سنت ترجمـه و سیمـای
مترجمان در ایـران

يا دنامه
به بهانه چهلمين روز
درگذشت آقاي مترجم

نویسندههای بسیاری
در دنی�ا مش�غول
ب�ه نوش�تن ب�وده یا
هس�تند و ما آنها را
ب�ه م�دد مترجمانی
جالل ستاری
میشناس�یم ک�ه در
نویسنده و مترجم قرن اخیر ،پنجرههای
دنی�ای ت�ازهای را
بهروی ما فارس�يزبانان گش�ودهاند .کافکا،
کام�و ،س�ارتر ،پروس�ت ،فروی�د ،یونگ و
بس�یاری دیگ�ر از چهرهه�ای تاریخس�از و
دانشآفرین قرن بیستم ،تقریبا همگی برای
ما آش�نایند اما آیا به همین اندازه که امروز
م�ا آنها را میشناس�یم ،مترجم�ان ایرانی
آنه�ا را که روزگاری دور ،دس�تاندرکار به
فارس�ی برگرداندن آثارشان ش�دهاند را نیز
میشناسیم؟
شاید بتوان س�نت ترجمه در ایران را از این
منظر مورد نقد و بررسی قرار داد چرا که خب ِر
مرگ مترجمان یک به یک شنیده میشود؛
روزی از سحابی و مرگ او گفتم ،روزی دیگر
از ابولحس�ن نجفی و ح�اال امیرجاللالدین
اعلم .شناخت این افراد جز از طریق کندوکاو
در دنیای ترجمه آثار هنری و ادبی به فارسی،
قابل وصول نیست چرا که این افراد ،هر یک
ب�ه فراخ�ور دان�ش و ت�وان و پویایی ذهنی
خود ،جانی تازه به ادبی�ات ترجمه در ایران
بخشیدهاند.
س�نت ترجم�ه در ای�ران در اواخر حکومت
پهل�وی بهدلی�ل انضب�اط و نظم س�ازمانی
بنگاهه�ای چاپ و انتش�ار کت�اب ،به حدی
نظام دو
س�ر و س�امان یافت که هم�واره در
ِ
س�ویه مترجم و ناشر ،نفر س�ومی که مورد
اطمین�ان ب�ود افزوده میش�د تا ب�ا دقت و
بیطرفی به بازبینی کیفیت ترجمه بپردازد.
این افراد حتی گاه به ناش�رها و یا مترجمان،
آثاری را معرفی میکردند که میتوانست در
دورههای�ی به جریانهای ادب�ی وقت ،دامن
بزند .از این رهگذر اس�ت ک�ه ما مترجمانی
داریم که ش�اید ب�ه اندازه نویس�ندهای که
اثرش را بهفارسی برمیگرداندند ،برای عموم
مردم شناخته شده نبودند و البته شاید هم
خود نمیخواستند که چندان در مدار شهرت
قرار بگیرند؛ اعلم از این دس�ته مترجمان و
محقق�ان بود ،کافکا را بیش از قبل و به زبان
فارسي پالودهتري به ما شناساند ،سارتر را با
او بیشتر از قبل دریافتیم و البته زحماتی که
او در ترجمه تاریخ جهان الروس کش�ید ،بر
هیچکس پوشیده نیست .یادش گرامی.
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بیگانهاي در مـه
روايتي نه چندان روشن از

زندگي و مرگ اميرجاللالدين اعلم

طراحي چهره و عكسها :علی خسروی

