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سفر و حذر من میان روایتها میگذرد

روایت آقای نویسنده از فراغتهایش
آخر
هفته

منیرالدین بیروتی

داستاننویس

سـ ــاعتها و روزها و هفتهها روزگار من به داسـ ــتان
نوشتن و خواندن میگذرد؛ شنبه و جمعه هم ندارد
و معموالً آخر هفته یا دیگر ساعتهای فراغت هم
گرم و دلگرم نوشـ ــتن و خواندن هسـ ــتم و کم پیش
میآیـ ــد ،تفریحـ ــی غیر از کتـ ــاب خواندن و نوشـ ــتن
برگزینم مگر اینکه ماللی عارض شـ ــود معموالً این
فاصله میان ماللها هم طوالنی است .بنابراین کم
سفر میروم و چندان به میهمانی نمیروم و مگر به
ضرورتهایـ ــی تن به میهمانی بدهم ،انبوهی فیلم
دور و ور خـ ــودم جمع کردم و به توصیه شـ ــماری از
دوسـ ــتان و آشـ ــنایان که دیـ ــدن آن فیلمهـ ــا را هر از
چندی توصیه و پیشـ ــنهاد میکننـ ــد ،اما آنقدر غرق
خواندن و نوشـ ــتن کتاب میشـ ــوم که کمتر فرصت
انجام این کار هم میسـ ــر میشـ ــود .تماشای تئاتر یا
رفتن به سـ ــینما هم مگر به اصرار و توصیه خانواده
و دخترم باشـ ــد اگر نه به این قسم کارها هم چندان
وقعـ ــی نمینهم .میماند مختصر مسـ ــئولیتهای
مردانـ ــه خانه از قبیل ضبط و ربط کردن خرابیهای
احتمالـ ــی مثل عوض کردن پوشـ ــال کولـ ــر یا تعمیر
آبگرم کن و ...این قسم کارها را نمیتوان بیاعتنایی
کـ ــرد و اتفاقاً آدم دسـ ــت به آچاری هم هسـ ــتم و تا
جایی که میسـ ــر باشـ ــد ،کم و کسـ ــریهای احتمالی
را خـ ــودم رفع و رجوع میکنم .ایـ ــن قبیل کارها هم
جمعه و شـ ــنبه نمیشناسـ ــد وقتی خرابی به بار آید
بایـ ــد زود دس ـ ـت به کار شـ ــد و معطـ ــل فراغت آخر
هفته نماند .با این حسـ ــاب تکلیـ ــف آخ ر هفتههای
من معلوم است ،روزی مثل دیگر روزهای هفته که
عموماً هـ ــم به کار خلق و روایت میگـ ــذرد .حقیقتاً
هم کمتر کاری مانند خواندن و نوشتن مرا سر ذوق
میآورد .تازگی بعد سه ،چهار سالی از نوشتن رمان
ی اسـ ــت رمان تازهای را
جدیدم فارغ شـ ــدم و چند 
دسـ ــت گرفتهام و بـ ــا آن ور م ـ ـیروم و تدریجاً آن را
پیـ ــش میبـ ــرم و در کنارش هـ ــم ایدههایی در ذهن
معطل مانـ ــده را پیش میکشـ ــم و از آنها داسـ ــتان
کوتاه درم ـ ـیآورم .در کنار این کارهـ ــا هم خواندن و
خوانـ ــدن و خوانـ ــدن عیش مدام من اسـ ــت و حتی
هراز گاهی هم سفر میروم .همراهم یکی دو کتاب
هست و حرص همسـ ــفران را درمیآورم و آنها هم

به غر و شـ ــوخی میگویند ،چرا در سفر هم دست از
کتاب خواندن نمیکشـ ــم؟! تازگی هـ ــم رمان کمتر
دیده شـ ــده «گفت و گوهایی با پروفسـ ــور ایگرگ» با
ترجمه افتخـ ــار نبوینژاد از جناب فردینان سـ ــلین
را خوانـ ــدم .معمـ ــوالً همه آنچـ ــه از نویسـ ــندههای
محبوبـ ــم به فارسـ ــی درمیآیـ ــد را میخوانم ،حتی
اگر ترجمههـ ــای آنها چنـ ــدان هم خوب نباشـ ــد .از
خوانـ ــدن این اثر فردینان سـ ــلین هـ ــم حس خوبی
داشـ ــتم و بـ ــرای چندمینبـ ــار پیش خـ ــودم اعتراف
کردم نویسـ ــنده بزرگ و خالقی اسـ ــت .نخستینبار
در سالهای جوانی و دوران دانشجویی رمان «سفر
به انتهای شـ ــب» را از این نویسـ ــنده خواندم و از آن
روزگار تاکنـ ــون هر آنچه از این نویسـ ــنده به فارسـ ــی
درمیآیـ ــد ،میخوانـ ــم و از دسـ ــت نمیدهـ ــم .من
در سـ ــالهای جنگ شماری از دوسـ ــتانم را از دست
دادم و بـ ــا روی نکبت و هولناک جنگ روبهرو شـ ــده
بودم ،با گوشـ ــت و پوست و اسـ ــتخوان و عمق جانم
رمان «سـ ــفر به انتهای شب» را درک میکردم ،زیرا
سلین به خوبی و خالقانه چهره زشت و غیرانسانی
جنگ را آشـ ــکار میکرد .خالصه اینکه سـ ــفر و حذر
من در دل کتابهـ ــا و روایتها میگذرد میان آتش
و دودهای روایت شده در رمانهای بزرگ و کوچک
جهـ ــان و مـ ــن این مقـ ــام بـ ــه دنیا و آخـ ــرت ندهم،
فراغتی و کتابی و....

تـــوی تاکســـی یـــا ون یـــا هر وســـیله
داستانک دیگـــری کـــه مـــن راننـــدهاش نباشـــم
ایــــرانی نشســـتهام ،ســـرم توی کتابی از «هشام
مطـــر» اســـت و خواندن بـــه خطوطی
رســـیده که «مطر» منتظر زنـــگ برادر
هنگام رســـیدن بـــه خاک لیبی اســـت.
من توی ون نشستهام« ،مطر»در خاک
داوود پنهانی فرانسه مشغول نوشـــتن مقدمه کتابی
روزنامه نگار از تورگنیـــف اســـت ،برادرش بـــه لیبی
رســـیده و من بـــه خطـــوط روایی قصه
بعد از ایـــن فکر میکنم .توی ون نشســـتهام ،در گرمای تهران
نشســـتهام ،بـــا کتابی از «مطر» نشســـتهام ،با دانههـــای گرما و
عرق روی پیشـــانی نشستهام .سر به زیر و محو نشستهام تا ون،
یـــا تاکســـی یا هر چه نامـــی دارد ما را به مقصد برســـاند .چراغ
قرمز میشـــود و خودرو میایســـتد .ســـر بلند میکنم ،ســـمت
چپـــم را میبینم ،کارخانه را میبینم ،ســـکوت را میبینم و رد
محو کارگرانی کـــه روزگاری صبحها ،مثل همه ما از همه جای
شـــهر حرکت میکردهاند تا برسند به اینجای شهر .به اینجا که
روزگاری پیـــش از این رونقی داشـــته و محل رزق و روزی و کار و
تولید بوده اســـت .کارخانه تعطیل در سکوت صبح ،در گرمای
روز ،در خیابانـــی خلوت ،پشـــت چراغ قرمز مانـــده ،متروکتر
از همیشـــه ،بیآن که رد رؤیای کارگرانـــی را به خاطر بیاورد که
روزگاری از آن در میگذشتهاند.
***
جـ ــاده مخصـ ــوص را اگر از سـ ــمت کـ ــرج به تهـ ــران رانده
باشـ ــید ،میان انبوه کارخانه و تعمیرگاه و ابزارفروشی و دفاتر
فروش ،تابلوی زردرنگ قدیمی و زهوار دررفته رنگپریدهای
خودنمایـ ــی میکند که یعنی روزی روزگاری ،شـ ــاید سـ ــالها

بدون هیوال

این نویســـنده امریکایی متولد سال ،1968
داستانک تاکنـــون مجموعـــه داســـتانهای متعددی
خــــارجی نوشـــته که در بیـــش از  40روزنامه و مجله به
چاپ رســـیده اســـت« .اشـــتباههای عظیم» و «چند دقیقه پیش
از انفجار» دو مجموعه داســـتان او هســـتند .او اکنون در دانشگاه
اوکالهما به تدریس مشـــغول اســـت و در اوقـــات فراغت خود در
وبالگ شخصیاش یادداشت مینویسد.
هوس بیســـکوئیت شـــکالتی کرده بـــودم ،به همیـــن خاطر یک
عالمـــه بیســـکوئیت شـــکالتی با شـــکالت اضافه درســـت کردم
و بهعنـــوان نشـــانهای از عشـــق بـــه کـــودکان و همســـرم دادم.
دختر شـــش ســـالهام روی صندلـــیاش جلوی میـــز غذاخوری
نشســـته بـــود و از مـــن خواســـت موقع خـــواب برایـــش قصهای
بگویم.
گفت« :قصهای بدون هیوال»
پرسیدم« :حتی یک هیوال هم نداشته باشد؟»
گفت« :حتی یکی»
گفتـــم« :روزی روزگاری ،هیچ هیوالیی نبـــود چون هیوالها وجود
نداشـــتند .یک نفر ســـعی کرد بـــه یک هیوال بیســـکوئیت بدهد،
اما هیچ هیوالیی نتوانســـت آن را بگیرد ،زیـــرا هیوالیی که وجود
نداشـــت هیچ دســـتی نداشـــت .بـــه همیـــن خاطر بیســـکوئیت
روی زمیـــن افتـــاد .قصه ما به ســـر رســـید ،کالغه بـــه خونهاش
نرسید».
دخترم گفت« :این که قصه نبود».

محمددبیر سیاقی در  99سالگی درگذشت
چهره
هـــفته

دکتر محمد دبیرسیاقی

پژوهشگر و محقق
ادبیات فارسی

بودهمیشود.
اما آخرین پیشـــنهادم کتاب«وضعیت اجتماعی کودکان در ایران» کاری از «پیام روشنفکر» است که با همکاری
«نشر آگاه» روانه بازار شده ،کتاب در دستهبندی آثار اجتماعی-پژوهشی قرار میگیرد اما خواندن آن نه تنها برای
فعاالن این عرصه ،بلکه برای خانوادهها ،روزنامه نگاران و بویژه نویســـندگان کودک و نوجوان بسیار مفید است.
کتاب ما را با جنبههای تلخی از زندگی کودکانی که آنان با عنوانهایی نظیر کودکان کار ،بدسرپرســـت و خیابانی
میشناسیم ،آشنا میسازد .هر فردی که دغدغه انسانی دارد باید این کتاب را بخواند تا بداند چه اوضاع و احوال
تلخی بر بخشی از کودکان میگذرد.

گفتم« :نبود؟»
گفت« :سر بیسکوئیت چه بالیی آمد؟»
گفتم« :خرد شد».
ســـرش را تـــکان داد و گفت« :نـــچ ،چون هیـــوال در واقع نامرئی
بوده».
یکـــی از ابروهایم را باال انداختم و او هم یکی از ابروهایش را باال
انداخت.

پرسیدم« :اصالً به حرفهایم گوش میکردی؟»
گفت« :نه ،واقعاً نه» و یک بیسکوئیت دیگر برداشت.
و همـــه جـــا ،زیـــر تختهـــا ،در کمدهـــا و در تاریکـــی آن بیرون
و در سراســـر جهـــان ،هیوالهـــا پنهـــان شـــده بودنـــد و منتظـــر
بودند.

مردی که از لغتنامه کم شد

ت کودکان میگوید
این قبیل تفریحات و نوشیدنیها نرفتم.
از نوشـــتههای اجتماعی این روزنامه نگار مشـــهور که بگذریم ،رمان «همسایه ها» نوشته «احمد محمود» هم از
آن کتابهایی اســـت که آن را حداقل یک بار باید خواند .داســـتان این کتاب درباره پســـر نوجوانی است که درگیر
عشـــق بلور خانم ،زن صاحبکار خود میشـــود؛ ماجراهای داستان در سالهای ملی شدن نفت به تصویر کشیده
شـــده ،در روزگاری که خوزستان و آبادان نقش بسیار مهم در این زمینه داشتهاند .او هم در همین حول و حوش
درگیر جنبشهای کارگری شـــده و کمکم وارد ماجراهای آن میشـــود ،کتاب میخواند و از ســـلطه انگلیســـیها
باخبر میشـــود ،در همین مسیر به مرور شخصیتش رشد کرده و متوجه مسیری اشتباهی که در آن قدم گذاشته

پیـ ــش از این یکی بوده که به عشـ ــق رونق گرفتن زندگیاش،
آمده این جـ ــا در دل کارخانهها ،مغازهای دیده ،پسـ ــندیده و
رفته و آمده تا کسـ ــب و کارش را راه بیندازد تا امور زندگیاش
رونق بگیرد.
چندی هـــم دود کبابش رفته تا آســـمان تهـــران و بین دود
کارخانههـــا گم شـــده ،محو شـــده تـــا دیده نشـــود .هـــم او پی
انتخاب نامی برای کاســـبی خویش اسم سعید را انتخاب کرده

تـــا مردمان را معلوم شـــود که یا نام صاحب کبابی آقا ســـعید
اســـت یا نام فرزندش را بر کســـب و کار خویش نهاده تا کبابی
بدرخشد و به این نام شهره شود در انبوه کارخانهها و جادهها.
کجاســـت نامی که این رســـم نهاد و اکنون جـــز تابلویی رنگ و
رو رفته چیزی از او در شـــهر باقی نمانده؟ کجاســـت شهری که
روزگاری بـــا آرزوی بســـیار بر آن قدم نهادی تا روزی به دســـت
بیاوری ،اما روزگارت را سپری کرد.

دکتـــر محمـــد دبیرســـیاقی ،پژوهشـــگر و محقـــق ادبیات
فارســـی در  ١٢٩٨در قزویـــن متولـــد شـــد .تحصیـــات
ابتدایـــی و متوســـطه را در همان شـــهر به پایان رســـاند.
در ســـال  ١٣١٨وارد دانشگاه تهران شـــد و دوره لیسانس
علی اشرف صادقی را در همانجـــا گذراند ،ســـپس وارد دوره دکترای ادبیات
عضو پیوسته فارسی شـــد .ملک الشعرای بهار ،بدیع الزمان فروزانفر،
فرهنگستان زبان
فارسی جـــال همایـــی ،ســـعید نفیســـی ،علی اصغـــر حکمت و
و ادب
ابراهیـــم پـــورداوود از اســـتادان او بودنـــد .در  ١٣٢۵بـــه
عضویـــت انجمـــن ایران شناســـی که
ابراهیم پورداوود تأســـیس کرده بود،
درآمـــد .در همیـــن ســـال ســـفرنامه
ناصرخســـرو را براســـاس چاپ برلن
و بـــا تصحیحـــات جدید منتشـــر کرد.
در  ١٣٢۶رســـاله دکتـــرای خـــود را که
تصحیـــح دیوان منوچهـــری بود و زیر
نظر فروزانفر تهیه شـــده بود به چاپ
رساند .در همین ســـال دو متن دیگر
را نیـــز منتشـــر کـــرد ،یکـــی تصحیـــح
مجـــدد لغت فرس اســـدی کـــه پاول
هـــورن آلمانی ً
قبـــا آن را چاپ کرده
بود و دیگری بخـــش مربوط به ایران
از نزهـــت القلوب حمداهلل مســـتوفی
کـــه گای لســـترنج انگلیســـی آن را در
لندن به طبع رسانده بود.
دبیر ســـیاقی بعد از اتمام تحصیالت خود به استخدام وزارت دارایی درآمده بود
و تا بازنشستگی نیز در همانجا خدمت میکرد .کتابی هم درباره مالیاتها تألیف
کـــرده بـــود ،اما بعد ازظهرهـــا و در روزهـــای تعطیلی با عالمه علـــی اکبر دهخدا
در تألیف لغـــت نامه همکاری میکرد .دهخدا در  ١٣٣۴درگذشـــت در حالی که
قســـمت اعظم لغت نامه هنوز تألیف نشـــده بود و مواد خـــام آن روی برگههای
کاغذی یا فیش نوشته شده بود.
سرپرســـتی لغـــت نامه به عهـــده وصی و جانشـــین دهخدا ،دکتـــر محمد معین

گذاشـــته شـــد .دکتر معین از تعدادی از فضال برای همـــکاری در تألیف و تدوین
لغـــت نامه دعوت به عمـــل آورد که یکی از آنان دبیرســـیاقی بود .دبیر ســـیاقی
نه تنها چندیـــن مجلد از لغت نامه را تهیه وتألیف کـــرد بلکه جزو هیأت مقابله
لغتنامه نیز بود.
دیگـــران که کـــم تجربهتر بودنـــد مطالب لغت نامـــه را با او و نیـــز محمد پروین
گنابادی و دکتر جعفر شهیدی مقابله میکردند و این سه نفر در حقیقت مطالب
آنان را ویرایش میکردند.
پس از بیماری دکتر معین در  ١٣۴۶و مرگ او در  ١٣۵٠دکتر شـــهیدی سرپرست
مؤسســـه لغت نامه شـــد .دبیر ســـیاقی در این زمان کماکان به همـــکاری خود با
لغت نامه ادامه داد .پس از اتمام تألیف لغت نامه اولیای مؤسســـه به فکر تهیه
فرهنـــگ بهتر و روشـــمندتری از لغت نامه افتادند که حتی المقدور از اشـــکاالت
لغت نامه خالی باشد.
این فرهنگ که نام آن لغت نامه فارســـی است و تاکنون چند جزوه آن تا اواسط
حرف ب چاپ شـــده تألیف چند نفر است که یکی از آنان دکتر دبیر سیاقی است.
وی به تنهایی چند جزوه از آن را تألیف کرده اســـت .همکاری دکتر دبیرسیاقی تا
چند سال پیش که وی بهعنوان اعتراض به منصوب شدن شخصی به سرپرستی
مؤسسه که اهل ادبیات و لغت نبود همکاری خود را با آنجا قطع کرد و به قزوین
مهاجـــرت کرد.دکتر دبیرســـیاقی در جنب ایـــن کارهای تحقیقی بـــه تدریس در
بعضی دانشـــگاههای کشـــور نیز میپرداخت .عالوه بر آن مدتی در کشور چین و
مصر به تدریس زبان و ادبیات فارسی مشغول بود.
غیر از کتابهایی که در باال به آنها اشـــاره شد وی چند متن دیگر را نیز تصحیح و
چاپ کرده است که مهمترین آنها به این شرح است:
 .١دیوان عنصری.٢ ،دیـــوان فرخی.٣ ،دیوان المعـــی.۴ ،فرهنگ مجمع الفرس
ســـروری کاشـــانی.۵ ،کلیات شاه داعی شـــیرازی .۶ ،شـــانزده رساله شـــاه داعی،
.٧فرهنـــگ آنندراج.٨ ،فرهنگ غیاث اللغات به ضمیمه فرهنگ چراغ هدایت،
.٩شاهنامه فردوسی.١٠ ،خالصه االشعار تقیالدین کاشی ،بخش شعرای قزوین،
 .11سفرنامه خوزستان نجم الملک.١٢ ،زرتشت نامه.١٢ ،تذکرة الملوک.
کتابهـــای زیر نیز تألیف یا گردآورده او اســـت.١:گنج بازیافته.٢ ،اشـــعار دقیقی،
.٣جاللالدین خوارزمشاه.۴ ،فهرست الفبایی لغات فارسی السامی فی االسامی
ابوالفضل میدانی.۵ ،شـــاهنامه به نثر.۶ ،کشـــف اآلیات قرآن.٧ ،کشـــف االبیات
شاهنامه.٨ ،پیشاهنگان شعر فارسی.

