از ﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد!

ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ﺣﺒﯿﺒﯽ
 ۳اذر  25) ۱۳۲۶ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۷ – (1945ﺑﻬﻤﻦ  ۱۶) ۱۳۹۷ﻓﻮرﻳﻪ (۲۰۱۹
ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
در ﺳﺎﻋﺖ  ۶و ﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ .۲۷ﺑﻬﻤﻦ  ۱۶- ۱۳۹۷ﻓﻮرﻳﻪ  ۲۰۱۹ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻬﺎد و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺧﻮﯾﺸﺎن و ﯾﺎران ﭘﺮ ﺷﻤﺎر ﺧﻮد را
ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ از زﻧﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ،و از ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق زن ،اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﺑﺮدﺑﺎر ،آرام و دﻟﻨﺸﯿﻦ و ﺑﯽ ﺗﮑﻠﻒ ﺑﻮد .ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان
ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت زﻧﺎن و ﻃﻨﺰ در ادﺑﯿﺎت ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮی داﺷﺖ و در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎﻣﯽ از او ﺑﺠﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ و آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اش ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﻣﻦ از دور ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ« اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از درﮔﺬﺷﺖ وی در ﭘﺎرﯾﺲ
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺒﮏ »ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ« ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﺋﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ را ﮐﻪ ﺧﻮد
زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻃﻨﺰ ﻫﺎﺋﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ و رواﯾﺎﺗﯽ دﻟﻨﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ
اﺳﺖ.
او ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺎدی را ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮده و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻮد »ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﻘﻼب آرام« را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﭼﻬﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای در ﻋﺮﺻﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
او ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ رادﯾﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﻤﺖ ﻫﺎی

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮﺑﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ﻋﺰﯾﺰ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده رﺿﻮی ﻧﺎﻇﺮ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ
ﮔﺮاﻣﯽ او رﺿﺎ ﻧﺎﻇﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺰﯾﺰش ،ﻧﺮﮔﺲ و ﺑﺎﻣﺪاد و ﺑﻪ ﺑﺮادرش
ﺳﺮوش ﺣﺒﯿﺒﯽ و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺒﯿﺒﯽ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺧﻮد را در
اﯾﻦ اﻧﺪوه ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ .ﻣﺎ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ﻋﺰﯾﺰ را ﮔﺮاﻣﯽ
ﻣﯽدارﯾﻢ و وﺟﻮد ﭘﺮ ﺗﻼش و ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮش را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﻣﻀﺎﻫﺎی دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ﺣﺒﯿﺒﯽ.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻋﺼﺮ ﻧﻮ

