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شناس زباندان
زبان ِ

ابوالفضلزرویینصرآباد( ۱۵اردیبهشت ۱۰-۱۳۴۸آذر)۱۳۹۷

کهنسال مثل سرو

در اواخر دوران کاریاش ،نقش مقنی را چنان بازی کرد که مینای شـــهر خاموش
دل هر عاشـــقی را لرزاند و بعد از آن دیگر همان لبخندها ماند ،بغضهای گاه و
بیگاه ماند و البته مردی که آقا بود و بازیگر بود.ما هم همان حس و حال را تجربه
میکنیم در روزهایی که باید نام عزتاهلل انتظامی را با پیشـــوند مرحوم به خاطر
بیاوریم اما چه باک که او زند ه است ،چون سینما زنده است...

د گشت

ما را به پرســـشهای جدی تری میکشـــاند .پرسش از شهر ،پرسش از قانون،
پرســـش از عدالت ،پرسش از امکان شـــهروندی ،پرسش از به شمار نیامدن،
پرســـش از حق ،پرســـش از «حق به شـــهر» ....اینجا به میانجی پرسشهای
ما مغاکی گشـــوده میشود .پوران شـــریعت رضوی را  -همراه آنچه که بود و
آنچه که در خاطره میماند -بالفاصله و بیواسطه با مرگش به یاد میآوریم.
مرگی که نمادی شـــد برای به یـــادآوردن حق حرمتگذاری بـــر جنازهای در
مکانی که حق او بود -بیشتر از آنکه حق ریاست و مدیریت صوری آن باشد-
این همان خاطره ســـوژه سرکوب شده اســـت که توسط امرکلی به قصد دیده
نشدن رخ داد و با نیرویی چندبرابر بر ضد خودش عمل کرد.

ســـالهای آخر را به خانه پدریاش در احمدآباد مستوفی رفته
بـــود و فارغ از هیاهوی تهران در روســـتایی که حاال کمکم تبدیل
به شـــهر میشـــد و باغها و تاالرها احاطـــهاش میکردند ،روزگار
میگذراند .بیشـــتر به مطالعه مشـــغول بود و گردآوری و انتشار
مرتضی کاردر
خبرنگار آثار سالهای گذشته و کنار آمدن با بیماریهایی که یکی پس از
دیگری میآمدند و او را گرفتار میکردند .درست مثل پیرمردها
که پس از بازنشســـتگی به روســـتای کودکـــی میروند و با بیماریهـــا و گرفتاریهای
کهنسالی دســـت و پنجه نرم میکنند و مرگ را انتظار میکشند .خیلی زود خودش
را بازنشســـته کـــرد و خلوت گزیـــد و ...مصائب پیری هم انگار فقـــط میدانند که در
روزگار بازنشســـتگی و خلوت و تنهایی سر برسند بیآنکه به تقویم و سن و سال نگاه
کنند .دوران درخشـــش ابوالفضل زرویی نصرآباد خیلی زود آغاز شـــد؛ از سالهای
ل آقا ،وقتی که زرویی بیست و یکی دو ساله بود .انگار
آغازین دهه هفتاد و انتشـــار گ 
میدانست زندگیاش دراز نیست و فرصتی برای آزمون و خطا ندارد ،پس از همان
نوشتههای اول شـــاهکار خلق کرد و نمونههایی از شعر و نثر آفرید که در طنز امروز
ایران میدرخشـــند ،چه آنها که کتاب شدند مثل «تذکره المقامات» و «افسانههای
امروزی» و «رفوزهها» و «بامعرفتها» و چه آنها که کتاب نشـــدند و در صفحههای
انبوه مطبوعاتی که در دورههای مختلف در آنجا کار میکرد ماندند؛ مثل اخوانیهها
و نقیضههایـــی که برای شـــاعران معاصر میگفت از ســـهراب ســـپهری و ســـیمین
بهبهانـــی تا علی معلم و علیرضا قزوه؛ شـــعرهایی که از تســـلط او بر ادبیات قدیم
و جدید خبر میداد .بجز شـــعر و نثر و نوشـــته و تحقیق« ،دفتر طنز حوزه هنری» و
شب شـــعر «در حلقه رندان» نیز از یادگارهای زرویی است که هر دو تا در طول این
ســـالها بالیده و نسل تازه طنزپردازان امروز ایران که بسیاری از آنها دنبالهرو زرویی
محسوب میشوند ،از آنجا برآمدهاند.
آخرین دوره شـــاعری زرویی دوره کمال شـــعری او اســـت ،زرویی در این دوره به
نوعی شعر حکیمانه گاه طنزآمیز روی آورد که در نهایت سادگی سروده شده است،
همین شـــعرهایش بود که بـــه میان مردم راه یافت و دهان به دهان گشـــت .گمان
نکنم شـــعری از شاعران معاصر در این ســـالها توانسته باشد اینقدر فراگیر شود و
مورد پسند خاص و عام قرار گرفته باشد.
وقتـــی در خلوت و تنهاییاش در احمدآباد مســـتوفی درگذشـــت هنوز به پنجاه
ســـالگی نرســـیده بود .کار خودش را کرده و بار خودش را بسته بود و به گمانم چند
سالی بود که مرگ را انتظار میکشید .آخرین اثر منتشر شدهاش «ماه به روایت آه»
بود؛ روایتی از زندگی حضرت عباس بن علی(ع) .دریغ که دیگر کارهای ســـالهای
خلوت و تنهاییاش مجال ظهور و بروز و انتشار نیافتند.

اســـتاد یـــداهلل ثمـــره در روز دهـــم
اردیبهشت سال  1311در شهر کرمان
و در خانوادهای فرهنگی متولد شد و
دوران ابتدایی و دبیرستان خود را در
کرمان و سیرجان سپری کرد .در سال
میالد عابدی
 1336در ســـه رشته باستانشناسی،
دبیر انجمن علمی
حقوق و ادبیات فارسی پذیرفته شد و
زبانشناسی دانشگاه
در سال  1339با رتبه اول از دانشکده
عالمه طباطبایی
ادبیات فارســـی مدرک کارشناســـی
خـــود را دریافـــت نمود و پس از آن تحصیـــل در مقطع دکتری
ادبیات فارسی را آغاز کرد .وی در دوران کارشناسی با لغتنامه
دهخدا و فرهنگ معین همکاری داشت و در تألیف حرف «هـ»
لغت نامه دهخدا همکاری کرد .در ســـال  1341از طرف دولت
ایـــران بورس شـــاگرد اولـــی را دریافت کرد و راهی یونیورســـتی
کالج دانشگاه لندن شـــد و زبانشناسی نوین را تحصیل نمود.
در ســـال  1347با مدرک دکتری از یونیورســـتی کالج دانشـــگاه
لندن فارغالتحصیل شد و در همان سال وارد گروه زبانشناسی
همگانی و زبانهای باســـتانی ایران در دانشـــگاه تهران شد وی

بعدهـــا گروه زبانشناســـی را از زبانهای باســـتانی جـــدا کرد و
برنامههای آن را تنظیم نمود و نخستین مدیر گروه زبانشناسی
همگانی در ایران بود .اســـتاد ثمره از سال  1350با فرهنگستان
زبان ایران(فرهنگســـتان دوم) همکاری داشـــت و در تأســـیس
پژوهشگاه گویششناســـی نقش داشت و بعدها عضو پیوسته
فرهنگستان زبان و ادب فارسی شد .وی در سال 1376بازنشسته
شد ولی در سالهای بعد آن همچنان با شوق و تالش فراوان به
پژوهش مشغول بود و در سال  1381انجمن زبانشناسی ایران
را تأسیس کرد و اولین رئیس آن انجمن بود .کتاب «آواشناسی
زبان فارسی» از جمله کتابهای مهم اوست و از کتابهای دیگر
او میتوان به «The Arrangement of Segmental Phonemes
 »in Farsiاشاره کرد .وی همچنین آثاری در زمینه آواشناسی و
زبانشناسی به فارسی ترجمه کرده است.

دربارهمحمدابراهیمجعفری
( ۱۸- ۱۳۱۹فروردین)۱۳۹۷

نقاش شاعر
ِ

شاعری در پس رنگهای ساده که از طبیعت
محلی روستا به بوم بیجان و شعر خود جان
میبخشـ ــید ،از میان ما چو مرغ شـ ــب خواند
نقاششاعر؛«محمدابراهیمجعفری»،
روزبه میدانی رفتِ .
نقاش نوگرایـ ــی کـ ــه از دل سـ ــنت و سـ ــادگی با عالقه
بیانتهایش به وطنش ایران کارهایی را با گل
که تداعیکننـ ــده کاهگلهای نهفتـ ــه در دل تاریخ
دیوارهای معماری گذشـ ــته بود در عین پایبندی بـ ــه هنر مدرن و
انتزاعی پدید آورد که چون شعرهای خود ،ساده ،مدرن و با اصالت
ی از آبرنگ ،آب مرکب ،گواش و استفاده
بود .اکثر کارهای او در نقاش 
از گِل و ماده زمینهای پالستوفوم (یونولیت) بود.
البته او خود را بیشـ ــتر شـ ــاعر میدانسـ ــت ،به همین دلیل هم
نقاش ـ ـیهای خود هریک شـ ــعری کوتاه بر بسـ ــتر بوم بود که درک
زمان را سـ ــاده به رخ بینندهای میکشید که در کسری از ثانیه غرق
در آثاری میشـ ــدند که به دنیای شـ ــاعرانگی نقاش خیره شـ ــدند.

دنیایی که همیشـ ــه بـ ــه دور از جزئیات بود تا بیننـ ــده را وادار کند به
روح واحد کارهای او به بیانی ساده نگاه کنند .شعرها و نقاشیهای
او در رابطهای تنگاتنگ هستند و برای درک هر دو میتوان مکمل
یکدیگر دانست .دوست داشـ ــت که نقاشی هم مثل شعر در یک
لحظه حادث شـ ــود .او معتقد بود اگر روزی کسـ ــی متنی نوشت یا
بیان
شـ ــعری سرود ،این همان بروز خالقیت اسـ ــت و در اصل این ِ
توجه و نیت فرد به ذات هنر است .او هنرمندی واقعی بود از همان
جا که خود اعتقاد داشت هنرمند واقعی کسی است که آرزویش این
باشد که اثری خلق کند و دارای سبک و مکتب باشد و این را همیشه
مدنظر داشت و همیشه در پی آثاری ماندگار و جاویدان بود.

دربارهمحسنابوالقاسمی
( ۱۸-۱۳۱۵بهمن)۱۳۹۷

د
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صدرالدینشجره( 1فروردین 30- 1331خرداد)1397

هنرمند مؤلف در نمایش رادیویی
بهرام زند صدای حقیقتجویان بود که هرگاه نوایش به گوش برسد ،سکانسی
از شـــرلوک هلمز باهوش یا ماکســـیموس حقطلب را به یاد میآورد یا حتی
عمار یاســـر را که یار صدیق نخســـتین امام شـــیعیان و پیامبر حقطلبیهای
علی ابن ابیطالب(ع) بود .صدایی که زالل و روشنیاش با فریادهای ویلیام
واالس شـــجاعدل گره میخورد و از حنجره لین چان که سردسته جنگجویان
کوهستان است سربرمیآورد ،او با صداپیشگی این نقشها ،متن حقیقتی را
روخوانی کرده که میتوانســـت هر صدای دیگری گوینده آن باشـــد اما بهرام
زند ،چون نشـــانی طالیی بر پیشـــانی حقیقتخواهان ســـینما نشسته است،
آوایی که نوای حقجویی اســـت .در فرهنگ دهخدا آمده «زند» را شـــرح اوستا
میدانند و بهرام زند با صدایش ،شرح حقیقت بود.

دوســـت داشتنی و شـــاید از همه مهمتر جنس صدای شـــفیع .از لحظهای که آن
ایست قلبی بد موقع ،قدیمیترین نماد ورزشی تلویزیون را از ما گرفت ،همه آن
کاستیهای ناخواسته شفیع ،همه آن فراموش کردنهای هرازگاهی نام و پیشینه
بازیکنان و تاریخ و مکان رویدادها را از یاد بردیم و تنها چیزی که برجای ماند چهره
بشـــاش و روی خوش مردی بود که عامدانه از ورود به حواشی تلخ ورزش پرهیز
میکرد ،مردی که در بحبوحه روزهای دشـــوار دفاع از سرزمین ،لحظاتی شاد را با
گزارش هایـــش به ما هدیه میکرد و مردی که اصطالحات دوستداشـــتنیاش
از «یه بازیکن ششـــدانگ» گرفته تا «شـــوتهای اُس و ُقس دار» و «کیپ تا کیپ
تماشاگر گفتنهایش» در میان قشنگترین خاطره هایمان ثبت شدهاند.

سـ ــال  97بزرگان زیادی در عرصههای مختلف هنری از میان
ما رفتنـ ــد .برخی از آنها به واسـ ــطه حضـ ــور پررنگ تصویری
شـ ــناخته شـ ــده بودند اما برخی دیگر بواسـ ــطه نوع کارشـ ــان
یـ ــا کم رنـ ــگ بودن سـ ــویه رسـ ــانهای حرفه یا موقعیت شـ ــان
سیدرضا صائمی
منتقد سینما کمتر شـ ــناخته شـ ــده بودند یا مـ ــردم جایگاه و اعتبـ ــار آنها را
میشـ ــناختند .یکـ ــی از فرهیختـ ــگان بدون شـ ــک صدرالدین
شـ ــجره یکی از چهرههای نام آشـ ــنای برنامههای فرهنگی ـ هنری رادیو و بویژه
نمایش رادیویی بود.
شـــجره در طول  4دهه فعالیت مســـتمر در شـــبکههای مختلـــف رادیویی و
در برنامههایی چون چشم انداز(شـــبکه سراسری) ،جمعهها با تئاتر(شبکه
فرهنـــگ) ،رنگین کمان هنر (شـــبکه تهـــران) ،توان مثبت(شـــبکه تهران) و
گفتوگـــوی هنر(شـــبکه گفتوگـــو) به عنـــوان گوینده و کارشـــناس ـ مجری
حضور داشـــته اســـت ،اما از همه اینهـــا مهمتر نمایشهای رادیویی اســـت
که صدرالدین شـــجره نویســـندگی ،تنظیم برای رادیو و کارگردانی آنها را به
عهده داشـــته اســـت :اقتباس رادیویی از شـــاهکارهای ادبی چون راه آزادی
(هوارد فاســـت) ،خوشـــههای خشـــم (جان اشـــتاین بک) ،پدران و فرزندان
(تورگنیـــف) ،خانه عروســـک ،خانه اشـــباح و جان گابریل ثوتمن (ایبســـن)،
مسخ (کافکا) ،روز تا پایان تیرگی (شجره) ،تقریباً تمام آثار چخوف و نیز اکثر
نمایشـــنامههای اکبر رادی از جمله نمایشهای رادیویی شنیدنی هستند که
صدرالدین شجره برای رادیو نوشـــته ،تنظیم و کارگردانی و در برخی از آنها
بازی کرده است.
شجره همچنین اسـ ــتاد نمایش رادیویی در دانشکده صداوسیما بود .عالقه
او به شـ ــعر و ادبیات باعث شـ ــد که از دوران نوجوانی ،در مجالس شـ ــعرخوانی
شـ ــرکت کند و از همان زمان نیـ ــز برای آموختن فن بیان و سـ ــلفژ اقدام نماید.
صـ ــدای خوبش را هم نبایـ ــد فراموش کرد که در کنار فن بیانی که داشـ ــت او را
در هنرهای کالمی توانمند کرده بود .شـ ــجره در دوره فن بیان و آیین سخنوری
درجه « »Masterدر گویندگی دریافت کرد.
این درجه به گویندهای داده میشود که عالوه بر اینکه فن بیان خوبی دارد،
در امـ ــر بداههپـ ــردازی و دادن اطالعات کامل و جامع بـ ــه مخاطب نیز مهارت
داشـ ــته باشـ ــد .با این حال او در کارگردانـ ــی نمایشهای رادیویی یک اسـ ــتاد و
مرجـ ــع بزرگی بـ ــود و از این حیث میتـ ــوان او را در حوزه نمایـ ــش رادیویی یک
هنرمند مؤلف دانست.
او معتقـ ــد بـ ــود کارگردانی نمایـ ــش رادیویی بـ ــا کارگردانـ ــی نمایش صحنه
چندان متفاوت نیسـ ــت ،چـ ــرا که کارگـ ــردان نمایش رادیویی عـ ــاوه بر دانش
و توانمندیهـ ــای کارگـ ــردان نمایش صحنه ،بیش از هر کس دیگری ،بیشـ ــتر از
بازیگـ ــر و حتـ ــی نمایشـ ــنامهنویس ،باید ویژگیهـ ــای نمایش رادیویی و رسـ ــانه
رادیو را بشناسـ ــد و خودش از معدود کسانی بود که واجد این ویژگیها بود و به
نمایش رادیویی اعتبار بخشید.

محال بود دکتر ابوالقاسمی را ببینی
و چیـــزی از او نیامـــوزی .در چشـــم
بههمزدنـــی واژهها را کالبدشـــکافی
میکرد و شجرهنامهشان را به دستت
میداد ،گویـــی از واژهها آزمایش دی
نازنین خلیلیپور
ن اِی میگرفت .در زمینۀ تخصصی
اِ 
عضو مرکز
خود ســـواد باالیی داشت و با حضور
دایرهالمعارف
ذهنـــی قـــوی بهســـرعت مســـأله را
بزرگ اسالمی
میشـــکافت ،تحلیلهایـــش مـــال
خودش بود که صرفاً برخی از آنها را در کتابهایش مطرح کرده
بود و برای بهر ه بردن از دانشـــش باید سر کالس درسش حاضر
میشـــدی .البهالی درس ،از خاطرات شـــیرین گذشتهاش هم
خاصش
میگفت و با خندههای شـــیطنتآمیزش وسرفههای ّ
شیرینی خاصی به کالسمیبخشید؛ خاطراتی که دراصل تاریخ
شـــفاهی معاصر بودند .درباره مسائل علمی بسیار جدی بود و
ک و پوســـتکنده میگفت:
اگر هم حرفـــی نامربوط میزدی ر 
«برو پی کارت!» با اینحال ،مســـأله شـــخصی با کسی نداشت.
برایش دانش مهم بود ،نه اشخاص؛ ازاینرو ،چاپلوسی و تمجید
دیگران بر او کارگر نمیافتاد و نظرش را عوض نمیکرد.
کالس درس برایش قداستی خاص داشت و بههیچوجه آن
را تعطیل نمیکرد .ب ه یاد دارم که روزی ساعت یک بعدازظهر

جلسهای مهم برای او گذاشته بودند و اصرار میکردند کالسش
را تعطیل کند تا در جلسه شرکت کند ،او چنان برآشفته شد که
گفت« :مگـــر نمیدانید آن ســـاعت کالس دارم ،بیخود کردید
جلســـه گذاشـــتید!» ســـرانجام پس از اصرار فراوان ،به مسئول
آمـــوزش امر کرد بـــه تکتک دانشـــجویان تلفن کنـــد و از آنها
ن حال ،کسی فکر
بخواهد دو ساعت زودتر به کالس بیایند .باای 
وقت روز فوراً سروکلهشـــان در
نمیکـــرد که دانشـــجویان در آن ِ
دانشـــگاه پیدا شـــود ،اما در کمال ناباوری ،رأس ساعت  11صبح
همگی ،به فرمان دکتر ،سر کالس حاضر شدند! چنان اقتداری
داشـــت که هیچ دانشجویی جرأت نمیکرد روی حرفش حرف
بزند.تســـلط وی بر زبانهای باستانی و دقت و توجهش به سیر
تحولی و ســـاخت واژهها آثارش را از دیگر دستورنویسان متمایز
کرده اســـت .بیشک ،کتاب دســـتور تاریخی زبان فارسی یکی از
منابع بینظیر برای بررسی صرفی و نحوی زبان فارسی است که
فقط خودش میتوانســـت آن را تدریس کند .درسی که بهظاهر
ســـاده میآمـــد اما انتقال آن مطالب به دانشـــجو زیـــاد هم کار
سادهای نبود و نیست.
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آرام و بیادّعا

مرحوم استاد سلیم نیســـاری را باید از
مصادیق آدمهای کاری و بیسر و صدا
ِ
دانســـت .اّولین قدم بـــرای حرف زدن
آثار قدما آن اســـت که مطمئن
درباره ِ
شـــویم آن آثار از آنهاست .تا وقتی این
محمدرضا ضیاء
اطمینان نسبی در دست نباشد ،هرچه
ِ
پژوهشگر
مثل این است که
هواست.
د
با
بگوییم
ِ
ِ
ادبیات فارسی
حرف متهم حکمی
قاضی
براســـاس ِ
ِ
بدهد ،ولی بعداً معلوم شود که متهم بیچاره اصالً آن حرفها را
ی است که:
نزده! نمونههای سادهاش در این سالها ،مثالً این رباع 
معما نه تو خوانی و
«اســـرار ازل را نه تو دانی و نه من  /وین ِ
حرف ّ
ِ
پس پرده گفتوگوی من و تو  /چون پرده برافتد،
نه من .هست از ِ
نه تو مانی و نه من» بعید میدانم این رباعی را نشـــنیده باشـــید.
مقاالت فراوانی درباره این «رباعی خیام» هست و
ســـخنرانیها و
ِ
شخصیت خیام را ترسیم کردهاند اّما امروز برای ما
اســـاس آن
بر
ِ
ِ
ّ
ناصربخاراییاست.
هشتم،
قرن
شاعر
از
رباعی
این
که
است
م
ل
مس
ِ
ِ
یعنیدوسهقرنبعدازخیامگفتهشده!بههمانپرسشنخستین
برمیگردیم که :نیساری چه کرد؟ او بیاّدعا و با آرامش کتابی در دو

گزارش پنجاه نسخه حافظ قرن نهمی
جلد منتشر کرد که در آنِ ،
صورت دولتی انجام
ارائه شـــده .این کار 
ی اســـت که اگر بنا بود به ِ
شـــود ،میلیاردها تومان هزینه بر میداشت و احتماالً هم به جای
دو دفتر در پنجاه جلد منتشـــر میشد و آخرسر هم اینقدر دقیق و
تمام
قابل اتّکا نمیشـــد .یعنی چه؟ یعنی با ســـختی و مصیبت ِ
قرن نهم) را شناسایی کرد و به دست
کهن حافظ (از ِ
نســـخههای ِ
آورد و بعد نشست حرف به حرف و کلمه به کلمه آنها را خواند و
کتکایننسخههاهرکلمهبهچهصورتینوشته
نشاندادکهدرت 
فهم ما از دیوان
کتاب،
این
از
بعد
.
است
حد
این
شـــده .دّقت او در
ِ
حافظصدباردقیقترازقبلشدوفضایمبهمومهآلو ِدضبطهای
وضعیت ده دیوان
این دیوان ،بسیار شفاف شد .پیشتر ما نهایتاً از
ِ
ّ
اطالع داشـــتیم و اکنون از پنجا ه تا .اگر بخواهم باز هم مثال بزنم،
ج برابر شود.
باید گفت :مثل آن است که یک جامعه آماری پن 

