
با من از بنز بگو)4( اراده

این نخستین بنزی بود که برای خرید به دیدن آن 
رفتم اما از نخریدن آن پشــیمان یا ناراحت نشدم 
و این توصیــه را نیز دارم که هر بنزی را که برای 
خرید می بینید الزاما آخرین بنز جهان نیســت و 
بنز دانشــجویی های دیگری نیز در مسیرتان قرار 
خواهنــد گرفت که عمدتا بهتر از قبلی هســتند. 
حتــی در مواردی ممکن اســت از این اتاق عبور 
کرده و به اتاق معماری یا کپل عالقه مند شوید و 
این بیشتر مستلزم دیدن ماشین از نزدیک است. 
اگر بــه واقع قصد خرید این خــودرو را دارید به 
دیدن عکس های آن اکتفا نکنید، حتی اگر پولتان 
به خرید ماشــین هم نمی رسد و بنزی ۵۰میلیون 
باالتــر از بودجه خــود یافتید باز هــم از نزدیک 
ســراغ آن برویــد و با صاحبش معاشــرت کنید! 
البتــه خود من این کار را نکــردم و دومین بنزی 
را که از نزدیک دیدم خریداری کردم چون در آن 
بازه زمانی دانشــجویی بهتری پیدا نمی کردم، اما 
همیشه این طور نیســت و شما سعی کنید دنبال 
بنزهای متفاوتی بگردید.عصــر همان روز که بنز 
قهوه ای رنگ پریده را دیدم شــوق بیشتری برای 
یافتن ماشــین پیدا کردم، دوبــاره میان آگهی ها 
غرق شــدم و به یک بنز نقره ای رنگ قابل توجه 
برخوردم، بنزی که قیمتش با آنچه من در دســت 
داشتم و تصور می کردم فاصله های بسیاری داشت 
و از بنز ســبز رنــگ اول که هرگــز او را ندیدم 
هفتادمیلیون گران تر بود... . می دانستم خرید آن 
بنز با آن قیمت حدودا غیرممکن است، اما با آقای 
ابراهیمی تماس گرفتم و برایش گفتم، که توصیه 
کرد حداقل آن ماشــین را ببینیم؛ نهایتا موفق به 
خرید نمی شــویم. درب مغازه اش قرار گذاشتیم و 
با گلف سفید رنگ1991 اش به سمت بنز نقره ای 
رفتیم. نخســتین لحظه ای که آن ماشــین را از 

نزدیک دیدم برای تصاحبش بسیار مشتاق شدم. 
صاحب ماشین فرد محترمی به نام آقای عشقی نژاد 
بود که هنوز هم از او درباره بنز راهنمایی می گیرم 
و در مجموعه ای که با عنوان کمیته مرسدس بنز 
فعالیت می کند، ســمتی داشت. در دیدار و تست 
و گفت وگو درباره ماشــین آقــای ابراهیمی میان 
تعارف های مرســوم چانه زدن خریدار و فروشنده 
گفت: بنز چند تکه آهن نیست که بر سر آن چانه 
بزنیم بنز یک فرهنگ و الیف استایل است که افراد 
انتخــاب می کنند. به واقع هم درســت می گفت، 
خرید این ماشــین باید پیش زمینه هایی فرهنگی 
و فکــری درون یک فرد داشــته باشــد تا راضی 
به خرید آن بشــود. پس از دیدن ماشــین نسبتا 
ناامید و مشتاق به کافه چنار رفتیم و کمی درباره 
خصوصیات دانشجویی با ابراهیمی حرف زدم. هر 
چه بیشــتر می گذشــت دنبال راه حل جدی تری 
برای خرید بنز می گشتم؛ شب هنگام بود که پیاده 
به ســمت خانه برگشــتم و در راه با صاحب بنز 
صحبت کردم که در میان آن مکالمه تعیین کننده 
راضی شد که ماشــین را صدوسی میلیون تومان 
بفروشد اما هنوز برای خرید پول کمی داشتم و با 
خانواده برای تکمیل پول ماشــین مشورت گرفتم 
که باالخره راضی شدند و پول من برای خرید بنز 
تکیمل شد. اگرچه آن شب استرس بسیار زیادی 
را تحمل کردم زیرا در یک شب نزدیک 9۰میلیون 
تومان کسری مالی داشــتم! تا به حال این حجم 
پول را در چند ســاعت بدهکار نشده بودم. متین، 
دوست من که او هم حاال یک بنز دانشجویی دارد 
آن شب سری به من زد و با هم درباره تامین این 
پول کمی غصه خوردیم، اما هیچ شــبی بی پایان 
نمی ماند و فردا خورشــید فرارسید و با دستی پر، 
دلی نگران و انگیزه ای فراوان برای قول نامه کردن 
ماشین در مغازه ابراهیمی رفتم. بعدازظهر ساعت 
۵ بود که عشقی نژاد با ماشین آمد و من هم با پدر 
به آنجا رفتیم، اگرچه هنوز پدر من رضایت کاملی 
برای این کار نداشت و به ابراهیمی گفت این پسر 

هیچ چیز از ماشین نمی داند.

   امیرحسین جعفری  
   روزنامه نگار 

با به آخر رســیدن کاوش های باستان شناســی 
نمایان شد؛ حاال می توانیم دروازه ای که کوروش 
هخامنشی دستور ساختش را داده بود ببینیم. 
تل آجری تا پیش از کاوش های باستان شناسی 
گنجینه ای از معماری ایــران را در خود پنهان 
کرده بود. باستان شناسان، با چندین فصل کاوش 
در این تپه، موفق به کشفی شدند که بسیاری از 
تحقیقات باستان شناسی در نزدیکی تخت جمشید 
و گذشته شــهر پارسه را تغییر داد. آنچه در تل 
آجری کشف شــد، تاریخ باستان شناسی دوره 
هخامنشــی را هم متحول کرد. کشف دروازه ای 

آن هم شبیه دروازه »ایشتار« در بابل نشان داد که 
»کوروش« هخامنشی پس از فتح بابل از معماران 
آنجا خواسته بود شبیه آن دروازه را در جایی که 
امروز کم تر از سه کیلومتر با تخت جمشید فاصله 
دارد بسازند. باستان شناسان بر این باورند که این 
دروازه اگرچه برای کاخی به نام فیروزی ساخته 
شــده اما دروازه ای برای شهر پارسه بوده. پیش 
از آن کــه داریوش حتی به فکر ســاختن تخت 
جمشــید افتاده باشد. هیات مشــترک ایران و 
ایتالیا با بیش از 1۰فصل کاوش باستان شناسی 
موفق شــدند تا کل دروازه را از زیر خاک بیرون 

بیاورند و گردشگران بتوانند، دروازه ای که کوروش 
هخامنشی دستور ساخت آن را داده بود و پسرش 
کمبوجیه این خواســته را به پایان برد، ببینند. 
روی دیوارهای این دروازه موجودات افســانه ای 
نقش بسته شده بود که یکی از مهم ترین آن ها 
یعنی »موشخوشو« از هنر معماری هخامنشی 
در دوره های بعدی حذف می شــود. کاوش های 
باستان شناســی در این محوطه یکی از بهترین 
کاوش های انجام گرفته در ایران اســت و برای 
نخســتین بار یک محوطه تا رسیدن به مرحله 

گردشگری کاوش و ثبت و ضبط شده است.

تحول تاریخ باستان شناسی هخامنشی با کشف »تل آجری«

 دفتر شعر »زوم« بنابر نوشته  شاعر »نام یک 
کتاب نیست، زوم جگر گوشه تاریخی است، 
در گوشــه  جگرم.« لیال محمودی در این اثر 
هرچه می نویسد، سرخ می شود: »زیر درخت 
انار، خدای آب، تشــنگی را ســر کشید/شب 
نازک، خــودش را پهن کرد روی شــاخه ها/

دانه های قرمز و روشن، چراغ راهمان شدند.« 
دفتر شعر»زوم« آیین عشق است، قانون عشق 
است، این ســروده ها به خودی خود ترکیبی 
از دو وجــه زبانی و بصری دارد، اثری اســت 
که هردو ابعــادش کالمش یعنی هم  صدا در 
طیف زمان و هم تجســم تصویــری در بعد 
مکان دارد و هر دو ابعاد به یک اندازه اهمیت 
دارند. مفاهیم و کالم تا حد زیادی مبتنی بر 
مفاهیم خالف آمد عادت است. سراینده گاه 
برمی گردد به عصر مجنــون و با کاروان او در 
بیابان ها پرسه می زند:»آیین عشق آمد، مجنون 
به پیامبری برگزیده شد/...حاال هرجا که عشق 
جاری است/آیه آیه، لیال نازل می شود.« و گاه با 
قطار پیش می رود: »یک ایستگاه، ایست، یک 
قطار، تار در این شــب مه آلود/ یک سوزن بان 
در انتظار پایــان باران/ و توقف نمی کند هیچ 
کس/ نه قطار، نه باران، نه ســوزن بان.« شاعر 
مدام در حرکت است، دائم به پس و به پیش 
می رود و قرار ندارد، او می خواهد با عشــق، با 
آتش، با ســرخ، عادات و رسوم زندگی و این 
روال تکراری زندگی را درهم بریزد: »ای کاش، 
چهارشنبه آخر، گیسو به آتش می کشیدم.« 
او می خواهــد: »بهار را پشــت در بگذارد و با 
زمســتان برود و او را به آتش بکشد و شعله ور 
کند.« این اشــعار، سرشــار از آرزوی زندگی 

کردن به شیوه کهن و جدید است، راوی گاهی 
پا بر زمین دارد و گاه به آسمان می رود، گاهی 
با »عزیز مصر« و»قبیله های سرسام« است و 
گاهی »در آخرین ایستگاه جهان« در»اقیانوس 
ســرخ« آخرین ایســتگاه »برای دیدار« قرار 
می گذارد:»ســنگی، برای اسمم کافی است/

پالکم را بر گردن بادها بیاویز/تا بر گرده اسب 
کهکشــان نعل ماه را رکاب بکوبم.« واژگان و 
ترکیبات تصویری،  شاعر را زیر طاق شاعران 
رمانتیک می بــرد، ترکیباتی چون:»پشــت 
پرچین های باد، چشــم های ابر، چشم دریا، 
دست های پل، ابرهای اندوه، روزهای خیس، 
زمستان سیاه، تدفین خاطره، فراموش خانه  
زمان، جادوگرانه های سرخ، شانه های آسمان، 
بدخشــان لبهات...« تم شعرها را تغزلی کرده 
اســت:»حرف میزنی، دسته دسته چکاوک از 
بدخشــان لبهات، هوس قند می کنند.« لیال 
محمودی شاعر چونان شیفتگان دوران کهن 
در آسمان خراشــی شــعله ور در آتش عشق 
نشسته  و با آرامشی مدادهای سرخ خود را تیز 
می کند تا عشق و آتش درون و اندوهانش را به 
تصویر بکشد: »زیر چشم بندهایمان، خورشید 
را پلک زدیم/نگهبان اشــک ها بودیم.« شاعر 
گاهی با معشوق در»مسیر بادها« و دلشوره ها 
قــدم می زند و بی »کلک« دل به دریا می زند 
شاید مرویدی صید کند و گاهی راوی از این 
حال وهوا و این کادر  بیرون می افتد و می گوید: 
»از کادر بیــرون افتاده، بانوی منحنی، در یاد 
چشــمی که او را زوم کــرده بود/در این همه 
انحنا، ســنگینی روز و پرتاب به پرده سیاه.« 
تصویر در شعر و هنر صرفا مسأله فرم و شکل 
نیســت، خود محتوای معنایــی و مضمونی، 
خصلتی تصویری می گیرد و اندیشه در ذهن 
شاعر بی آن که قابل تفکیک از سویه تصویری 
باشد ایجاد می شــود. شاعر در این سویه های 
تصویری گاهی منتظر آمدن »منجی عشق« 

اســت و گاهی سرش به ســنگ می خورد، 
صاعقه ای بر فرقش فرود می آید و برمی گردد و 
می گوید: »به عزاداری خودم مشغولم، در کنار 
پنجره ای که آجر به آجر باال می رود/مشغولم، 
به خشــکاندن گل هایی کــه از خاطراتم آب 

می خورند ...« 
شــاعر در حال کار کردن روی تراژیک ترین 
صحنــه ، از پیش به فصل پایانی فکر می کند، 
به فصل تنهایی، فصلی که سرشــار از نشاط 
و ســرزندگی بود اکنون »مساحت عشقم در 
هیچ ارتفاعی پیدا نیست/تنهایی ام از هر چاهی 
بیــرون می زند.« محمودی با خــود مدام در 
مبازره است، او سعی می کند جنبه  غریزی و 
نیروی خودانگیخته حسی اش را زیرنظر بگیرد 
و حتا اگر ضرورتی داشــته باشــد برآن مهار 
بزند و در این تالش هــای مضاعف، تنهایی، 
آشفتگی و سراسیمگی اش به وضوح انعکاس 
می یابد:»با همین فندکی که روزهایم را دود 
کرده ام/شمع ها را روشن می کنم.« شاعر وقتی 
بر سمند عشــق می تازد شعرش »برزبانی« و 
بیرونی می شود و وقتی در سایه روشن تراژیک و 
بی بر و برگشت ترسناکی وامی ماند شعرش»در 
زبانی«و درونی می گردد:»بادها، از راه رسیدند، 
ایستادند و به خاکسترم زل زدند/خودشان این 
آتش را شعله ورتر کرده بودند.« لیال محمودی 
ســعی می کند روایت را به شکلی بسازد که 
هر تصویر شــخصی، ســایه های گسترده ای 
به پیرامون بگســتراند، نوعی برون افکنی که 
حدومرزهای بــه مراتب وســیع تری را دربر 
داشته باشد. هرچه می گوید فقط مربوط به او 
نیست: »به خیام بگو، سال هاست گورمان را گم 
کرده ایم/کودکان مان، از کوزه دسته جمعی آب 
می خورند.« شعر محمودی از او شروع می شود، 
به جمع می رســد و در فلســفیدن تخمیر و 
تحلیل می شود: »این کوزه چو من عاشق زاری 
بوده است/در بند سر زلف نگاری بوده است...«

نگاهی به دفتر شعر»زوم« لیال محمودی 

نگهبان اشک ها بودیم

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

میراث

خاطرات

روزهای انقالب به روایت مطبوعات

ایران در تدارک استقبال از امام خمینی 

گروهی از زندانیان اهواز با شورش خود، سه افسر 
گارد را بــه گروگان گرفتند و خواســتار مصاحبه 
با مطبوعات شــدند ولی به شدت مورد تنبیه قرار 

گرفتند.
گروهــی از ســربازان گارد ســلطنتی در پادگان 
لویزان دســت بــه تظاهرات زدند. این ســربازان 
مدعی بودند آخرین قطره خون خود را برای بقای 

شاه نثار خواهند نمود.
بــازرگان اعالم کرد: بختیار باید اســتعفا کند در 
غیر این صورت باید ارتش را برای بقاء خود به کار 

گیرد.
شــهر قم به دســت مردم افتاد. دولت تانک ها و 

گشتی ها را جمع کرد.
محمدرضا جاللی نائینی از سناتوری استعفا داد.

برای تدارک مراسم اســتقبال از آیت اهلل خمینی 
ستاد ویژه ای توسط روحانیت مبارز تهران تشکیل 
شد. این ســتاد مرکب از روحانیون و نمایندگان 
همــه اقشــار و گروه هــای اجتماعی و سیاســی 
کارهای مربوط به انجام بزرگ ترین استقبال تاریخ 
از رهبر قیام ملت ایران را انجام خواهد داد. کمیته 
برگزاری مراســم اســتقبال اولین اعالمیه خود را 

صادر کرد.
- ناصر قشقائی با استقبال ۵۰هزار نفر وارد شیراز 

شد و گفت در خدمت آیات عظام هستم.
- در پاریس دانشــجویان ایرانی کنسولگری را به 

تصرف خود درآوردند.
-آیت اهلل طالقانی گفت: اگر ارتش دست به کشتار 

بزند مردم مسلح خواهند شد.
-امــام خمینی در مصاحبه با خبرنــگاران ایرانی 
گفتنــد: در حکومت اســالمی دیکتاتوری وجود 

ندارد، اســالم هم آزادی خواهد داد هم به اقتصاد 
توجه خواهد کرد و هم توجه به ســایر احتیاجات 

کشور.
- امام خمینی در آخرین مصاحبه خود با تلویزیون 
فرانسه گفت: برای تغییر رژیم، فشار افکار عمومی 
به معنی قانون اســت. ما به اســتناد همین قانون 
قدرت را به دســت می گیریم و حکومت را مستقر 
می کنیم. ما امیدواریم که ارتش با تمام افسران آن 
برگردد. البته در حال حاضر قشــرهائی از ارتش با 
ملت است ولی من صالح ارتش را در این می دانم 
که همه برگردند. اکنون آراء عمومی شــاه را خلع 
کرده است، به اســتناد همان فشار افکار عمومی 
که قانون واقعاً همان است باید قدرت را به دست 
بگیریم و حکومت را مستقر کنیم. از هیچ مملکت 
و از هیچ جایی، روحانیون ایران پشتیبانی و کمک 
مالی نمی گیرنــد. ما با آثار تمدن موافقیم، مایلیم 
که مملکت ما مجهز شــود به همه آثار تمدن ولی 
نه آن طور که شــاه عمل می کرد. شــاه تمام آثار 
تمدن را به صورت فاســدکننده درآورد، ســینما 
به صورت ترویج فساد شد، اخالق جوان ها را فاسد 
کرد، مراکز فحشــاء را زیاد کرد و وســائل اعتیاد 

جوانان را فراهم کرد.
- ارتشــبد قره باغی گفت: ارتــش از دولت قانونی 

پشتیبانی می کند.
- آیت اهلل خمینی گفتند: راهی را که باید برویم در 

بهشت زهرا اعالم می کنم.
- شوروی دســتور داد تا روستاهای آن کشور در 

مرز ایران را تخلیه کنند.
- ســفارت ژاپن به اتباع خود هشدار داد تا هر چه 

زودتر خاک ایران را ترک کنند.

حافظه تاریخی

کشف یک شهاب سنگ 
۷.۷کیلوگرمی در جنوبگان

دانشــمندان بلژیکی از کشف یک شهاب سنگ بزرگ 
در جنوبگان خبر داده اند.گروهی از دانشمندان شرایط 
نامناسب صحرای یخی جنوبگان را تحمل کرده اند تا 
پنج شهاب ســنگ جدید از جمله یک سنگ فضایی 
بزرگ بــا وزن نزدیک به 1۷پونــد)۷.۷ کیلوگرم( را 
پیدا کنند. این گروه پژوهشــی شامل »ماریا والدز«، 
پژوهشــگر »موزه فیلد« و »دانشــگاه شیکاگو« بود 
کــه تخمین زد از ۴۵هــزار شهاب ســنگی که تا به 
امروز در زمین یخی جنوبگان کشــف شــده اند، تنها 
1۰۰شهاب ســنگ به اندازه این عضو جدید که دقیقا 
1۶.۷پوند)۷.۶کیلوگرم( وزن دارد، بوده اند. والدز گفت: 
در مورد شهاب سنگ ها، اندازه لزوما مهم نیست و حتی 
ریزشهاب ســنگ های کوچک می توانند از نظر علمی 
فوق العاده ارزشمند باشند اما پیدا کردن شهاب سنگ 
بزرگی مانند این نمونه، نادر و هیجان انگیز است. این 
گروه که سرپرستی آن را »وینسیان دیبایل«، دانشمند 
سیاره شناسی »دانشگاه آزاد بروکسل« بر عهده دارد، 
نخستین گروهی است که مکان های جدید و بالقوه ای 
را که با استفاده از تصاویر ماهواره ای نقشه برداری شده 
بودند، برای یافتن شهاب سنگ کاوش می کند. دیبایل 
گفت: رفتن به یک ماجراجویی برای کاوش در مناطق 
ناشناخته، هیجان انگیز است اما باید با این واقعیت نیز 
کنار بیاییم که کاوش روی زمین بســیار دشوارتر از 

زیبایی تصاویر ماهواره ای است.
این گروه پژوهشی، سفر خود را برای تابستان جنوبگان 
در اواخر دســامبر برنامه ریزی کردند اما دمای هوا در 
منطقه همچنان در حدود منفی 1۰درجه سلسیوس 
بود. با چنین شرایط سردی حتی در اواسط تابستان، 
جنوبگان ممکن است مکانی بعید برای انتخاب کردن 
به نظر برســد اما فرصت هــای منحصربه فردی را به 
شکارچیان شهاب سنگ مانند این گروه ارائه می دهد 
زیرا جنوبگان یکی از بهترین نقاط در سراســر جهان 

برای شکار شهاب سنگ است.
جنوبگان، بیابانی با اقلیم خشــک اســت که میزان 
هوازدگی شهاب سنگ ها را کاهش می دهد. در سراسر 
مناظر سفید برفی، رنگ سیاه این سنگ های فضایی 
خودنمایی می کند. شــرایط در جنوبگان حتی برای 
کشف شهاب ســنگ هایی که ممکن است در برف و 
یخ فرو رفته باشند، مساعد است زیرا حرکت کوبنده 
یخچال های طبیعــی که در برابــر صخره ها حرکت 
می کنند، می تواند شهاب سنگ ها را در نزدیکی سطح 
دوباره در معرض دید قرار دهد. اگرچه نمی توان انکار 
کرد که شهاب سنگ کشف شده توسط این گروه، بسیار 
بزرگ محسوب می شود، اما فاصله زیادی با بزرگ ترین 
نمونه ســنگ فضایی دارد که تاکنون به سطح زمین 
رسیده است. این رکورد متعلق به شهاب سنگ »هوبا« 
در نامیبیا اســت. هوبا ۲.۷متر طول، ۰.9متر ضخامت 
و حدود ۶۰هزار کیلوگرم وزن دارد. این شهاب سنگ 
تقریبــا ۷۷۶۵برابر ســنگین تر از شهاب ســنگ تازه 
کشف شــده جنوبگان است.این سنگ فضایی بزرگ و 
سایر شهاب سنگ های کشف شده اکنون در »موسسه 
سلطنتی علوم طبیعی بلژیک« مورد تجزیه و تحلیل 
قرار دارند. اعضای گروه به صورت جداگانه نمونه هایی 
از رســوبات جمع آوری شــده از جنوبگان را مطالعه 
خواهند کرد. والدز از اینکه بفهمد شهاب سنگ ها چه 
اســراری دارند، هیجان زده اســت. وی افزود: مطالعه 
شهاب ســنگ ها به ما کمک می کند تا جایگاه خود را 
در کیهان بهتر درک کنیم. هرچه نمونه بزرگ تری از 
شهاب سنگ ها داشته باشیم، بهتر می توانیم منظومه 

شمسی خود را درک کنیم.

دنیای علم

با همین واژه های معمولی
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یکــی مظلمه پیش حجاج یوســف برد، جوابش 
نگفت و التفاتش نکــرد. مرد بخندید و به خنده 
می رفت و می گفت این از خدای متکّبرتر اســت. 
به حّجاج رسانیدند. بخواندش که این چرا گفتی؟ 
گفت از برای آنکه خدا با موسی سخن گفت و تو 
را از دل نمی آید که با خلق خدای ســخن گویی. 

حجاج این سخن بشنید و انصافش بداد.

جزئیات سعدی

پلیمــر فرعی: پلیمر فرعی یــا تخرین پذیر از 
فرآورده های فرعی مانند گاز، آب زیســت توده و 
نمک های معدنی تشکیل شده است که از آمید، 

اتر و استر به وجود می آید.

مشق کلمات

  ناهار رفته بودم خونه رفیقم،  ظرف نیم خوردۀ 
ماست دم دســت بود، گربه داشت لیس می زد. 
منم نصف ناهــارم مونده بود، دلم نمی اومد گربه 
رو دور کنــم. رفیقــم گفت از غــذای دهنی اش 
بدت نمیاد؟ گفتم ایشــاال که طوري نمی شــه. 
گربه ســت دیگه. گفت با تو نبودم با گربه م بودم. 

)Hosseyn(
   امــروز همســایه روبه رومونو دیــدم با لهجه 
شیرین شیرازی گفت: خونه رو نزدیک عید تمیز 
کردی مبارکه، من که فعال نتونستم. گفتم: عزیزم 
من هســتم هر وقت خواســتی بگو بیام کمک. 
گفت: بچه هام هستن. گفتم: منم مثل بچه ات. به 
زور می خوام خودمو بکنم تو دل پیرزن پیرمردا، 

از بس سال هاست پدر مادر ندارم. )ناهید(
   وضعیت مهاجرت جوری شــده که مایی که 
ایران موندیم شــب های تعطیل تــک و تنهاییم 
دوســتامون اون ور دنیا مهمونی هاشون۵۰-۴۰ 

)Shabi( .نفری شده
   دوستی رو تعریف می کردن که تو استرالیا از 
شــرکت خصوصی وام گرفته، با سود 1.۵درصد! 
بعــد یک ســال وقتی شــرکت فهمیــده طرف 
مسلمونه، تموم سوداش رو برگردونه، با این دلیل 
که تو مذهب شما سود درست نیست! تکرار کنم: 

)Hamid( .1.۵ درصد

مجازستان

ابوالحســن نجفی در سال 1۳۰۶ در شــهر نجف دیده به جهان گشود. او 
تنها عضو خانواده نجفی بود که در شهر نجف متولد شد، زیرا پدرش برای 
تحصیل علوم دینی به آن شهر رفت و مجتهد جامع الشرایط بود. نجفی چند 
سال بعد، همراه خانواده به ایران آمد. تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در 
اصفهان گذراند و در سال 1۳۲۶ در رشته ادبی دیپلم گرفت. سپس برای 
ادامه تحصیل به تهران آمد و در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در رشته 
زبان فرانسه مشغول به تحصیل شد. نجفی در دوران دانشگاه، از استادانی 
مثل پرویز ناتل خانلری، فاطمه سیاح و موسی بروخیم تأثیر پذیرفت. او به 
دالیلی دو سال ترک تحصیل کرد و در سال 1۳۳۲ با ارائه رساله ای به زبان 
فرانســه درباره صادق هدایت فارغ التحصیل شد و پس از فارغ التحصیلی، 
به عنوان دبیر دبیرستان های اصفهان مشغول به کار شد. در همان دوران 
انتشــارات نیل را در تهــران پایه گذاری کرد. در ســال 1۳۳۸ برای ادامه 
تحصیل به فرانسه رفت و تحصیالت خود را تا مقطع فوق لیسانس در رشته 
زبان شناسی در دانشگاه سوربن پاریس ادامه داد و در سال 1۳۴۴ به ایران 
برگشت. در سال 1۳۶9 به عضویت فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد و 
در سال 1۳۸۳ مدیر گروه ادبیات تطبیقی شد. انتشار شش ماه یک بارِ مجله 
ادبیات تطبیقی با مقاالت، گزارش ها و نقدهایی در این حوزه، از فعالیت های 
این بخش است که زیر نظر ابوالحسن نجفی و با نظارت او انجام می شدند. 
نجفی یکی از دقیق ترین دایره ها برای طبقه بندی وزن شعر فارسی را تدوین 
کرده که به »دایره نجفی« معروف است. برخی از ترجمه های مرحوم استاد 
نجفی عبارتند از: شازده کوچولو)آنتوان دوسنت اگزوپری(، »شیطان و خدا« 
و گوشه نشینان آلتونا )سارتر(، ضدخاطرات )آندره مالرو(، خانواده تیبو )روژه 
مارتن دوگار(، بیست و یک داستان از نویسندگان معاصر فرانسه، بچه های 

کوچک قرن )کریستیان روشفور(، شنبه و یکشنبه در کنار دریا )روبر مرل(، 
کالیگوال )آلبر کامو(، ادبیات چیست؟ )ژان پل سارتر(، استادکاران )آرتور 
آداُمــف(، همان طور که بوده ایم )آرتــور آداُمف(، پرندگان می روند در پرو 
می میرند )رومن گاری(نژاد و تاریخ )کلود لوی اســتروس(، نویســندگان 
معاصر فرانسه )برگزیده داستان های کوتاه(، وعده گاه شیر بلفور)ژیل پرو(، 
عیش و نیســتی )تیری مونیه( و گم گشته )ژیل پرو(. ابوالحسن نجفی از 
بزرگان عرصه  ترجمه، زبان شناسی، فرهنگ نویسی، وزن شعر فارسی، ادبیات 
تطبیقی و زبان و ادبیات فارسی در روزگار ما و یکی از تأثیرگذارترین افراد 
نسل خود در شناسایی و تربیت نویسندگان و پژوهشگران بود که کارنامه  

پربرگ و باری دارد، دوم بهمن سال 1۳9۴ در تهران درگذشت.

ابوالحسن نجفی؛ روایت یک زندگی از نجف تا تهران 
یاد


