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فرهنگ نویس پیشکسوت

تقــی وحیدیــان کامیــار روز چهــارم بهمــن مــاه  1313در
محلــهپاچنارمشــهدبــهدنیاآمــد.درســال1336دررشــتهزبان
و ادبیــات فارســی پذیرفتــه شــد و از محضــر اســتادانی چــون
سیداحمدخراسانی،دکترغالمحسینیوسفی،دکترفیاضودکتر
جمــالرضاییبهرهبرد.ازســالدوممقاالتوگاهداســتانهایی
در روزنامههــا مینوشــت .پایاننامــه دوره کارشناســی وی
«هنرافسانهنویسی»بود.هنوزمرکباینپایاننامهخشکنشده
بودکهازســویروزنامهآفتابشرقمنتشرشد.پسازاتمامدوره
کارشناســیضمنتدریسدردبیرستانبهکارپژوهشپرداخت
وتذکرهشــاعرانمشــهدرادرروزنامهخراســاننوشــت.درســال
 1343کتابیبهنامدســتورزبانعامیانهنوشتوسالبعدکتابی
بهنامدســتورزبانفارســیباروشنــوتألیفکرد.درســال1348
دررشــتهزبانشناســیهمگانیدانشــگاهتهــرانادامهتحصیل
دادوپایاننامــه«تکیهدرزبانفارســی»رانگاشــت.ویدرتهران
با ســازمان برنامهریزی کتابهای درســی نیز همکاری داشــت و
طــرحوزنوقافیهرابهروشعلمیارائهداد.رســالهدکتریویدر
زبانشناســیهمگانیدانشــگاهتهران،دربارهآهنگصدا،تکیه
ومکثدرزبانفارســیبااستفادهازدستگاهآوانگار(سونوگراف)،
بــهگفتــهدکتــرهرمــزمیالنیــانبیاغــراقیکــیازعلمیترینو
ابتکاریترینرســالههایدکتریایندانشگاهاست.پسازاتمام
دورهدکتــری،درفرهنگســتانزبانبــهپژوهشدرزمینهدســتور
زبانفارســیپرداختودرسال 1352دردانشگاهجندیشاپوربه
تدریسوپژوهشمشغولشد.ســالهامدیرگروهزبانوادبیات
فارســیبــود.مدتیهمدرســمتمعاونــتدانشــکدهادبیاتو
علــومانســانیخدمتکــردودرســال(1357بعــدازانقالب)به
ســمتریاســتدانشــکدهانتخابشــد.پسازدوســالاســتعفا
دادتــابهکارهایپژوهشــیبپــردازد.درایندانشــگاهســردبیردو
مجلهپژوهشنامهدانشــکدهادبیاتوعلومانسانیومجلهدینی
وادبیدانشــگاهشــهیدچمرانبود.درایندانشگاهابتداباسمت
استادیاریاستخدامشد.پسازسهسالبهمرتبهدانشیاریارتقا
یافتوپنجســالبعدبهمرتبهاستادیرســید 1370.بهدانشگاه
فردوسیرفت.مدتیسردبیریمجلهدانشکدهادبیاتدانشگاه
فردوســیرابــهعهــدهداشــت.حاصــلپژوهشهــایدکترتقی
وحیدیانکامیارکهدر 19عنوانکتابو 190مقالهارزشمندعرضه
شــد،درآموزشدســتور،عروضوقافیهوزیباییشناســیشــعر،
درمــدارسودانشــگاههاتحولبنیادینوانکارناپذیــرایجادکرد.
ســرانجامایناســتادبزرگدرچهارمبهمنمــاه 1396درزادروز
خود،چشــمازجهانفروبست.حاصلزندگیمشترک57ساله
ایناستادبزرگ،ششفرزندبرومنداستکههمهدرعرصههای
دانشخوشدرخشــیدهاند.زندگیعاشقانهوعشقهایعلمی
ویدرستچونانقافیههاییکبیتمتوازنبرهممنطبقشده
اســت.مثلواژههایقافیهایکهدرهمانحالکهمســاویاست،
متفاوتاستوهریکیازسویآندیگریانگیختهشدهاست.

روز هفتم مردادماه امســال جامعــه فرهنگی ایران
یکــی از اعضــای فعــال و امیدبخــش خــود را از دســت
داد .مدیا کاشــیگر ( ،)۱۳۹۶ -۱۳۳۵نویســنده ،شــاعر،
مترجــم و منتقــد ادبــی پــرکار و اثرگــذار در  ۶۱ســالگی
براثر مشــکالت جســمی درگذشــت .من او را از نوزادی
میشناختم ،اما ارتباطمان از سال  ۱۳۵۲آغاز شد.
مدیــا در خانــوادهای فرهنگــی پــرورش یافــت،
مادرش در دانشــگاه تهران ادبیات فارسی خوانده بود
و پدرش استاد ژئوفیزیک بود .مدیا تحصیالت ابتدایی
را در فرانسه گذراند و پس از بازگشت خانواده به تهران
به دبیرســتان رازی رفت و تحصیالت دبیرســتانی را با
رتبه اول بهپایان رساند.
او نخســت در دانشــکده معمــاری بــه تحصیــل
مشغول شد ،ولی آن را نیمهکاره رها کرد و به دانشکده
اقتصــاد رفــت ،کــه آن هــم بهخاطــر انقــاب بهجایی
نرســید و تنهــا حاصــل آن دوســتی و ازدواج بــا یکــی از
همــکالس هایش در  ۲۱ســالگی بود .ایــن ازدواج چند
ســال بعد به جدایی انجامید و پســری کــه حاصل این
پیونــد بــود نــزد مــادر مانــد .حاصــل ازدواج دوم مدیا
دختری اســت که در فرانســ ه در دوره دکتری ریاضیات
تحصیل میکند.
مدیــا در ســفارت فرانســه بهعنــوان مترجــم کار
میکــرد و دارالترجمــهای هم داشــت که بســیار موفق
بــود و او چنــدان دغدغــه مالــی نداشــت .او شــخصی
خوشبرخــورد ،پذیــرا و گشــادهرو بــود کــه اعتمــاد و
دوســتی دیگران را جلب میکرد و بســیار بخشنده بود.
از کمــک به دیگران لذت میبرد و در این راه از هرکاری
که از دســتش برمیآمد دریغ نداشت .دوستان زیادی
داشــت و در خانــهاش همیشــه بهرویشــان بــاز بــود .او
یکــی از پرمطالعهترین افرادی بود کــه در زندگی خود
دیدهام .بســیار میخواند و این شــامل طیف وســیعی
از مطالــب بــود .هوشــی سرشــار و حافظــهای نیرومند
داشــت و بیشــتر آنچــه را کــه میخوانــد میفهمیــد و
بهیاد میســپرد .بازی را دوست داشت ،خواه شطرنج
یــا دارت بــود ،یــا بــازی رایانــهای .تحمــل و ظرفیــت
زیــادی بــرای کار کــردن داشــت ،زود خســته نمیشــد
توگــو یــا
و میتوانســت ســاعتها کار ،مطالعــه ،گف 
رانندگی کند .او بیشــتر در پی عرض زندگی بود تا طول
آن.
در ســال  ۱۳۵۶مطلبی تحت عنــوان درباره اخالق
علمی از ایلیا مچنیکف دانشــمند اوکراینی و دســتیار و
جانشین لویی پاســتور را برای ترجمه به مدیا دادم ،که
بهزیبایی ترجمه کرد و در شماره اول فصلنامه آشنایی

با دانش آن را منتشر کردیم .ترجمه خوب او سبب شد
تا از او بخواهم مجموعهای از اشــعار مایاکفســکی را از
زبان فرانســه ترجمه کند ،که آن را هــم پس از ویرایش
برای چاپ به انتشــارات توکا ســپردم و در ســال ۱۳۵۷
منتشــر شــد .او بعدهــا ویراســت تــازهای از ایــن کتاب
را تحــت عنــوان ابــر شــلوارپوش منتشــر کرد .ســومین
ترجمهاش ُرمانی از ایلیا ارنبــورگ بود بهنام کوچهای
در مسکو که در سال  ۱۳۵۸توسط انتشارات دنیا منتشر
شــد .اینها نخســتین کارهای او بود که در شــرح حالش
در جایی ذکر نشــده اســت .کتاب بعدی که ترجمه کرد
زنده باد مرگ اثر آرابال نویسنده اسپانیایی بود
در ســال  ۱۳۶۴هــم کــه مدتــی بــه انتشــار مجلــه
چیســتا کمــک میکــردم مدیا یکــی دو داســتان خوب
ترجمــه کــرد ،کــه در آن مجله چــاپ شــد .از آن بهبعد
او را گاهــی در خانــه پــدرش میدیــدم .گاه به من زنگ
مــیزد و درباره یــک واژه التین یا برگردان فارســی یک
اســم میپرســید و گاه من ،جوانی را که در پی مترجمی
زبــان فرانســه بود نزدش میفرســتادم ،یــا معنی واژه
یا عبارتــی فرانســوی را از او میپرســیدم .گاه آثارش را
میدیدم و خبر داشــتم عضو هیأت داوران چند جایزه
ادبی است .او در مراسم خاکسپاری برخی نویسندگان
مغضــوب بســیار فعال بود و بــا پیگیری موانع را از ســر
راه برمیداشت.
کتابهاییکهمدیاترجمهکردهاست،بویژه،درباره
ترجمه (نشــر افق  )۱۳۹۲از ُپل ریکور و ریختشناســی
قصــه (نشــر روز )۱۳۶۸از والدیمیــر پــراپ ،بــرای اهل
ادب آثار بســیار سودمندی اســت .تکنیک کودتا نوشته
کورتسیو ماالپارته (نشــر قصه  )۱۳۸۲که در سال ۱۹۳۱
نوشته شــده است ،همچنانکه نویســندهاش میگوید
«آمــوزش شــیوه درس گرفتــن و تفســیر رویدادهــا بــه
مدافعان آزادی» اســت .مرگ موریانه (نشــر میلکان
 )۱۳۹۴مجموعهای از مقالهها و سخنرانیهای اوست،
درباره شــیوههای ادبی (بهگفتــه او جنسها بهمفهوم
ژانر) و برخی نویســندگان ،که گســتردگی اطالعات او را
در زمینههای گوناگون نشان میدهد و هیچ ارتباطی با
موریانهها ندارد .چند قصه و داســتان کوتاه هم که از او
دیــدهام (وسوســه ۱۳۷۱؛ وقتی مینا از خواب بیدار شــد
۱۳۷۳؛ خاطرهای فراموششده از فردا  ،)۱۳۷۹گرچه
در اینبــاره تخصصــی نــدارم ،تصــور میکنم تالشــی
برای نوآوری را در این زمینه نشان میدهد.
مــرگ مدیــا کاشــیگر در جامعــه فرهنگــی بازتاب
وســیعی داشــت ،خبــر آن در همــه مطبوعــات و در
رســانههای فارســیزبان ســایر کشــورها منتشــر شــد و
در تشــییع جنــازهاش جمع زیــادی از اهــل فرهنگ ،از
جملــه نمایندگانی از ســفارت فرانســه شــرکت کردند
و ســخنرانان به بیــان ویژگیهای اخالقــی ،اجتماعی و
ادبی او پرداختند.

