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نامه به هوشنگ آزادی ور؛ شاعری که مدام

یک دستورالعمل ساده در باب رنجاندن کتابنخوانها

برسد به دست تو با دو سرفه  

یک کتابفروش از خاطرات و قصههای راسته کتابفروشها به ما میگوید

راسته
کتاب
فروشها
میالد ظریف

داستاننویس
وکتابفروش

من خوابم مییاد .این را میتوان به بعضی مشتریها
گفت که میآیند توی کتابفروشی و نمیدانند برای چه
سردرگم سردرگم.
آمدهاند.
ِ
معلوم نیسـ ــت دنبال چه جور کتابی هسـ ــتند و اگر هم
بفهمند که عاشـ ــق معرفی کردن ادبیات ناب بهشـ ــون
هسـ ــتی و شـ ــوق و ذوق کتابفـ ــروش را ببیننـ ــد کـ ــه چه
عطشی دارد برای معرفی کتابهایی که خاص هستند
و متعلـ ــق به سـ ــرزمین ادبیات ناب ،دیگـ ــر باید فاتحه

عکس :ایکنا

جسم و روحت را بخوانی تا پایان آن روز.
از بس چنین مشـ ــتریهایی بازی دارند پس بهتر است
همـ ــان اول آب پاکی را روی دستشـ ــان بریزی و بگویی
من خوابم مییاد.
بـ ــاور کنید من هم روزهـ ــای اول کتابفروش بودنم گول

ظاهـ ــر فریبنـ ــده چنیـ ــن مشـ ــتریها را میخـ ــوردم .در
واقـ ــع بهتر اسـ ــت بگویم گول ظاهر همه مشـ ــتریهای
کتابفروشی را میخوردم.
همه را به چشـ ــم یک کتابخوان میدیدم .اما باور کنید
که هر مشـ ــتری که وارد کتابفروشـ ــی میشود کتابخوان
نیسـ ــت .بعضیهـ ــا میآینـ ــد و بـ ــرای رفع خسـ ــتگی و
یـ ــا اتالف وقـ ــت و یـ ــا سـ ــر در آوردن از چیـ ــزی (کتاب)
کـ ــه بـ ــا آن فاصلـ ــه کهکشـ ــانی دارنـ ــد ،در کتابفروشـ ــی
میچرخند.
چنین مشـ ــتریهایی تأکیـ ــد میکنم بسـ ــیار خطرناک
هستند برای شما اگر کتابفروش هستید.
حتی اگر کتابخوان هسـ ــتید و هفت ـ ـهای الاقل یک بار به
کتابفروشـ ــی میروید هم از برخورد با چنین آدمهایی
اجتناب کنید.
برای شـ ــناخت این گونه کتابنخوانها کافی است این
کد را از من داشته باشید :همین که کسی را دیدید که به
جای نگاه کردن و ورق زدن و باال و پایین کردن کتابها
به شما به دستهای شـ ــما به انتخاب شما خیره شده
از ایشـ ــان فاصلـ ــه بگیرید اینهـ ــا دقیقاً همـ ــان جنس
ناخوانندههای مزاحم هسـ ــتند که قصـ ــدی ندارند جز
مزاحمت برای روح و روان و جسم شما.
من همین اآلن که این سـ ــطور را مینویسـ ــم به یکی از
ایـ ــن ناخوانندهها گفتـ ــم خوابم مییاد و آمدم پشـ ــت
لپتاپ نشسـ ــتم و یادداشـ ــت کتابفروش ایـ ــن هفته را
شروع کردم به نوشتن.
او را میبینـ ــم (همـ ــان ناخواننده را) که خیره شـ ــده به
من .به دس ـ ـتهایم .آخ که چه لذتـ ــی دارد که میبینم

غرق در فضولی اسـ ــت که من چه مینویسم و به جای
راهنمایـ ــی کردنـ ــش که چـ ــه کتابی خوب اسـ ــت بهش
گفتم من خوابم مییاد!
بهش گفتـ ــم خوابم مییـ ــاد و او بـ ــدون اینکه تعجب
کنـ ــد گفت پس خوب بخوابید! و آمدم پشـ ــت لپ تاپ
نشستم.
میبینید چنیـ ــن کتابنخوانهایی حتـ ــی از این جمله
یک کتابفـ ــروش هم تعجب نمیکنند .باید بگویم دنیا
از وجود چنین آدمهایی ُپر است.
مگر میشـ ــود آدم بیایـ ــد توی کتابفروشـ ــی و نداند چه
بخواهـ ــد بخواند .پس هنر رنجاندن به قول شـ ــوپنهاور
اینجا نمایان میشود.
کتابفـ ــروش بـ ــا نهایت خصـ ــم و بدطینتـ ــی باید چنین
کتابنخوانهایی را از خـ ــود برنجاند و البته باید آنقدر
زیرکانه برخورد کنـ ــد که کار به برخورد فیزیکی و لفظی
نکشد .همه چیز باید در نهایت زیرکی انجام شود.
من دارم مینویسم و مشتری کتابنخوان به جای نگاه
کردن به کتابها و انتخاب کتاب و حساب کردن و رفتن
پی کارش دارد بِروبِر منو نگاه میکند.
حتمـ ــاً فهمیده کـ ــه دارم در موردش مینویسـ ــم و او را
به بدترین شـ ــکل ممکن دارم خطاب میکنم .ولی نه
چنین آدمهایی از کمترین نیروی تخیل و حس ادراک
قـ ــوی برخوردارنـ ــد .واِال ...نمیگذارد باقـ ــی جملهام را
بنویسم.
از همـ ــان روبهرو پشـ ــتش را به من میکنـ ــد و میگوید:
کاشـ ــکی میشـ ــد با خرید کتاب وقت خریدشان را هم
بخریم.
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فیلمها و سریالهایی که با موضوع
قیام جنگل ساخته شدند

کهنترین نمونه «شعر» در ایران

در «تحشیه» یادداشت هایی در باب زبان ،ادبیات و اسطوره های ایران را می خوانید که بد نیست درباره شان بدانید

تحشیه
سهند آقایی

پژوهشگر زبان و
ادبیات فارسی

درخـــت آســـوریک (آسوری/آشـــوری) نامـــی اســـت که
جاماســـپ آســـانا در مجموعه «متنهای پهلوی» برای
متنی برگزیده است که به تعبیر مرحوم احمد تفضلی،
«مناظـــره مفاخرهآمیزیســـت» در  ٥٤بنـــد ،میان بز و
درخت نخل ،که به زبان پارتی یا پهلوی اشکانی سروده
شـــده و به خط فارســـی میانه یا پهلوی ساسانی برجای
مانده است.
بارتولومه ،ایرانشـــناس آلمانی به سال  ١٩٢٢مختصات
زبان پارتی را در این شـــعر کشـــف کرد و سرانجام نشان

بارتولومه

ســـال  ١٩٣٠دریافت کـــه این متن بر وزن هجایی اســـت
و وی نخســـتین کسیست که آن را شـــعر دانسته است؛
نظری که پس از بیست سال توسط ایرانشناس آلمانی،
هنینگ ،صورت تازهای بر خود گرفت.
او در آغاز مقالهاش تصریح کرد که شـــعر بودن برخی از
متنهای پهلوی چون یادگار زریران و درخت آســـوریک
هرآینه ثابت شده است ولی تطبیق آنها با قواعد مسلّم
شعری دشـــوار است و هنوز مســـائلی چون وزن و بحر و
قافیه آنها کامالً روشـــن نیست .هنینگ دریافت که عدد

سیدنی اسمیت

داد کـــه دوگانگـــی زبانی در ایـــن متن ،ناشـــی از انتقال
شـــفاهی آن از روایـــت پارتـــی بـــه پهلوی بوده و توســـط
راویانی صورت پذیرفته که زبانشـــان فارسی میانه بوده
اســـت .شـــکل منثور نـــگارش ایـــن شـــعر در «متنهای
پهلوی» و نســـخههای خطی ،تا سالها شعربودن یا در
اینجا بهتر است بگوییم منظوم بودن این متن را پنهان
داشـــته بود؛ و این در حجابماندگی با وجود آن صورت
پذیرفته بود که شاعر یا راوی در بند  ٥٤درخت آسوریک
آشکارا اثر خود را «سرود» خوانده است.
به هر تقدیر ،امیل بنونیســـت ،ایرانشـــناس فرانسوی در

هجاهای ابیات با یکدیگر همخوان نیست و اساس نظم
نـــه بر هجاها ،که بر ضرب و تکیه ( ٤ضرب در هر بیت یا
دو ضرب در هر مصراع) استوار است.
ســـیدنی اسمیت در ســـال  ١٩٢٦پس از مطالعه ترجمه
انگلیســـی نهچنـــداندقیـــق اونـــواال ،با توجـــه به نقش
آیینی درخت نخل در مناســـک ســـال نو آشـــور و شواهد
دیگـــر و نیـــز قرینههـــای آشـــکار و گوناگونی از مناســـک
دین زردشـــتی ،این شـــعر را مناظره مناقشهواری میان
زردشتیان و آشـــوریان دانست که در بیانی سمبولیک بر
زبان بز و درخت نخل جاری شده است.

ترا گمه
میرزا کوچک خانا!٭

تفسیر مشهور دیگری که از تقابل دو شخصیت نمادین
در ایـــن شـــعر برآمده از آن کریســـتوفر برونـــر و ناظر به
حقایق دو جامعه دهقانی و شبانی است.
در تفســـیر اخیر کـــه محمـــود روح االمینی نیـــز بیآنکه
از مقالـــه برونر باخبر باشـــد ،چنین بـــاور دارد ،بز و نخل
بهترتیب نماینده جامعه شـــبانی و کشـــاورزیاند .زبان
ســـاده و صورخیال ابتدایی این شـــعر و نیز بنمایههای
شفاهی آن برخی را بر آن داشته است که روایت درخت
آسوریک را بازماندهای از ادبیات توده بدانند.
برونـــر که این شـــعر را در وجهـــی نمادین تفســـیر کرده
بود ،همچنـــان آن را یگانه شـــاهد فابل (داســـتانهایی
از زبـــان حیوانات) از گروه زبانهـــای ایرانی میانه غربی
میدانســـت .پـــس چنانکـــه از مجمـــوع ســـخنان اخیر
برمیآید و همچنین اشـــاراتی که به انواع ســـازها در این
شعر رفته اســـت ،میتوان اینگونه انگاشـــت که راویان
شفاهی درخت آسوریک گوســـانهای پارتی (خنیاگران
دوره اشـــکانی) بودهانـــد کـــه خـــود دســـت بـــه اجـــرای
مناظرهای نمایشـــی میان بز و درخـــت نخل میزدهاند.
آمیختگی عناصر اســـطورهای و دینـــی (دیو ،خونیرس،
جمشـــید ،هرمزد ،هوم و )...با روایات حماســـی اشکانی
(داستان رستم و اسفندیار) که ارمغان کوچ اقوام سکایی
به ناحیه سیستان اســـت ،نظیر همان اتفاقیست که در
خداینامهها و بعد در شـــاهنامه و برخی متون حماسه
ملی افتاده اســـت .ترجمه فارســـی بخـــش آغازین این
منظومه را با هم میخوانیم:
درختی رسته است سراسر کشور سورستان (آشورستان)
بنش خشک است سرش تر
برگش به نی ماند ،برش به انگور
شیرین بار آورد برای مردمان
آن درخت بلند با بز نبرد کرد
که من از تو برترم به بسیار گونه چیز
و مرا بـــه خونیرسزمین (بخش مرکـــزی و اصلی زمین)
درختی همتن نیست...

خواندنیها

حامد جیرودی
خبرنگار

صاحب جایگاهی رفیعتر از آنچه بر آن تکیه زده بود
چهره
هفته
سیامک ظریفی

هر بار که از زیر باران می گذرم...

چکامه
عکس :نشریه گل آقا

روزنامهنویس
و پژوهشگر

ابوالفضـ ــل زرویـ ــی نصرآبـ ــاد ،طنزپـ ــرداز
صاحبنام پس از یـ ــک دوره بیماری طوالنی
در واپسین سـ ــاعات شنبه گذشـ ــته در حالی
درگذشـ ــت کـ ــه طنـ ــز فارسـ ــی و بسـ ــیاری از
طنزپردازان جوان وامدار او هسـ ــتند .مرحوم
زرویـ ــی در آسـ ــتانه پنجاه سـ ــالگی از میان ما
رفت و اگرچه سـ ــالهای درخشش بیمانند
او در مجلـ ــه ماندگار گل آقا از اوایل سـ ــال 70
تا حدود سال  73اتفاق افتاد که مقارن  22تا
 25سـ ــالگی وی بود ،اما چنان آوازه پرطنینی
داشـ ــت که نـ ــام او هیـ ــچ گاه فراموش نشـ ــد.
آشـ ــنایی عمیق زرویـ ــی با متون کالسـ ــیک و
ادبیات کهن فارسـ ــی از دوران نوجوانی آغاز
شـ ــد .حافظ ـ ـهای فوقالعاده قوی داشـ ــت و
بسـ ــیاری از اشعار شـ ــاعران بزرگ و جمالتی
معروف از متون ادبی را به خاطر سپرده بود.
محـ ــدوده مطالعـ ــات او در این حـ ــوزه چنان
گسـ ــترده بود کـ ــه حتی نوشـ ــتههایی در مورد
سحر و جادو و اطالعاتی در مورد صور فلکی
را هم در بر میگرفت .تسـ ــلط شـ ــگرف او بر
متون کالسـ ــیک ،در کنـ ــار ذوق ،اسـ ــتعداد و

صابری (گل آقا) میخواسـ ــتند تا تذکرهشان
سـ ــریعتر نگاشته شـ ــود .زرویی بسـ ــرعت به
شـ ــهرتی رشـ ــک برانگیز دسـ ــت یافت .او در
مؤسسـ ــه گلآقا طـ ــی دورهای دبیـ ــر ماهنامه
و دبیـ ــر اجرایی سـ ــالنامه بود .پـ ــس از خاتمه
همکاری بـ ــا گلآقا ،با تعدادی از رسـ ــانهها از
جمله همشـ ــهری ،جام جم ،انتخـ ــاب ،زن،
مهر و تماشاگران به همکاری پرداخت .برای
صدا و سـ ــیما نوشت .به حوزه هنری رفت و با

یونس استادسرایی مشـ ــهور به میرزا کوچک خان جنگلی مبارز
ملیگرا ،مبارز انقالب مشـ ــروطه و از اهالی رشـ ــت بود .او رهبری
گروهی را بر عهده گرفت که قصدشان آزادسازی گیالن از اشغال
روسـ ــیه بود و نهضتش به نهضت جنگل مشـ ــهور شد اما کمبود
منابع مالی ،اختالفات درونی و حمله نظامی نیروهای دولت به
رهبری سردار سپه و انگلستان منجر به سقوط این حکومت شد.
میرزا کوچک خان در نهایت در تاریخ 11آذر سـ ــال 1300و در حال
عقبنشینی بر اثر یخ زدگی در کوههای تالش درگذشت و سپس
خالو قربان که از یاران سـ ــابق میرزا و از هـ ــواداران رضاخان بود،
سـ ــر میرزا را از تنش جدا کرد و به تهران ،نزد سـ ــردار سپه فرستاد.
امانهضتجنگلوزندگیمیرزاکوچکخانتاکنوندسـ ــتمایه
ساختچندسریالوفیلمسینماییشدهاستوحاالبهبهانه97
سالازدرگذشتمیرزابهبررسیاینآثارپرداختهایم.
دوفیلمویکبازیگر
قیـ ــام جنـ ــگل در دو فیلـ ــم سـ ــینمایی پیاپـ ــی بـ ــه نامهـ ــای
«سـ ــردارجنگل» و «میرزا کوچک خان» اثر مرحوم امیر قویدل
در سـ ــال  1362ساخته شـ ــد .در هر دو فیلم ،زنده یاد ولیاهلل
مؤمنی دوبلور و بازیگر سینما و تلویزیون ،نقش میرزاکوچک
خان را ایفا میکرد.
کوچکجنگلی
«کوچک جنگلـ ــی» معروفترین اثری اسـ ــت که دربـ ــاره قیام
جنگل سـ ــاخته شده .پروژه ساخت این سـ ــریال از سال  ۶۳آغاز
شـ ــد و در سـ ــال  ۶۶پایان یافت و بهروز افخمی کـ ــه در آن زمان
از مدیـ ــران گروه فیلم و سـ ــریال تلویزیون بـ ــود ،به نوعی متولّی
شـ ــکلگیری این مجموعهبود .در این بیـ ــن علی حاتمی درگیر
پروژه عظیم هزاردسـ ــتان بود و قرعه به نام ناصر تقوایی افتاد.
تقوایی فیلمنامه کوچک جنگلی را با نگاهی به داسـ ــتان مردی
از جنگل نوشته احمد احرار ،نوشت .وسواس تقوایی در فراهم
کردن وسایل اولیه و ابتدایی ،پیش تولید کار را بسیار طوالنی کرد.
به گفته برخی ،در زمان مسـ ــئولیت تقوایـ ــی به عنوان کارگردان

کلمات در وقوع باران و خاطره

ابوالفضلزرویینصرآباد؛ هفتهایکهگذشت رویدر نقابخاککشید
قریحه سرشـ ــار طنز این امکان را فراهم کرد
که با انتشـ ــار نشـ ــریه گل آقا و آغاز همکاری،
در ابتـ ــدای جوانـ ــی بسـ ــرعت بـ ــه یکـ ــی از
محبوبتریـ ــن چهرههای نشـ ــریهای تبدیل
شود که بسیاری از طنزپردازان پیشکسوت هم
در آن قلم میزدند.
زرویـ ــی در قالبهای مختلف طبـ ــع آزمایی
میکـ ــرد .در تمامـ ــی ایـ ــن قالبهـ ــا ذوق و
اسـ ــتعداد او مشـ ــهود بـ ــود .او در شـ ــعر چیره
دسـ ــت بود و طبعـ ــی روان داشـ ــت امـ ــا اوج
درخشش زرویی را باید محصول خلق ستون
«تذکرهالمقامـ ــات» دانسـ ــت .سـ ــتونی که به
تقلیدازکتابعطارنیشابورینوشتهشد.عطار
در آن کتـ ــاب به نثری سـ ــاده و گاه مسـ ــجع به
احوال عارفان و مشایخ و کارهای خارقالعاده
آنـ ــان میپرداخـ ــت و زرویـ ــی در سـ ــتون خود
بـ ــا همـ ــان خصوصیـ ــات سـ ــبکی ،مقامات و
«کارهـ ــای خارقالعـ ــاده شـ ــان!» را بـ ــه نقـ ــد
میکشید .این ستون بسرعت در کانون توجه
خوانندگان پرشـ ــمار نشـ ــریه و البته مسئوالن
قـ ــرار گرفت ،تا جایی که بعضی مسـ ــئوالن از

گفتند چگونهای؟ نشستم و برخاستم .گفتم :هوشنگ! کتابت
مدتهاســـت کنار بالین من اســـت .همینجا کنار بالشـــم ،که
«جمجمهها بـــر بالش زیباترند»« .رویا» گفـــت .او که میگویی
بـــه اتاقش در تلویزیـــون میرفتی و از او اصرار بود که هوشـــنگ
شـــعر بخوان برایم و تو که همیشه «ندارم همرام» .بعد ،حرف
تو را که به حســـاب انکار در برابر اصرارش میگذاشت ،خودش
شـــروع میکرد به گشـــتن جیبهایت .حاال چند ســـالی اســـت
همان شـــعرها که رؤیایی را به تفتیشات میکشـــاند ،هر شب
به آتشم میکشـــد« :چه میتواند اسب /شـــیهه اگر نکشد /چه
میگوید /وقتی که شـــیهه میکشـــد اســـب» (قســـمتی از شعر
چهارم «پنـــج آواز بـــرای ذوالجناح» ،منتشـــر در  .)1350کتاب
ِ
شـــعرت را میگویـــم و مرگنامههـــاش؛ کتابی پـــاک تکافتاده
در آن ســـالها و نـــه تنها با شـــعرهای به قول حســـن عالیزاده
«خون و خفتی» آن عهد که با شـــعر همرستههات در آن عصر
هم جمعشـــدنی نیســـت؛ نه خبری از غنای مســـتعمل در آن
تغزل معمول و نه اغوای مســـتهلک .حقگذار باید
هســـت نه ِ
بـــود .تئاتریها و ســـینماییها البته بیـــش از ادبیاتیها حقات
را کف دســـتات گذاشـــتند .حقگذارتر بودند [بودند؟] ،دست
کم دریافتنـــد برای تدریس در دانشـــکده تئاترشـــان ،مرجعی
جامعتر از ســـه جلد «تاریـــخ تئاتر جهـــان»ات نخواهند یافت
یـــا آن یکـــی کتابت که حـــق را بر «تاریخ ســـینمای جهـــان» در
دو جلـــد تمام کـــردی .حتـــی کارگردانی میگفـــت قطورترین
کتابـــی که تا کنون به دســـت گرفتـــه و تمامش کـــرده همینها
بـــوده اســـت .خـــودت که بهتـــر میدانـــی تئاتریهـــا و بیشتر
سینماییها چندان اهل کتابخواندن نیستند ،اما چه کردی که
اوی بیحوصله را پای تکتک چندهـــزار برگ کتاب رحلیات
میخکوب کردی؟ شـــاعران امـــا از همین حـــد رودخانهات هم

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری همکاری
کرد ،شبهای شعر و جشنواره های طنز به راه
انداخـ ــت ،اما با وجود همه اینها و نیز نگارش
چند مجموعه شعر طنز درخور توجه دیگر -از
جمله رفوزه ها -هرگز فرصت و امکان خلق
آثاری بیبدیل همچون «تذکره المقامات» را
نیافت .ابوالفضـ ــل زرویی از نوادر طنزپردازان
روزگار ما ،جایگاهش در طنز بسـ ــیار رفیعتر از
قلهای بود که بر آن تکیه زد.

داوود پنهانی

داستان نویس

هـــر بار که از باران میگذرم ،هر بار
که ال به الی آن شرشـــر ملول و تنها
و غریب راهـــم را بیچتر و باچتر و
هنـــگام رانندگی باز میکنم ،هر بار
که نفســـم بخـــار میگیرد و شیشـــه
بخار میگیرد و باران بخار میگیرد
و هـــوا بـــه بـــاران و بخـــار و غربـــت
آغشته میشـــود ،ذهنم میدود به
پنجـــرهای قدی در خانـــه کودکی و
آن شرشـــر مواج کـــه الی ناودان به
حیاط خانه میشد و آن بارانهای
بیانتهـــا کـــه از آســـمان بر شیشـــه
میکوبید و من و برادر مینشستیم
پشت پنجره ،پشت شیشه و ساعتی
به عشـــق باران و شب و شعری که
نمیدانستیم ،به شـــب و ناودان و
آب و مالل خیره میشدیم .به رعد
و برق خیره میشـــدیم ،به باران و
ابر خیره میشـــدیم و جهان پایانی
نداشت.

ما شـــیفته ابر و باران و کودکیمان
بودیـــم و کودکیمان از باران و ابر و
پشت پنجره گذشـــت.تند گذشت،
همراه باران و ابر و آن آسمانهای
پربار گذشت.
از کوهســـتان گذشـــت ،از جادهها و
راهها گذشت .از پشت سر ،روبهرو،
از کنارمـــان گذشـــت و گذشـــت و
گذشت.
هـــر بار که از باران میگذرم ،هر بار
که آن شرشـــر غریب صدایش را به
گوش میرســـاند ،با برادر پشت آن
پنجره کودکی نشســـتهام ،خیره به
باران نشســـتهام ،رو به ابر و باران و
حیاط خانه قدیمی نشســـتهام .در
کودکی نشستهام.
مـــادر چـــای میریـــزد ،پـــدر پیـــچ
رادیوی قدیمیاش را میچرخاند،
ما بـــه نـــاودان خیـــره میشـــویم،
بهشیشـــه ،به ابـــر ،بـــه گلدانهای

