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گلی امامی: در نخس��تين سالگرد هجرت كريم امامي، به همت و همراهي ناشران وفادارش، 
موفق ش��ديم پنج كتاب از او منتش��ر كنيم. سه تجديد چاپ و دو كتاب چاپ اول. مهمترين 
اين ها فرهنگ فارس��ي � انگليسي كيميا بود، كه در آخرين روزهاي پيش از بيماري اش آن را 
به نش��ر فرهنگ معاصر تحويل داد، و متاس��فانه هرگز موفق نشد مقدمه اي را كه سال ها بود 
برايش يادداشت جمع آوري مي كرد بنويسد. خوشبختانه از كارستان يك تنة او قدرداني شد، 
حت��ي ب��دون مقدمة تفصيلي مورد نظر هم فرهنگ جاي خودش را باز كرد و تا اين لحظه به 

چاپ هفتم رسيده.
سال بعد در اين فكر بودم كه يادنامه اي براي او گردآوري كنم.  نه كتابي در مدح و ثناي او )كه 
اصوالً از اخوانيات منزجر بود(  بلكه كتابي دربارة موضوعي كه هميشه ذهن  مشغول آن بود و به 
آن بها مي  داد: ترجمه. يكي از ياران و همكاران قديم او كه پاريس مكان است، حتي بيشتر از من 
در اين مورد مصر بود. قرار شد مقاالت خارج را جمع آوری كند و من مقاالت داخل را. فهرستي 
تهيه كرديم. من تلفني موضوع را به اطالع صاحب نظراني كه در نظر گرفته بوديم رساندم.  تذكر 
دادم كه عجله اي هم در كار نيست، ترجيح مي دهيم مطالب آموزنده و با كيفيت باشد. چون 
هدف اين بود كه كتاب، مرجعي باشد براي آموزندگان و دانشجويان رشتة ترجمه و مترجمي.

اما چنان كه كه افتد و دانيم نوشتن اين قبيل مقاالت دشوار است. اساتيد گرفتارند، و وقت 
كم اس��ت، به خصوص اگر مدام هم به آن ها يادآوري نكنيم.  دوست پاريس مكان مان هم كه 
در ابتدا حرارت زيادي نشان داده بود، به تدريج دلسرد شد و پس از چندي ديگر حتي جواب 
تلفن ها و نامه هاي مرا هم نداد. چنان كه گوئي از صفحة روزگار محو شده. گويا فقط شوق اش 

از دست رفته بود.
چند نفري به قول  ش��ان وفادار ماندند و مقاله دادند كه تعدادش��ان از انگشتان يك دست 

كمتر بود، َسر خوردم و موضوع را رها كردم. 



45فصلنامۀ مترجم/ سال بیستم/ شمارۀ پنجاه و دو و پنجاه و سه//////

مجل��ة مترجم، ك��ه از مجالت مورد عالقة  امام��ي بود و با آن همكاري مدام داش��ت نيز 
در اين س��ال ها تحوالتي را از س��ر گذراند و مدتي دچار فترت ش��د. خوش��بختانه در آستانة 
بيس��تمين س��ال تاس��يس اش با نيروئي جوان تر و با اميد بيش��تر تولدي دوب��اره پيدا كرد. 
وقت��ي عليرضا اكبری، پيش��نهاد ش��مارة ويژه اي ب��راي كريم امامي داد در عين تازه ش��دن 
غ��م ناش��ي از به نتيجه نرس��يدن يادنامه اش، بس��يار خوش��حال ش��دم و اس��تقبال كردم.

س��ه تا از مطالبي كه در اين ويژه نامه به چاپ مي رسد، از مطالبي است كه به وقت خود 
ب��راي ي��اد نامة او دريافت كرده بودم.  مطلب خانم دكتر ليال روحي، كه همچنان پرطراوت و 
بحث روز اس��ت، مصاحبه اي كه شاهرخ گلستان در آخرين س��فري كه به لندن رفته بوديم 
ب��ا او انجام داد، و نيز مطلبي ك��ه آقاي كاميار عابدي در مورد ادوارد براون نوش��ته بودند. از 
خوش قول هاي ديگر، دوست و يار قديم مان، بابك احمدي است، كه مقاله اش را سر وقت داده 
بود، و چون از چاپ آن نااميد ش��د، چند س��ال بعد آن را در مجلة »حرفه: هنرمند« به چاپ 
رس��اند )البته لطف كرد و به من اط��الع داد( و در معرفتش همين بس كه وقتي تقاضايم را 

مجدداً تكرار كردم با وجودي كه در سفر بود، همچنان بر سر قول و عهدش باقي ماند.  
استادان و صاحب نظراني كه اين بار به فراخوان ما پاسخ دادند، نهايت لطف را داشته اند و 

روح او را شاد كرده اند.  از تك تك آنان صميمانه سپاسگزارم.
اميدم آن اس��ت اين ويژه نامه كه در ش��كل حاضر حتي پربارتر از يادنامه اي است كه در 
نظر داش��تيم، هدفي را كه مدنظرمان بود برآورده كند، كتاب مرجعي براي همة عالقه مندان 

به رشتة ترجمه. 
يادش هميشه گرامي باد.


