره نخســت ایــن جایزه آبتیــن گلکار،
مترجــم ادبیــات روســی و در دوره دوم
هــم محمــد همتــی ،مترجــم ادبیــات
آلمانی موفق به کســب عنوان برگزیده
شدهاند.
ëëحقیکهاستادنجفیبرگردنماندارد
بــا اینکــه زمــان
چندانــی از بنانهادن
این جایزه نمیگذرد
امــا همیــن دو دوره
هــم کافــی بــوده تــا
توجه فعاالن عرصه
کتــاب بــه جایــزه نجفــی جلــب شــود.
امیــد طبیــبزاده ،اســتاد زبانشناســی
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات
فرهنگــی ،حق الزحمــه دو کتابش را به
جایــزه ابوالحســن نجفی اعطا کــرده ،او
درباره اینکه چرا دســت بــه چنین کاری
زده میگوید« :دو ماه قبل از درگذشــت
استاد نجفی ،ایشان در حضور جمعی از
دوســتان و همکاران دو کتاب مهمی که
کار تألیف آنها را به اتمام رسانده بود به
من ســپرد و وصیت کرد که آمادهسازی
نهایی آنها برای چاپ را برعهده بگیرم
و کتابهــا را منتشــر ســازم .یکــی از این
کتابهــا کــه دربــاره وزن شــعر فارســی
است و «درسنامه» نام دارد همان دو
ســال قبل منتشر شــد .کار کتاب دوم که
عنــوان آن «طبقهبندی وزنهای شــعر
فارســی» اســت و آن را میتوان حاصل
بیش از چهل ســال پژوهــش و مطالعه
مســتمر ایشــان دانســت هم اواخر مهر
ماه ســالجاری با همکاری نشر مروارید
منتشر میشود».
ایــن اســتاد دانشــگاه تأکیــد دارد کــه

ابوالحسننجفیبواسطهسالهافعالیت
ادبی در حوزههای ترجمه و زبان شناسی
آنقدر بر گردن زبان و ادبیات فارسی حق
دارد کــه انجــام چنیــن کارهایی کمترین
کار برای قدردانی از او و زحماتش اســت.
او ادامــه میدهد «:تقدیــم حق الزحمه
این دو کتاب به جایزهای که عنوان استاد
نجفی بر آن حک شده نوعی قدرشناسی
اســت ،قــرار ناشــر بــر ایــن بود کــه هفت
درصــد از قیمــت پشــت جلــد دو کتــاب
بــه مــن اختصاص پیــدا کند کــه آن را نه
تنهــا برای این دو چــاپ ،که برای تجدید
چاپهای بعدی هم اهدا کردم تا نقشی
هر چنــد کوچک در راه کمــک به اعتالی
زبان فارسی ایفا کنم».
اوضمــن اشــاره بــه بخشــی از گفتههای
زنــده یــاد نجفی مبنــی بر تأکیــدی که بر
ضــرورت حفــظ زبــان و ادبیات فارســی
از گزنــد نابودی داشــته میگویــد « :نکته
جالــب توجــه دربــاره آقــای نجفــی این
بــود که همــواره تأکید داشــت بخشــی از
حیــات ایــن ســرزمین بــه زبــان فارســی
اســت و حتــی قســمت مهمــی از ایرانی
بودنمان را به همین ســبب میدانست.
بنابراین هر تالشــی برای حفظ و اعتالی
زبان فارســی انجام بدهیم در نهایت به
حفظ ســرزمینمان کمــک خواهــد کرد.
امــا در ارتباط با جایزه ابوالحســن نجفی
که امســال سومین دورهاش برپا میشود
باید بگویم که با برپایی چنین جایزههایی
میتوان در مسیر اعتالی زبان فارسی گام
برداشــت .از این طریق مترجمان جوان
هم بــه ارائه کارهای ارزشــمند و منطبق
بــا اصول تشــویق میشــوند و هــم اینکه
فرصتــی برای معرفــی آنان بــه جامعه
ادبی فراهم میشود».

برای معرفی مترجمان جوان و با استعداد

افرادی همچون زنده یاد ابوالحسن نجفی سالهای بسیاری ازعمر خود را صرف اعتالی فرهنگ و ادب
بـــــرش
این سرزمین کردهاند ،از همین رو معتقدم برگزاری جوایزی که نام بزرگانی همچون او بر آنها حک شده
باشد به شناخت بیشتر این افراد به جوانان و درک بهتر افکارشان کمک خواهد کرد .در خالل برگزاری
این رویدادهای ادبی میتوان جوان ترها را به قدم نهادن در راهی که استادانی نظیر نجفی در آن تالشی
بیدریغ کردهاند عالقهمند کرد .نه تنها جوانان به شناخت بهتری از بزرگان خود دست پیدا میکنند بلکه
حتی قادر به استفاده از تجربههای آنان در شرایط مشابه هم خواهند بود .از همین رو معتقدم که چنین
فتحاهلل مجتبایی اقداماتی به زنده نگاه داشــتن فرهنگمان کمک بســیاری خواهد کرد .اما در ارتباط با جایزه ابوالحســن
نویسنده ومترجم نجفی شــرایط قدری متفاوت است ،اینجا بحث اصلی ،قدردانی از پیشکسوتان مطرح نیست و همین
مسأله را میتوان نکته قابل توجهی در برپاییاش دانست .هدف از برپایی این جایزه کمک به معرفی
مترجمان به نسبت جوانی است که در عرصههای داستاننویسی و رمان مشغول فعالیت هستند اما آنچنان که باید معرفی
نشدهاند .اما درباره اینکه چرا نام این جایزه آنقدر به آن اعتبار داد باید گفت آنقدر ابوالحسن نجفی زبان شناس و مترجم
بزرگی بود که درج نام ایشان بر جایزهای ادبی بسیار انگیزه ساز خواهد بود.

همانطــور کــه ایــن پژوهشــگر ادبی که
عمــده فعالیتهایــش در زمینههــای
واجشناســی ،آواشناســی ،وزن شــعر
فارســی ،دستور وابســتگی و دستور زبان
فارســی اســت تأکید دارد ،اســتاد نجفی
را میتــوان یکــی از مترجمــان بــزرگ
کشــورمان در نیــم قــرن اخیر دانســت.
اغلــب منتقــدان ادبــی از ایــن جهــت،
چنیــن عنوانــی بــه ابوالحســن نجفــی
دادهاند که او عالوه بر تسلط به زبانی که
(فرانسه) از آن دســت به ترجمه میزد
بــه زبــان فارســی هــم احاطــه بســیاری

داشــت و همین مســأله منجر به انتشار
آثــاری بــا نثــر پاکیــزه و وفــادار بــه متن
میشد.
طبیــبزاده دربــاره برخــی دیگــر از
ویژگیهای ابوالحسن نجفی میگوید«:او
میدانســت ســراغ چه آثاری برود و طی
ســالهای فعالیتــش همــواره دســت به
ترجمه کتابهای ارزشــمندی از فرانسه
و دیگر کشــورهای جهان زد .عالوه بر این
او تأثیری جدی هم بر ُ
«جنگ اصفهان»
و افــرادی همچــون هوشــنگ گلشــیری
و بهــرام صادقــی کــه در آن فعالیــت

داشتند برجای گذاشت ،بسیاری از افراد
از او الهــام گرفتنــد و نجفــی از این طریق
توانســت دور جدیــدی را در زبــان و ادب
فارسی ایجاد کند».
اوبرخالفدیگرمنتقدانوفعاالنعرصه
کتاب اعتقاد چندانی به آشفته بودن بازار
ترجمــه ندارد و حتی تأکید میکند که در
بحــث کمیت با پیشــرفتهای بســیاری
روبــهرو بودهایــم .از منظــر ســطح کیفی
آثــار هــم معتقد اســت کــه بــا تغییرات
خوبی روبهرو شــده ایــم ،او برپایی چنین
جوایزی بویژه دربخش خصوصی را که با

ممیزیهای کمتری روبهرو هستند راهی
بــرای برطــرف کــردن ضعفهــای ایــن
حــوزه میداند ،هر چند کــه منکر برخی
مشکالت فعلی هم نمیشود.
ëëترســیم مســیری پیــش روی جوانــان
عالقه مند
علیاصغرمحمدخانی،
د بیــــــر علـــــــمی
ســــومیــــــــن دوره
جایــزه ابوالحســن
نجفــی ،برگــزاری
ایــن رویــداد ادبــی
را بهانــهای بــرای تکریــم بیــش از نیم
قــرن فعالیــت ادبــی ایــن مترجــم،
نویســنده و محقــق میداند و میگوید:
«با برگزاری جوایزی که نام بزرگانمان
در حوزههــای مختلــف فرهنگ بر آنها
جــای گرفته میتــوان عالوه بــر تکریم
خدمــات ارزشمندشــان مســیری هــم
پیش روی جوانان ترســیم کرد .اســتاد
نجفــی ،بیتردید از جملــه چهرههای
ممتــاز فرهنــگ و ادب مــا در دوره
معاصر اســت که فعالیــت حرفهای او
طــی چندین دهــه را میتــوان در چند
حوزه زبان شناســی ،ترجمه ،ویرایش،
ادبیات تطبیقــی ،فرهنگ نگاری ،وزن
شعر فارسی و ...تقسیمبندی کرد».
ایــن محقق ادبــی و نویســنده در ادامه
تصریــح میکند«:زنــده یــاد نجفی در
طول زندگــی حرفهای خود نشــان داد
کــه زبان فارســی از توانمندی بســیاری
نه تنها در بحث تألیف برخوردار است
بلکه ظرفیت قابــل توجهی در ترجمه
متــون مختلــف علمــی -ادبــی دارد.
عالوه بر این زنده یاد نجفی طی پنجاه
ســال آخر زندگیاش نقــش مهمی در
کشف استعدادها و معرفی چهرههای
جدید به جامعه ادبی ایفا کرد».
محمدخانی با اشاره به مهمترین هدفی
کــه از برپایی ایــن جایزه دنبال میشــود
میگوید« :مهمتریــن هدفمان معرفی
مترجمــان جوانــی اســت کــه در تــاش
هســتند تا جا پای استاد نجفی بگذارند،
مترجمانی که در کار خود تبحر دارند اما
هنوز آنچنان که باید و شاید به مخاطبان
و جامعــه ادبــی معرفــی نشــدهاند.

بهدنبال این هستیم که بگوییم اگر امروز
با مشــکالتی در بازار ترجمهمــان روبهرو
هســتیم بهدلیــل وجــود نقــص در زبان
فارسی نیســت بلکه از کم دانشی برخی
مترجمان در زبان مبدأ و مقصد نشــأت
میگیــرد .یکی از مهمتریــن تفاوتهای
اســتاد نجفی با مترجمان عجــول امروز
در ایــن اســت که جوانــان گمان میکنند
آشنایی صرف با یک زبان خارجی کافی
اســت تــا آنــان کار ترجمــه را آغــاز کنند.
متأسفانه هنوز برخی از آنان به این درک
نرســیدهاند که عالوه بر تســلط بــه زبان
مبدأ باید احاطه بســیاری هم بــه زبان و
ادبیات مقصد داشته باشند».
او با ذکر نکاتی دربــاره چگونگی برپایی
ایــن دوره از جایــزه ابوالحســن نجفــی
ادامــه میدهد«:یکــی از نــکات مــد
نظرمــان در بحــث داوری میــزان توجه
مترجمان بــه بازگردان صحیــح آثار به
زبان فارســی اســت .خود کتــاب و نحوه
انتخاب موضوع هم برایمان از اهمیت
بسیاری برخوردار اســت ،اینکه مترجم
به سراغ کتاب نویسندهای رفته باشد که
تا به امروز بــه مخاطبان ایرانی معرفی
نشــده اتفــاق بــا ارزشــی اســت .آخرین
نکته درباره تفاوت جایزه این دوره با دو
ســال گذشــته در تقدیرمان از مجموعه
فعالیتهای مترجم پیشکسوتی است
که تا به امروز فرصتی برای دیده شــدن
ترجمههایــش و تجلیــل از او در خــال
برگزاری جایزهها پیش نیامده است». .
بــه گفتــه محمدخانی در ســومین دوره
ایــن جایزه ترجمــه کتابهای داســتان
و رمانــی بررســی میشــوند که در ســال
 96منتشــر شــدهاند ،اختتامیــه جایــزه
ابوالحســن نجفی هفته نخســت بهمن
مــاه برپــا میشــود و عالقــه منــدان تــا
پایــان مهرماه برای ارســال آثــار خود به
دبیرخانــه فرصت دارند .ضیــاء موحد،
حســین معصومــی همدانی ،مهســتی
بحرینی ،عبداهلل کوثری ،موســی اسوار،
سعید رضوانی و منوچهر بدیعی داوران
این دوره هســتند .در ارتباط با آثاری که
از زبانهای غیرانگلیســی ترجمه شــده
باشــند از نظر ســه کارشــناس فعــال در
همان عرصه بهره گرفته میشود.

