
  
  

  به یاد ابوالحسن نجفی 
  

در نقاب خاك کشید و به سمت بی سو پرواز  شناس مشهور رويروز پیش در اخبار خواندم که ابوالحسن نجفی، مترجم و زبان چند
خانی محمد که به همت آقاي» نقد و بررسی کتاب«ایران بودم، چند بار ایشان را در جلسات  کرد؛ خدایش رحمت کند. روزگاري که

بهره بردن از محضر ایشان را نداشتم؛ در عوض سالیان متمادي از  گاه توفیقاالسف، هیچبرگزار می شد، دیده بودم. مع» شهر کتاب«در 
  ».نصیب من همین باشد که پنهان مهر او ورزم«ها بردم؛ که ایشان بهره آثار مکتوب

ادبیات « ب، نوشتۀ روژه مارتین دوگار؛ ترجمۀ کتا»خانواده تیبو«همچنین ترجمۀ رمان  ام؛را خوانده» غلط ننویسیم«از میان آثار ایشان، 
نِ روژه ها پیش، با لذت تمام، دیگر رمادوسنت اگزوپري. سال ، نوشتۀ آنتوان»شازده کوچولو«، نوشتۀ ژان پل سارتر و ترجمۀ »چیست؟

 رفتم و آنرا در مطالعه» خانواده تیبو«سراغ  ی دو بار خواندم، پس از آن بهرا با ترجمۀ روانِ منوچهر بدیع» ژان باروا« مارتین دوگار،
 .براي ترجمۀ این رمان بلند کشیده را به عیان لمس کردم گرفتم و زحمت بسیاري که نجفی

همچنین  ؛داریوش شایگان را دوباره خواندم ، نوشتۀ»در جستجوي فضاهاي گمشده«ماه گذشته، مجالی یافتم و بخش دوم کتاب  طی
 .که به لطف عزیزي به دستم رسید شاهرخ مسکوب را» خواب و خاموشیِ«

ا در کتاب شایگان ر» آیدین آغداشلو« و» گفتگو با ابولقاسم سعیدي«، »اي در واحهلحظه«، »هاي متروكدرهاي خانه« جستارهاي
 ايهایش قاب گرفته؛ درهاي خراب و خستهدر عکس دربارة درهایی است که کیارستمی« هاي متروكدرهاي خانه«خیلی پسندیدم؛ 

حجم «برانگیزي است از فضاي اشعار سپهري در دفتر تامل روایت» اي در واحهلحظه«اند. که در طول زمان فرسوده شده و غبار گرفته
ایگان است، ته و هدیۀ سپهري به شگرف تصویر آبرنگ روي مقوا که در انتهاي این جستار قرار». تراویدن راز ازلی« و تبیین واقعۀ» سبز

ابلو را در این ت کند. خاطرم هست اواخري که ایران بودم، روزيرا به ببیننده القاء می» حضور تا انتها«و » ترسی شفاف«حسی غریب و 
برایم جذاب  یقتاًقسعیدي و آیدین آغداشلوي نقاش به روایت شایگان نیز ح جهان ابولقاسم ـ شایگان دیدم. آشنایی با زیست منزل دکتر

  د.آموزنده بو و
رت خواندنی و عب که به قلم شیرین مسکوب در سوگ سپهري نوشته شده،» خواب و خاموشی«در » قصه سهراب و نوشدارو«مقالۀ 

آخر عمرش در بیمارستان پارس، هم تحلیل مسکوب از نسبت میان آب  انگیزاست؛ هم روایت او از حال نزار سهراب عزیز در روزهاي
 اینکه مانند هر شعر واالي دیگري واجد جهان رغم، به»ایدئولوژي« با » هشت کتاب«در اشعار سپهري و هم بیگانه بودن  و روشنی و خرد

 است...نیز البته خواندنی » و خاموشی خواب«بینی است. دیگر نوشتارهاي 

نجی و من کمتر کاري به اندازة خزیدن به ک بناك، برايفرستم. در این دنیاي پرتالطم و آشوپاك ابوالحسن نجفی درود می به روان
ت. خواستنی اس و انگیزو آثار اهل قلم به سر بردن و همچنین قلم زدن ، لذت بخش و دل خلوت گزیدن و ساعاتی را با مکتوبات

ایه سارِ آساییدن در سبوستان مکتوبات نجفی، شایگان و مسکوب و  امیدوارم دوستان عزیز نیز با قدم زدن و چرخیدن و گشتن در
 .نظیر من اوقات خوشی را سپري کنند درختان آن،

 


