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  خانم دقیقی، زمانی که انقالب 1357 رخ داد، 
شما 22 سال داشــتید. از دوران جوانی تان که 

مصادف با انقالب بود بگویید.
بله. من متولد اسفند 1335 هستم. کمتر کسی در 
طول زندگی اش شاهد اتفاقی مثل انقالب است. روزهای 
عجیبی بود، روزهای هیجان و بیم و امید. البته شادی و 
هیجان  بر هول و هراس و اندوه غلبه داشت. نسل ما هم 
به اقتضای موقعیت و شرایط سنی اش خیلی تحت تأثیر 
قرار گرفته بود. اتفاق خیلی بزرگی هم بود؛ حتی پدر و 
مادرهای ما هم تحت تأثیر قرار گرفته بودند، اما به اندازه 
ما هیجان زده نبودند. زمانی که انقالب شد، من  سال آخر 

دانشگاه بودم و یک ترم یا دو ترمم مانده بود.
  کدام دانشگاه؟

دانشگاه ملی سابق و شهیدبهشتی فعلی.
  چه رشته ای؟

علوم سیاسی.
  فعالیت سیاسی رسمی نداشتید؟

نه، اصال.
  خانواده شما به لحاظ سیاسی و فرهنگی در 

چه سطحی بودند؟
یک خانــواده تحصیلکرده طبقه متوســط بودند. 
مادرم دبیر شیمی بود، پدرم مهندس بود، به طورکلی 
خانــواده ای بودند که بــه تحصیل اهمیــت زیادی 
می دادند. در خانه ما ادبیات بود، ولی خانواده من بیشتر 
مصرف کننده بودند و هیچ وقــت درگیر کار فرهنگی 

نشدند. 
  پس چه شــد که شــما رفتید سراغ علوم 

انسانی؟
من اصال استعداد کار در زمینه دیگری را نداشتم. مثال 
ریاضیاتم در حد زیر صفر بود و هنوز هم هســت. البته 
آن سال ها خانواده ها دوست نداشتند بچه های شان در 
دبیرستان رشــته ادبی بخوانند، چون تصور بر این بود 
که این رشته جای بچه های تنبل است. دبیرستان های 
خوب معموال رشــته ادبی نداشتند و من ناگزیر رشته 
طبیعی خواندم؛ البته بد هم نبود، اما من عالقه چندانی 
به آن درس ها نداشتم. موقع دانشگاه دیگر این امکان 

وجود داشت که علوم انسانی را انتخاب کنم. 
  چه دبیرستانی درس می خواندید؟

من دبستان و نیمی از دبیرستان را در مدرسه ای به 
نام »مهران« گذراندم. یک مدرســه خصوصی دوزبانه 
بود که دیسیپلین سختی داشت؛ از بهترین مدرسه های 
آن زمان بود. تمــام کارهای بچه ها مثل درس خواندن 
نظارت شده بود و مســئوالن مدرسه با پدر و مادرها در 

ارتباط بودند. 
  پــس عالقه تان بــه زبان انگلیســی به 

آموزش های مدرسه تان برمی گردد.
بله. می توانم بگویم پایه زبان انگلیسی  من در آن جا 
گذاشــته شــد. باید یاد کنم از مدیران بافرهنگ این 
مدرســه، آقا و خانم مافی. من خودم را خیلی مدیون 
این دو نفر می دانم. مدرسه مهران مثل خانه دوم بچه ها 
بود. در همین حد به شما بگویم که در آن دوران ما در 
این مدرســه کتابخانه ای داشــتیم و موظف بودیم از 
کتاب هایی که می خواندیم خالصه ای بنویســیم و در 
کالس ارایه کنیم. در دوران ما کتاب کودک و نوجوان 
به صورت امروز وجود نداشــت و ما بیشــتر از طریق 
کتاب های انگلیسی همین کتابخانه با ادبیات کودک 

آشنا می شدیم.
  دوران دبیرستان نمی  گفتند که داستان های 

داستان نویسان ایرانی را بخوانید؟
چرا، تک وتوک کتاب هایی بود که می خواندیم، مثل 
داستان های جمالزاده و آل احمد. ولی یادتان باشد که 
آن موقع داستان و رمان فارسی در مجموع خیلی کم 

بود. 
  وقتی وارد دانشگاه شــدید برخوردتان با 
ادبیات داستانی معاصر چطور بود؟ مثال در همان 

بحبوحه انقالب که شب های گوته برگزار شده 
بود.

بله، شب های شعر گوته در همان دوره بود. یادم هست 
که در چند شب  از این برنامه شرکت کردم. چیزی که 
االن در ذهنم هست شــور و هیجان آن جمع است. با 
دوستانم عقب جمع روی زمین نشسته بودیم. انگار باران 
می آمد، و ما چیز زیادی نمی شنیدیم. بعد از آن فضای 
خفقان، خود تجربه حضور در چنین فضاهایی خیلی 

جذاب و دلنشین بود.
  و از شاعران و نویســندگان آن شب ها که 

سخنرانی می کردند، چیزی نخوانده بودید؟
چرا، حتما خوانده بودم. در آن دوره شــعر بیشــتر 

رونق داشــت و داســتان ها و 
رمان هایی که منتشر می شد 
محدود بود به چند نام بزرگ. 
به طورکلی محدودیت نشــر 
خیلی زیاد بود. با باز شدن فضا، 
هرچه دســت مان می رسید 
به خصــوص  می خواندیــم. 
بعد از انقالب کــه کتاب های 
جلد ســفید بیرون می آمد، 
این کتاب هــا را با ولع خاصی 
دست به دست  و  می خواندیم 
می چرخاندیــم. اصــال چاپ 
هرکدام  از آنها یک حادثه بود. 
انگار سدی برداشته شده بود و 
سیلی از کتاب  می ریخت توی 
بازار، بیشــتر هم کتاب های 

سیاسی.
  از شــاعران زن به چه 

شاعری عالقه داشتید؟
 فروغ فرخزاد. یادم هست دبیرستانی که بودم، یک 
روز با دوستانم رفتیم جلوی دانشگاه، انتشارات مروارید 
و کتابفروش جوانی که همیشه از او کتاب می خریدیم 
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد را به ما معرفی کرد که 
تازه چاپ شــده بود.  گفت این کتاب یک حادثه است. 

ایمان بیاوریم... واقعا هم خیز بلندی بود. 
  خانــم دقیقــی برگردیــم بــه دوران 
دانشجویی تان. اساتید شــما در دانشگاه چه 

کسانی بودند؟
ما، هم استادهای خیلی خوب داشتیم و هم استادهای 
خیلی بد. استادهای دلسوز و استادهای نااستاد. شانس 
آن را داشــتیم که در کالس استادانی مثل دکتر اکبر، 
دکتر فرهنگ، دکتر میالنی، دکتــر وطن خواه و آقای 
میرزاصالح بنشینیم. استادهایی هم داشتیم که در آن 
دوره وزیر و وکیل بودند و دانشــگاه و دانشجو اهمیت 

چندانی برایشان نداشت.
  وضعیت دانشگاه ها در آستانه انقالب چگونه 

بود؟
آن هیجانی که در جامعه می جوشید، ابتدا از دانشگاه 
شروع شد. در یکی دو سال قبل از انقالب، شور و نشاط 
یک خیزش اجتماعی را در میان برخی دانشــجویان 

و اساتید می دیدیم. دســته بندی های سیاسی کم کم 
آشکار می شــد. از طرفی خفقان دوران شاه باعث شده 
بود که دانشجوها، جز عده معدودی، آگاهی درستی از 
جریانات سیاسی نداشته باشند. خیلی وقت ها، قضاوت ها 
سطحی و شتاب زده و بدون شناخت بود و اقدام ها از آن 
هم شتاب زده تر. آســان اعتماد می کردند و خیلی زود 
سرخورده می شــدند. در آن فضای هیجانی، فرصت 

آزمون و خطا وجود نداشت. 
  و شما در زمان دانشــجویی تان وارد گروه 

خاصی نشدید؟
نه، من به گروه سیاســی خاصی گرایش نداشــتم. 
دانشجوها به ســرعت تغییر می کردند، هوادار این یا آن 
گروه می شدند، حتی از نوع پوشش و 
سرووضع شان هم مشخص بود که به 
چه سمت وسویی گرایش پیدا کرده اند. 
اقتضای جوانی هم همین اســت. ولی 
به طورکلی شناخت اکثر دانشجوها از 
گروه های سیاسی خیلی سطحی بود. 
در آن فضای خفقــان، طبعا مطالب 
افسانه واری درباره مبارزات گروه های 
سیاســی مختلــف دهان به دهــان 
می چرخیــد کــه نقش مهمــی در 

شکل گیری ذهن دانشجوها داشت. 
  خانواده شما اهل کتاب بودند؟

بله، خیلی زیاد.
  آشنایی شما با ادبیات از چه 

سال هایی شروع شد؟
از همــان کودکی. در زمــان ما که 
کتاب های مخصوص کودکان به معنای 
امروزی اش وجود نداشت. هر کتابی که 
پدر و مادر و عمو و دایی می خواندند و به 
عبارتی دم دست بود، من هم برمی داشتم و می خواندم. 
این که چه چیزی از آنها می فهمیدم را دیگر خدا می داند. 
مثال خیلی از رمان های روســی را در همان ایام خواندم 
و البد در عالم بچگی برای خودم یک برداشــتی از آنها 

 کرده ام. 
  مواجهه جدی تان از چه زمانی بود؟

ارتباط من با ادبیات هیچ وقت قطع نشــد. بزرگتر که 
شدم، دیگر خودم می رفتم دنبال کتاب. امکان انتخاب 

داشتم.
  منظور من این است که درک جدی شما نسبت 
به ادبیات از چه زمانی بود؟ میل به نوشــتن هم 

داشتید یا فقط تصمیم به ترجمه کردن داشتید؟
نه تمایل چندانی به نوشتن نداشتم و از همان اول رفتم 
سراغ ترجمه کردن و در ابتدا با روزنامه نگاری شروع کردم. 
شاید دلیلش این بود که رشته تحصیلی ام علوم سیاسی 
بود و آن موقع فکر نمی کردم وارد عرصه ادبیات بشــوم. 
اوایل در مطبوعات بیشتر خبر و مطالب سیاسی ترجمه 
می کردم. در زمان انقالب، بخش سیاسی نشریات از امروز 
هم مهمتر بود. بعدها کم کم، شاید به خاطر عدم عالقه 
به مسائل سیاســی و این که از کارم لذتی نمی بردم، به 
حوزه های دیگری گرایش پیدا کردم و متوجه شدم که 

به کار در زمینه ادبیات بیشتر عالقه دارم. 
  در کدام مجالت مشغول بودید؟

از شانس خوب من بود که در اوایل دهه هفتاد با آقای 
غالمی آشنا شدم و تصمیم گرفتیم مجله ای ادبی منتشر 
کنیم به نام شــباب. آن زمان، تک وتوک نشریات ادبی 
مانند دنیای ســخن و آدینه منتشر می شدند. خالصه 
با عالقه بســیار و امکانات خیلی محدود 10، 12 شماره 
از شباب را منتشــر کردیم. اما ادامه کار واقعا سخت بود 
و از یک جایی دیگر ناممکن شــد. مدت کوتاهی بعد از 
تعطیلی شباب، به مجله زنان رفتم. زنان آن موقع هنوز 
بخش ادبیات نداشت. سعی کردیم جایگاه بخش ادبیات 
را در این مجله تعریف کنیم. یادم هست در آن زمان این 

تردید وجود داشــت کــه آیا زنان 
می توانند ادبیات ویژه ای داشــته 
باشــند و چنین بخشی اصوال چه 
ضرورتی دارد و آیــا چیزی به نام 
ادبیات زنان وجود دارد؟ حتی یادم 
می آید وقتی بعضی ها را به همکاری 
دعوت می کردم، تردید داشــتند 
و می پرســیدند مگر اصال ادبیات 
زن و مرد دارد. شــکل گرفتن این 
بخش در مجله زنان همزمان بود 
با مطرح شدن آثار نســلی از زنان 
داســتان نویس که بعد از انقالب 
و به ویژه در دهه هفتاد نوشــتن را 
شــروع کرده بودند. به هر حال، ما 
تصمیم گرفتیم کارمان را در مجله 
زنان روی زنان نویسنده و جایگاه 
زن در ادبیــات متمرکــز کنیم و 
تریبونی برای این بخش از ادبیات 
باشــیم که صدایش کمتر شنیده 

شده بود. چند سالی بعد از تعطیلی اجباری زنان، با شروع 
انتشار مجله زنان امروز مسئولیت همین بخش را در این 
مجله به عهده گرفتم و تا همین چند ماه پیش که به دلیل 
مشغله فراوان ناگزیر شدم این بخش را به یکی از دوستانم 
بسپارم، به این کار مشغول بودم. کار در زنان و بعد از آن 
زنان امروز برایم تجربه پربار و دلنشینی بود. االن تصمیم 
گرفته ام دیگر در مطبوعات مسئولیت اجرایی نداشته 

باشم و فرصت باقی مانده ام را صرف ترجمه کنم. 
  نخستین مطلبی که ترجمه کردید چه سالی 

بود؟ 
درســت به یاد ندارم. من روزانه مقــدار زیادی خبر و 
مقاالت سیاســی ترجمه می کردم کــه طبعا کارهای 

ماندگاری نبودند.
  نخستین متن ادبی را که ترجمه کردید، به یاد 

دارید؟
ترجمه های ادبی من اول در مجالت منتشــر شــد، 
به خصوص در شــباب. االن به طور دقیق یادم نیســت 
داســتان بود یا مقاله یا مصاحبه ادبی. من مجموعه ای 
از مصاحبه هــای ادبــی را برای شــباب ترجمه کردم، 
مثال مصاحبه با اکتاویو پاز یا ماریو بارگاس یوسا. شاید 
برای تان عجیب باشــد که در آن دوران این نویسندگان 

برای خیلی ها آشــنا نبودند و یکی از مشکالت ما پیدا 
کردن نویسندگانی بود که دوستداران ادبیات در ایران 
با آنها و آثارشان آشنا باشند و در نتیجه ترجمه و انتشار 
مصاحبه های شان فایده داشته باشد. به عنوان مثال، آن 
موقع هنوز هیچ اثری از یوســا ترجمه نشده بود و کمتر 
کسی او را می شناخت! به هرحال، ما آن موقع این ریسک 
را کردیم و این مصاحبه ها را منتشر کردیم. می دانم که 
این حرف من امروز باید برای شما خیلی غریب باشد. ولی 
همین نشان می دهد که فضای ادبیات ما در این بیست، 
سی سال اخیر چقدر تغییر کرده است. من ترجمه این 
مصاحبه های ادبی را در کیان و جهان کتاب ادامه دادم. 

حاصلش بعدها در قالب کتاب رویای نوشتن منتشر شد.
  از دوران جوانــی و نوجوانی ترجمه های چه 

مترجمانی در خاطرتان بیشتر مانده؟
آن موقع رمان های روسی را خیلی دوست داشتم، مثل 

دن آرام و...
  مثال به ترجمه های به آذین عالقه داشتید؟

زبان ترجمه های به آذین را خیلی نمی پسندیدم، اما 
مثال زبان محمد قاضی را در ترجمه دن کیشوت دوست 

داشتم و بیشتر در خاطرم مانده. 
  خانم دقیقی! مایلم کمی به این مورد بپردازیم 
که زمانی که شما در شــباب به صورت جدی و 
حرفه ای کار ترجمه متون ادبی را شروع کردید، 
محمد قاضی، نجف دریابندری و ابوالحسن نجفی 
نیز کارهای فوق العاده و جدی شــان را منتشر 
کرده بودند. این ســه نفر در 
آغاز کار چه تأثیری روی شما 

گذاشتند؟
مــن در نوجوانــی کــه دقت 
زیادی بر زبان ترجمه نداشــتم و 
به قول معروف زبان آگاه نبودم، اما 
احساس می کردم خواندن بعضی 
ترجمه هــا، مثل دن کیشــوت یا 
مسیح بازمصلوب خیلی لذت بخش 
اســت. شــاید حتی نمی دانستم 
که این احساس من ناشی از زبان 
روان  و جذاب مترجم است. بعدها 
ترجمه های ابوالحســن نجفی به 
لحاظ سالمت و روان بودن زبان و 
دانش مترجم از زبان فارسی خیلی 
توجهم را جلب  کــرد. با خواندن 
ترجمه های ایشان بود که فهمیدم 
یکی از عوامــل تعیین کننده در 
ترجمه ادبی شــم زبانی مترجم 
اســت. انتخاب های آقای نجفی هم بسیار تأثیرگذار و 
جریان ســاز بود. ترجمه های آقای دریابندری به لحاظ 
نوآوری  در زبان برایم جذاب بود. مترجمی بود که توانایی 
خطر کردن داشت و برای از کار در آوردن لحن و سبک 
در داســتان و رمان از آزمون و خطا پرهیز نمی کرد. در 
بازماند ه  روز، که یکی از آخرین ترجمه های ایشان است، 
حاصل یک عمر تجربه شان را می بینیم. در این کتاب، 
زبان در دست مترجم مثل موم است و موفق شده زبانی را 

از کار دربیاورد که از عهده هر مترجمی برنمی آید. 
  نخستین کتابی که شما ترجمه کردید »هنر 
ویرایش« بود که  سال 75 در انتشارات کارنامه 
 منتشر شــد؛ ماجرای ترجمه و چاپ این کتاب

 چه بود؟
مرکز نشر دانشــگاهی در اوایل دهه هفتاد دوره های 
تخصصی ویرایش برگــزار می کرد و من هم به اقتضای 
کارم در سومین دوره آن شرکت کردم. البته فکر می کنم 
این دوره ها هنوز هم برگزار می شــود. ایــن دوره برای 
من بسیار پربار بود. هم اساتید ممتازی در آن جا جمع 
آمده بودند که شاید امکان شاگردی آنها در دانشگاه ها 
هم فراهم نبود و هم دانشجویان اغلب اهل فن بودند و 
دست اندرکار نشــر و ترجمه و ویرایش. مثال من در این 

دوره سعادت شاگردی اســتاد نجفی را پیدا کردم و به 
واسطه ایشان با انتشــارات نیلوفر آشنا شدم. در همان 
ایام مصاحبه ای با رابرت گاتلیب، ویراســتار برجسته 
آمریکایــی، در مجلــه پاریس ریویو توجهــم را جلب 
کرد که ابعاد دیگری از ویرایش در آن مطرح می شــد. 
مصاحبه مفصلی بود و هم بــه دلیل حجمش و هم به 
دلیل تخصصی بودن موضوع مصاحبه بعید بود نشریات 
ادبی رغبتی به انتشار آن داشته باشند. من و آقای احمد 
کسایی پور که در همان دوره ویرایش با ایشان آشنا شده 
بودم، این مصاحبه را به طور مشــترک ترجمه کردیم و 
آقای کسایی پور که آن موقع در انتشارات کارنامه مشغول 
به کار بودند، ترجمه را به مرحوم زهرایی نشــان دادند. 
آقای زهرایی قبول کردند این کتاب را چاپ کنند. مدتی 

نایاب بود و گویا قرار است دوباره تجدید چاپ بشود. 
  رابطه استاد و شاگردی تان با آقای نجفی ادامه 

پیدا کرد؟
بله. ایشان من را به انتشــارات نیلوفر برای همکاری 
با آقای دکتر ارباب شــیرانی در ویرایش و نمونه خوانی 
مجموعه تاریخ نقد جدید معرفــی کردند. بعدها یکی 
دو کار کوچــک هم در انتشــار کتاب های خودشــان 
انجام دادم. ولی بخت با من یار بود و این اواخر توانستم 
چند ســالی در گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان در 

خدمت شان باشم.
  پس کار ویراستاری را با نیلوفر شروع کردید؟

نه. قبل از آن هم ویرایش می کردم. با آقای ساغروانی 
در مرکز پژوهش های فرهنگی و بعدها در انتشــارات 
هرمس. چند کتاب هم برای مرکز نشر و ناشرهای دیگر 
ویرایش کرده بودم. به تدریج کارم در انتشــارات نیلوفر 

متمرکز شد.
  شما در نشر هرمس هم خیلی موفق بودید. 

چرا ادامه ندادید؟
من 6کتاب از ماجراهای شرلوک هولمز را برای نشر 
هرمس ترجمه کردم؛ همین طور کتاب های ترجمان 
دردها و وقتی یتیم بودیم. امــا در یک دوره ای هرمس 
دیگر تمایلی به چاپ رمان و داســتان نداشت و بیشتر 
در زمینه فلسفه و علوم اجتماعی فعالیت می کرد. من 
نیز همزمان کارم را با انتشارات نیلوفر شروع کرده بودم. 
بعدها دو کتاب هم برای نشر ماهی ترجمه کردم و یک 

کتاب برای انتشارات آگاه.
  ویراستار بودن آدم را تلخ و منزوی می کند. 

شما تا به حال دچار چنین وضعیتی نشده اید؟
به خاطر برخورد با مترجمان و نویسندگان؟

  بله!
راســتش تابه حال جز یکــی ، دو مــورد برخورد 
ناخوشــایندی از مترجمان و نویســندگان ندیده ام. 
من متوجه هســتم که خیلی ها دوست ندارند کسی 
در کارشان دســت ببرد، اما معموال وقتی می بینند با 
همکاری و همفکری ویراســتار کارشــان بهتر شده، 
می پذیرند. رابطه ویراســتار با نویسنده یا مترجم یک 
رابطه حرفه ای اســت و اگر در همین چارچوب باقی 
بماند و مسائل شخصی نشــود، کمتر مشکلی پیش 
می آید. البته من همیشه شانس آورده  و با کسانی کار 
کرده ام که هم از نظر حرفــه ای و هم از نظر اخالقی از 
آنها یاد گرفته ام. مثال کار کردن با انســان دانشــمند 
و متواضعی مثل دکتر ارباب شــیرانی که خودشــان 
ویراستار باسابقه ای بودند، برای من فرصت خیلی خوبی 
بود تا رموز ترجمه و ویرایش را از ایشــان یاد بگیرم. با 
خانم دکتر روشن وزیری و خانم امامی همکاری بسیار 
خوب و صمیمانه ای داشتم. کار کردن با گلی ترقی هم 

همیشه برایم دلپذیر است.
  خانــم دقیقی، یک نقد جدی که به نســل 
جدید مترجمان وارد می کنند این است که فقط 
زبان مبدأ را یاد گرفته اند و بعد شروع کرده اند به 
ترجمه و سوادی درباره اثر ندارند و نمی توانند یک 
سطر درباره کتابی که ترجمه کرده اند، بنویسند؛ 

شما این نقد را وارد می دانید؟
البته نمی شود تعمیم داد و یک نسل از مترجمان را 
به طور کامل محکوم کرد، ولی وقتی کیفیت کار یک 
گروه از مترجمان عموما نازل است، تصور بر این است 
که همه همین طورند. به طورکلی معیارهای ترجمه 
در این نســل از مترجمان یک مقدار پایین اســت. 
می خواهم در این جا نقد دیگری را هم به نقد شــما 
اضافه کنم. بسیاری از این مترجمان جوان متاسفانه 
زبان مبــدأ را هم خوب نمی دانند و بــا دانش زبانی 
ناچیزی دســت به ترجمه می زنند. این آفت بزرگ 
ترجمه ادبی ما است و مسئولیتش در درجه نخست 
با ناشرانی است که هر ترجمه سرسری و مغلوطی را 
برای انتشار می پذیرند و نظارتی بر کیفیت ترجمه ها 

ندارند یا نمی خواهند داشته باشند. 
  وضعیت امروز ترجمه آثــار ادبی را چگونه 

می بینید؟
ما گام های بلندی به جلو برداشــته ایم و به یمن 
وجود مترجمان خوبی که خوشبختانه تعدادشان 
کم هم نیســت، ترجمه ادبی تحــول مثبتی پیدا 
کرده است. اما از طرف دیگر، انبوهی از ترجمه های 
بی کیفیت هم روانه بازار می شــود. متاسفانه تعداد 
این ترجمه های نازل آن قدر زیاد است که کتابخوان 
متفنن به زحمت می توانــد ترجمه های خوب را در 
میان آنها پیدا کند. بعضی وقت ها حتی به جای آن که 
زحمت ترجمه اثری را بکشند، از روی ترجمه های 
دیگران رونویسی می کنند. از این دست تقلب ها کم 
نیست. روی هم رفته می شــود گفت ترجمه ادبی 

وضع بلبشویی دارد. 
  از مرگ می ترسید؟

نه. نمی دانم. خیلی فکرش را نکرده ام. اما مرگ ناگهانی 
را ترجیح می دهم.

  دغدغه مژده دقیقی در شصت ویک سالگی  
چیست؟

دغدغه ام این اســت که دیگر انرژی ســابق را ندارم. 
احســاس می کنم فرصت زیادی برای کار کردن ندارم 
و کارهــای بیهوده ای که پیش می آیــد خیلی وقتم را 
می گیرد. نگرانی دیگرم وضع نابســامان جامعه است. 
از آدم های این شهر خشن می ترســم؛ این جامعه که 
معیارهای اخالقی اش روزبه روز بیشتر فرو می ریزد برایم 

ترسناک شده. 
حال تان خوب است؟

در این نابسامانی نمی شــود گفت حال کسی خوب 
است. من هم مثل همه.  
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  گفت وگو با مژده دقیقی، مترجم و ویراستاری که 
در این سال ها تبدیل به یکی از چهره های شاخص ترجمه در ایران شده است

از آدم های این شهِر خشن 
می ترسم

  معیارهای اخالقی این جامعه روزبه روز بیشتر فرومی ریزد 
  بعضی از مترجمان از روی دست دیگران رونویسی می کنند

  ترجمه ادبی وضع بلبشویی دارد

صادق رضازاده|  می گوید که حال جامعه و شهر خوب نیست، حال من هم. 
او را در یــک ظهر پاییزی در منزلش مالقات کــردم. کمی دیر گفت وگو را 
شروع کردم، چراکه حرف  رفت سر مسائل حاشیه ای که حتی شاید مهمتر 
از متن باشند، اما جای شان در این گفت وگو نبود. مژده دقیقی متولد  سال 
1335 است. او سال هاســت به کار ترجمه و ویرایش آثار ادبی، به خصوص 
آثار نویسندگان آمریکای شــمالی می پردازد. دقیقی زبان انگلیسی را در 
دوران تحصیالت ابتدایی و متوسطه آموخت. او در دانشگاه شهیدبهشتی 
)دانشگاه ملی سابق( در رشته علوم سیاسی تحصیل کرده است. دقیقی 

پس از تحصیل به کار روزنامه نگاری پرداخــت و در همان جا کار ترجمه را 
با ترجمه متن و مقاله برای مطبوعات آغاز کــرد. اتود در قرمز الکی، وقتی 
یتیم بودیم، ببر سفید، ظلمت در نیمروز، فرار، زندگی عزیز، یک میهمانی 
یک رقص و داســتان های دیگر، ترجمان دردهــا، زندان هایی که برای 
زندگی انتخــاب می کنیم و کتابی که همین هفته پیش از او چاپ شــد به 
نام کیک عروسی و داســتان های دیگر. او از وضع و حال امروز ترجمه آثار 
 ادبی در ایران گله مند اســت، اما اینها را که می گفت می شد نور امیدی در

 چشمانش دید. 

 آن موقع هنوز هیچ اثری از یوسا 
ترجمه نشده بود و کمتر کسی 
او را می شناخت! به هرحال، ما 
آن موقع این ریسک را کردیم 

و این مصاحبه ها را منتشر 
کردیم. می دانم که این حرف 
من امروز باید برای شما خیلی 
غریب باشد، ولی همین نشان 
می دهد که فضای ادبیات ما در 

این بیست، سی سال اخیر چقدر 
تغییر کرده است. من ترجمه 
این مصاحبه های ادبی را در 

کیان و جهان کتاب ادامه دادم. 
حاصلش بعدها در قالب کتاب 
»رویای نوشتن« منتشر شد

من همیشه شانس آورده ام و 
با کسانی کار کرده ام که هم از 
نظر حرفه ای و هم اخالقی از 

آنها یاد گرفته ام. مثال کار کردن 
با انسان دانشمند و متواضعی 
مثل دکتر ارباب شیرانی که 

خودشان ویراستار باسابقه ای 
بودند، برای من فرصت خیلی 

خوبی بود تا رموز ترجمه و 
ویرایش را از ایشان یاد بگیرم. با 
خانم دکتر روشن وزیری و خانم 
امامی همکاری بسیار خوب و 
صمیمانه ای داشتم، کار کردن 
با گلی ترقی هم همیشه برایم 

دلپذیر است
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