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صفحه کتاب فردا ،ضروری دانســت درباره یکی از بزرگترین کتابهای ملی که
جمیع زبان و فرهنگ و آداب و رسوم و ...است و این روزها جایش در کتابفروشیها
و به هر دلیل با وجود ضرورت برای هر ایرانی کتابخوانی در قفسه کتابخانهها خالی
است ،با آیدا سرکیسیان که از آغاز چاپ «کتاب کوچه» با احمد شاملو همکاری و
همراهی داشته و اکنون نیز به تدوین و چاپ فیشهای باقیمانده از احمد شاملو همت
گماشته است ،به گفتوگو بنشیند .آیدا شاملو با همان آرامش و صبوری همیشه
شنیده شد ه از او ،پذیرفت و با دقت و حوصله تولد و جان گرفتن کتاب کوچه را روایت
کرد ،دقت قابلتحسینش حتی گاه وادارش میکرد به تقویم و اصل سند و روزشمار
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زندگی شاملو مراجعه کند تا مبادا اشتباهی پیش بیاید .از اینرو در این مصاحبه،
تالش بر آن بود تا بیشتر سکوت کنم و بیشتر بشنوم که کمتر نیاز به پرسش بود .تنها
زمانی که نام احمد شاملو را بر زبان میراند اندکی سکوت میکرد و دوباره روایتش
را از ســر میگرفت که من این سطرها را در جای خالی سکوتش مینشانم .اگر چه
بیوقفه اصرار میکرد که «کتاب کوچه» فقط کتاب شاملو است .بدون شک اینطور
است اما تالش بیوقفه و مســئوالنه و همراهی و درک درست و دقت و وسواسش
درباره این کتاب از چشم هیچکس پنهان نیست و از دیدگاه صفحه کتاب نیز آیدا
جاودانگی را نه در شعرهای شاملو که در تالش و پشتکار برای به سرانجام رساندن

خبر

دو کتاب ایرانی در لیست
برترین کتابهای گاردین

در درازنای تاریخ انتشــار کتاب در سراسر
جهان کتابهایی بودهاند کــه بدون اینکه
رنگ کهنگی به خود بگیرند همچنان بر فراز
قله کتابخانهها درخشیدهاند و خوانندههای
زیادی را با خود همراه کردهاند و طی قرنها
ماندگار و خواندنــی باقی ماندهاند .بهتازگی
گاردین لیست پنجاه کتاب برتر تاریخ جهان
را منتشــر کرده است که در میان آنها نام دو
کتاب ایرانی نیز بهچشــم میخورد .کتاب
بوســتان ســعدی که متعلق به قرن هفتم
هجری است و شناخته شده برای هر ایرانی
در مقام سیزدهم قرار گرفت و مثنوی معنوی
موالنا جاللالدین بلخی که باز هم متعلق به
قرن هفتم هجری است ،در مقام چهاردهم
این لیست ایستاده است.
طرفه در این لیست این اســت که بوستان
سعدی قبل از مثنوی قرار گرفته و البته دیوان
گوته ،نمایشنامههای شکسپیر در رتبههای
بعد از این دو کتاب ایرانــی قرار گرفتهاند و
آخرین رتبهها متعلق به ادبیات روسیه است
که آثار تولستوی و جنگ و صلح عظیمش که
خود آن را بزرگتریــن رمان جهان خوانده
اســت ،بعد از آثار داستایوفسکی قرار دارند.
جای بسیاری از آثار بزرگ جهانی در لیست
خالی اســت ،همانطور که جای بسیاری از
آثار بزرگ ایرانی شناخته شده و پرخواننده
ایرانی در جهان از جمله رباعیات خیام در این
فهرست بهچشم نمیخورد .بنابراین معیار
انتشار این لیست چندان مشخص نیست.
معرفی کتاب

نویسنده

از آغاز تولد «کتاب کوچه» شروع کنیم ،از
جرقههای اولیه و فکــر اولیه تدوین کتاب
کوچه.

شاملو اعتقاد
داشت تا زمانی
که زبان فارسی
زنده است و
مردمی باشند
که روی این
کره خاکی به
زبان فارسی
حرف بزنند،
«کتاب کوچه»
هرگز پایان
نخواهد یافت
و همچنان
میتواند بسط
داشته باشد

همانطور که احمد شــاملو خودش گفته و نوشته،
«کتاب کوچه» از ســنین خیلی جوانی با جمعآوری
لغات و اصطالحات ادبی که در کتابهای ادبی نیست
اما مردم بهکار میبردنــد و از زبان مردم کوچه و بازار
میشنید ،شروع شــد .روزی از پدربزرگش میپرسد
که من اینها را چطور پیدا کنم و پدربزرگش ،میرزاخان
شــریفی که مردی تحصیلکرده و روشنفکر بود ،به او
میگوید اینها در فرهنگ لغت نیست .اینها کلماتی
هستند که مردم بهکار میبرند و ادبی و معیار نیستند.
خود شــاملو از کودکی توجهش به این موضوع جلب
میشود و آرامآرام به ذهنش میرسد که میشود این
واژهها را جمــعآوری کرد .آنطور که خودش تعریف
میکنــد کمکم که بزرگتر میشــود و فرهنگها و
لغتنامهها را میبیند و با کارهــای صادق هدایت و
جمالزاده و اســتاد دهخدا و دیگران آشنا میشود .در
نتیجه میبیند کــه روی امثالالحکم و اصطالحات
و گویشها و کلماتی که میشــنیده ،کارهایی شده
است .بعدها از مادربزرگ هم چیزهایی میشنود که
باورهای مردمی و سنتی و مذهبی بوده است .خالصه
همه چیزهایی که ما در زندگی روزمره میشنویم .در
نتیجه این واژهها و باورها از اصالحات و جمالت ادبی
که در کتابها میخواند برای شاملو تفکیک میشود و
یکی،دوباربهفکرجمعآوریاینواژههاوباورهامیافتد
که در کتابهای هدایت و جمالزاده دیده بوده است.
شاملو دو بار این اصطالحات را جمعآوری میکند که
هر دو بار از بین میروند.
چگونه از بین میروند؟

بار اول زمان کودتای  28مرداد که مأموران فیشهای
«کتاب کوچــه» را به همراه کتابهایش میبرند .بار
دوم وقتی بوده که از همسر دومش جدا شده بود که در
خانه ایشان میماند و در این بین از میان میروند .اما
مقداری از فیشها را به خانه یکی از دوستانش میبرد
که آن دوستش میگفت«:شاملو فیشها را در جعبه
کفش مرتب چیده بود و روی آنها کار میکرد و به من
هم یاد میداد که چطور اینها را مرتب کنم و چه باید
بکنم ».بعد از آن ما با هم آشنا شدیم و دو سالی با هم
آشنا بودیم و آن زمان شاملو در کتاب هفته کار میکرد.
البته بهخاطر مشکالت کتاب هفته کموبیش به آنجا
میرفت و بعد از ازدواج ما ،شاملو به مجله خوشه رفت
و سردبیر خوشه شد .حدود سال  1346و  1347که
شاملو برگههایی را به چاپخانه داد که تعدادی فیش به
اندازههای مساوی ببرندو بهخانه آورد و لیست تعدادی
کتاب را به من داد و پول خریدشان را هم کنار گذاشت
و گفت« :آیدا جان هر وقت فرصت کردی این کتابها
را بخر ».ایــن کتابها هم کتابهای صادق هدایت و
جمالزادهبودوچهارجلدیامثالحکم.منهمآرامآرام
این کتابها را خریدم و شاملو از روی اینها و کتابهای
دیگر ،که رمان و قصه و ترجمــه و حتی روزنامه بود،
فیشبرداری میکرد.
به چه شــکلی کلمهای را از کتابی انتخاب
میکردند؟

کلمه یا اصطالحی را از روی کتاب در فیش مینوشت
و اگر مورد خاصی بود منبع آن را هم یادداشت میکرد
و دوباره به آن مراجعه کند .رفتهرفته این فیشها زیاد
شد که البته من فکر میکنم باز هم موقع جابهجایی
از خانه آن دوست به خانه ما ،تعدادی از فیشها از بین
رفت و شاملو دو،سه بار و حتی میتوانم بگویم چهار بار

یعنی کتابموضوعیتدوینشده است؟

بله.شکلپرداختنبهواژگانالفبایینیستوشکلهای
مختلفــی دارد؛ امثال حکم و ترکیبــات جملهای و
شبهجملهای دارد ،تعبیرات مصدری دارد و ترکیبات
دیگر و این بخشبندیها مدام باید تکرار شــود .االن
دیگر ما چیزی اضافه نمیکنیم بلکــه هر کلمه را با
شمارهگذاری به منشاء اصلی کلمه ارجاع میدهیم.
گاهی کلمــه در جمله قرار میگیرد؛ مثل از آب و گل

این خطوط هم ابتکار خود شاملو بود؟

بلــه .ابتکار خودش بود و زمانی که در فرهنگســتان
بود ،دکتــر میالنیان پیشــنهاددهای خوبی در باب
شمارهگذاری و پیدا کردن اصطالحات داد تا از نوشتن
مجدد آیتم اصلی که ممکن بود طوالنی باشد ،اجتناب
کنند .مثال وقتی در حرف «پ» هستیم ممکن است
آیتمی در حرف «آ» باشد که باید آن را بنویسیم .مثال
مینویسید نگاه کنید به شماره «2535آ» .چون خود
کتاب حجیم است و این کار برای جلوگیری از اطناب
است .بنابراین کار روی کتاب کوچه کار دقیقی است
و مدتی طول میکشد تا آدم به روال کار عادت کند.
بعدازاینکهکتابهاراخریدید،همکاریتان
در «کتاب کوچه» را چطور ادامه دادید؟

میکرد ،هیچ انتظار نداشت اینقدر زود اوضاع برگردد
و خودش هم زود به ایران برگردد .تصورش این بود
که زمان زیادی طول خواهد کشید .قبل از بازگشت به
ایران که هنوز صدای انقالب شنیده نشده بود ،شاملو
به آقای پاشایی که در ایران به چاپ «کتاب کوچه»
نظارت داشــت گفته بود ،اگر میشــود با یک ناشر
قرارداد ببندد که جلد «آ» را برای چاپ بفرستد چون
چندســال مانده بودند و البته ماندنشان هم ایرادی
نداشت چون مدام اصطالحات جدیدی اضافه میکرد
و کاملتر میشد .قرار شد کتاب را به ایران بفرستد و
آنها حروفچینی کنند و دوباره به آمریکا بفرستند و
شاملو غلطگیری کند و دوباره به ایران بفرستد .اول
قرار شد با ناشر دیگری کار کند که آن ناشر کوتاهی
کرد و آقای پاشایی انتشارات مازیار را تشویق کرد که
ناشر «کتاب کوچه» شود .انتشارات مازیار هم برای
اولینبار حرف«آ» را در  3جلد  90صفحهای در سال
 1358چاپ کرد .اما در آن زمان شاملو نمیتوانست
برایاصالحوغلطگیریدقتکافیداشتهباشد.چون
تازه انقالب شده بود و اوضاع شلوغ بود و مدام با شاملو
گفتوگو میکردند و مدام مقاله مینوشت .در نتیجه
این سالهای اخیر اصطالحات را درآوردیم و بیشتر
هم خود شــاملو و در انتهای جلد آخری که پارسال
منتشر شد آمده است تا هرکس مجلدات قبلی را دارد
از روی این جلد اصالحات را ببیند .اصالح و غلطگیری
این مجلدات کار بزرگی بود که  2ســال طول کشید
و من و خانم سپهری این کار را انجام دادیم .شاملو تا
حرف «ت» آمده بود .اما غلطگیری درســت انجام
نمیشد چون ناشر مدام برای چاپ عجله میکرد و
این ایرادات بسیار مرا ناراحت میکند .این اواخر من
فهمیدم که جلد «آ» اصال منابع نداشته که من منابع
«آ» را هم درآوردم چون اعتبار کتابهای مرجع به
منابع آنهاست .با وجود همه اینها ناشر با ما خیلی راه
آمد 15.سال جلوی «کتاب کوچه» گرفته شد ،یعنی
از سال  1361تا 1376
چرا جلوی چاپ این کتاب را گرفتند؟

تمــام کتابهای شــاملو از ســال  1361تا 1376
ممنوعالچاپ شد و هیچ دلیل مشخصی هم نداشت.

هم خود شــاملو فیشها را تایپ میکردیم و همه را
الفبایی چیدم و زمانهایی که وقت داشــتم به سراغ
کتابها میرفتم و جملههایی که شاملو خط کشیده
بود ،آنها که سادهتر بود من انجام میدادم و آنهایی که
نیاز به انشاء یا تغییرات داشت را خودش انجام میداد.
ی روزهــای اول .در این زمان
اما دیگر نه با آن دلگرم 
«دن آرام» و «گیلگمش» و آثار لورکا را ترجمه کرد
و گاهی ناشر میآمد و شعری میخواست برای چاپ
که جدا میکرد و چندتایی میداد به ناشر که دفتری
چاپ کند.
تا وقتی رسید که دیگر شاملو نبود .نبودن شاملو انگار
درهعمیقیبرایمنبهوجودآوردهبود.پشتگرمیمن
برایکارروی«کتابکوچه»شاملوبود.بانبودنشاملو
من فکر میکردم با این همه یادداشت و فیش چه باید
بکنم .با چند نفر مشورت کردیم که برخی میگفتند
بیایید اینها را کامل و مرتب کنیم و بدهیم برای چاپ.
چون منابع موجود بود میگفتند جاهای خالی را پر
کنیم .کمی هم کار کردند و تعدادی را درآوردند و من
اینها را با چیزهایی که خود شاملو درآورده بود مقایسه
کردمواصلمنبعراهمدیدم.نوعبرداشتایندوستان
با دیدگاه شاملو متفاوت بود.
بله .چون شــاملو اغلب دیدگاه خودش را
درباره واژگان داشت.

بعدازشاملووقفهبزرگیدرکارافتادکهبهخاطرهمین
موضوع بود .چون اول تصمیم گرفتیم یادداشتهای
شــاملو را تنظیم و پیاده کنیم اما دیدیم دودســت
میشود و این دیگر کار شاملو نیست .شاملو فرهنگ
دلنشینی تدوین کرده و من خیلی دوستش دارم و کار
کردن روی «کتاب کوچه» برای من لذتبخش است.
بههرحالمادیدیمخودشدرمقدمهنوشتهاینکتاب
هیچوقت تمام نمیشود .بنابراین تصمیم گرفتیم که
اصطالحات و افتادهها را سر جای خودش بیاوریم و
همان فیشهای شاملو را چاپ کنیم و این کتاب به
یادگار از شــاملو باقی بماند اما در کنار این« ،کتاب
کوچه» میتواند ادامه و بسط پیدا کند تا هر وقت که
زبان فارسی زنده است .شاملو هم امید داشت که زبان
قومیتهای مختلف هم در کنار این تدوین شود.

از آنجا به بعد من فهمیدم که شاملو چه چیزهایی را
فیش میکند .فیشها را مرتب میکردم و میخواندم
و متوجه شدم که ما یک زبان کوچه داریم و یک زبان
معیار .یواشیواش شروع کردم به خواندن کتابها و
اصطالحات را روی فیشها مینوشتم و کنار کتاب هم
مینوشتم که این کتاب فیش شده است .در این میان
مجله خوشه تعطیل شد و شاملو در خانه کار میکرد.
شاملو کنار کار روی کتاب کوچه چه کارهای
دیگری انجام میداد؟

گاهی ترجمه میکرد و شــعر ترجمه میکرد .مقاله
مینوشت و با روزنامهها و مجلهها گفتوگو میکرد و
همیشهچندکارراباهمانجاممیدادواینخیلیجذاب
بود .داشــتم درباره آن دو جلدی که در فرهنگستان
صحافی کردند میگفتم که البته االن دو برابر شــده
اســت .آن دو جلد را پیش کارشناســان بردند و آنها
پرسشهایی کرده بودند و شاملو پاسخهایی داده بود
و اتفاقی افتاد که شاملو دیگر نخواست به فرهنگستان
برودومیگفتدرخانهکارکنمبهتراست.والبتههمان
رفت و آمد به فرهنگستان هم کمی وقتگیر بود .در
خانه کار میکرد و آن زمان از دانشکده صنعتی از شاملو
خواســته بودند که هفتهای دو روز برای دانشجویان
درباره زبان کوچه و زبان معیار جلسه برگزار کند که
البته آن زمان هم بچهها اغلــب در اعتصاب بودند و
جلســات در خانه یکی از دانشجویان برگزار میشد.
شاملو هم گاهی سرگرم نوشتن مطلب برای روزنامه
میشــد که گاهی اعتراض بود و گاهی درباره شرایط
مینوشــت و در این زمان دیگر کسی خواستار چاپ
کتاب کوچه نبود.
دو جلد «آ» دقیقا چه سالی صحافی شد؟

شاملو 3سالدرفرهنگستانبود،کهکتابهایشسال
آخر صحافی شد .ســال  1350از سوی فرهنگستان
دعوت شد و سال 1352دو جلد «آ» صحافی شدو یادم
است شوروشعفی که موقع کار به شاملو دست میداد
چیزعجیبیبود.یعنیکاغذرامیگذاشتتویماشین
تحریر و همینطور شروع میکرد به تایپ کردن و من
حیرتمیکردمکهاینهاراازکجامیآوردهومینویسد.
باخودکارمینوشت؟

نمونه ای از فیشهای اولیه شاملو از کتاب کوچه

با خودکار هــم کار میکرد اما اغلــب فیشها را با
ماشین تحریر تایپ میکرد .سال  1355شاملو ایران
را به نشــانه اعتراض ترک کرد و مــا از ایران رفتیم.
اما بازهم در خــارج از ایران روی «کتاب کوچه» کار
میکرد و مرتب به کتابخانهها میرفت و منابعی که
نداشت را یادداشت میکرد .در آنجا شاملو هم روی
کتاب کوچه کار میکرد و هم روی کتاب حافظ که
آن هم االن کتاب قطوری است که سالها کار روی
آن طول کشید .البته بعد از تصحیح دیوان حافظ قرار
بود یادداشتهایی درباره دیوان حافظ منتشر کند
که آن هم کتاب قطوری بود که دیدگاههای شــاملو
درباره چند و چون ابیات حافظ بود .در نتیجه شاملو
چند کار را باهم انجام میداد؛ هم ترجمه میکرد ،هم
مقاله مینوشت و هم شعر میگفت و هم شعر ترجمه
میکرد و هم روی دیوان حافظ کار میکرد و هم روی
کتاب کوچه کار میکرد .شاملو  2سال خارج از ایران
بود و من  3ســال بودم .یکسال که در آمریکا بودیم
و یکســال در انگلیس که البته در انگلیس مشغول
کار در مجله ایرانشهر هم بود و خیلی به کتاب کوچه
نمیرسید و بعد هم که انقالب شد و دیگر همهچیز
خیلی ســریع اتفاق افتاد .وقتی شاملو ایران را ترک

دستنوشتههای شاملو

کتاب«تامالت ابزاری -نیمنگاهی به «پروژه»
فکری ســید جواد طباطبایی»« ،نوشــته
حسن قاضیمرادی» در دست انتشار است.
این کتاب حــاوی نگاهی انتقادی به برخی
از نظــرات طباطبایی در حــوزه تحوالت
اندیشــه سیاسی است که مشــخصا در دو
جلد (ســه مجلد) تاکنون منتشــر شده از
مجموعــه «تاملی درباره ایــران» انعکاس
یافته اســت .این کتابهــای طباطبایی
عبارتنــد از :دیباچهای بــر نظریه انحطاط
ایران ،مکتب تبریز و نظریه حکومت قانون
در ایران .حسن قاضیمرادی پیشتر کتاب
«تاملی در عقبماندگی مــا» در نقد جلد
اول – مجموعه -دیباچهای بر نظریه انحطاط
ایران -نوشــته بود .وی در کتاب «تامالت
ابزاری» صرفا از منظر اندیشــه سیاســی
به برخی از نظــرات طباطبایی میپردازد.
طباطبایی در کتاب «مکتب تبریز» و «نظریه
حکومت قانون در ایران» تحوالت اندیشــه
سیاسی در عصر مشروطه را بررسی میکند.
از نظر قاضیمرادی دو جزء اصلی سنجش
طباطبایی از این تحوالت اندیشه سیاسی،
یکی پرداختن او به عامالن سیاسی است و
دیگری مولفههای ســاختار فکریاش .وی
سه گروه عامالن سیاسی عصر مشروطه را
که طباطبایی نظراتشــان را بررسی کرده
از یکدیگــر متمایز میکند :روشــنفکران
تجددخواه ،دولتمردان و رجال سیاســی
مصلح و روحانیون مشــروطهطلب .از نظر
وی ،طباطبایی بهخصوص در این آثار خود
به ادعانامهنویسی علیه روشنفکران و به نفع
دو گروه عامالن دیگر میپــردازد و بهطور
مشخص در ســنجش آرای طباطبایی در
مورد ملکمخان ،میرزا ابولقاســم قائممقام،
امیرکبیر ،نائینی و ...به این نظرات پاســخ
میدهد .به عــاوه نکاتی را درباره دو مولفه
ساختار فکری طباطبایی ،یعنی نخبهگرایی
و دولت محوری ،بررسی میکند .این کتاب
از سوی نشر اختران در دست انتشار است.

افسانه فرقدان

از نو کار کرد .واقعا از پشت کار احمد همیشه حیرت
میکردم .باالخره همینطور که شاملو که کار میکرد
من آرامآرام کتابها را میخریدم و وضع مالی ما که
بهتر شد ،لغتنامه دهخدا را هم خریدم .من هم دیگر
آرامآرام متوجه میشدم که شاملو دارد چه میکند.
همیشه معتقدم که «کتاب کوچه» فقط کتاب شاملو
اســت .کاری که او کرده ،انشایی که بهکار برده ،ویژه
خود اوست و از هیچکس دیگری برنمیآید و هرکس
در کار او دست ببرد کار دو دست میشود و خوب از آب
درنمیآید .باالخره کتاب کمکم شکل گرفت .گاهی
شاملو 20تا  24ســاعت که البته زمان معمول او بود،
گاهی بیشتر از این هم پیش میآمد که از پشت میز
تکان نمیخورد و بیوقفــه روی کتاب کار میکرد و
اصال نمیشد وسط کار با او حرف بزنی یا خبری بدهی
و خبری بگیری .خیلی جدی و متمرکز کار میکرد.
«کتاب کوچه» ایجاب میکرد آدم تمرکز داشته باشد.
مثال موقع مرتبکردن فیشها و پیدا کردن مترادفها
و ارتباط شمارهها که گاهی حتی شماره نخوردهاند و
باید مرتب میشدند و خیلی دقت زیادی میخواهد و
پروسه طوالنیای است ،ارجاعات باید بهموقع باشد.
زیرا اگر میانه کار آن را رها کنید ،بعدا دوباره باید همه
را از اول انجام دهید .در نتیجه «کتاب کوچه» آرامآرام
شکل گرفت تا ســال  1351آقای دکتر صادقکیا از
فرهنگستانزبانایرانشنیدهبودکهشاملورویچنین
کتابیکارمیکندوآنزمانهمشاملوداشتحرف«آ»
را تمام میکرد ولی منابعی که نیاز داشت مثل خیلی
از کتابهای قدیمی که در دسترس نبودند ،در نتیجه
وقتی پیشنهاد شد که به فرهنگستان برود ،احساس
کرد فرصت خوبی است که از منابع آنجا استفاده کند
و دکتر کیا هم گفته بود که یکی دو نفر در تایپ و پیدا
کردن منابع کمک کنند و شاملو پذیرفت و حدود 3
سال هم در فرهنگستان زبان روی «کتاب کوچه» کار
کرد که البته شــرط کرد که بعد از وقت اداری به آنجا
برود و از  4تا ساعت  8شب من یا خواهرش ،شاملو را به
فرهنگستان در خیابان ایرانشهر میبردیم .حرف «آ»
که تمام شد دادند تا تایپش کنند و در دوجلد سخت
صحافی کردند که هر کدام حدود 500صفحه میشد
و برای کارشناسان فرستادند که نامههای آن در کتاب
چاپ شده و موجود است .آنها هم چیزهایی خواسته
بودند و نفهمیده بودند که شاملو حرف «آ» را از حرف
«الف»جداکردهاستچونتنظیمکتابکوچهالفبایی
نیست و چیدمان خاص خودش را دارد .یادآوری کنم
کهشاملومقدمهمفصلیروی«کتابکوچه»نوشتهکه
بسیارمهماستوهرکسیکهمیخواهدکتابکوچهرا
بخواند،حتمابایداولاینمقدمهرابخواندتابداندهدف
این کتاب چیست و چرا او شروع به این کار کرد و گفته
که این کتاب تا زمانی که زبان فارسی زنده هست و ما
به این زبان حرف میزنیم ،هیچوقت تمام نمیشود.
زبان موجودی زنده است و مدام زایش دارد و در هر دوره
اصطالحاتجدیدیدرزبانمیآیدومثالممکناست
شما االن چیزهایی بگویید که نسل من متوجه نشود و
منچیزهاییبگویمکهنسلشمامتوجهنشودوهمین
وقتهابایدبه«کتابکوچه»مراجعهکرد.مثالدرجلد
«آ» حرف «آب» را که در نظر بگیریم ،باورهای مربوط
به «آب» را آورده و بعد چیستان «آب»...

درآمدن .بنابراین در تقسیمبندی اینها باید دقت کرد
و حتی خطوط بین آیتمها هم نشانههای مخصوص به
خودشان را دارند و شکل خطوط معنای خاصی دارد.

کاری دیده که همراه احمد شاملو آغاز کرده است .سپاسگزار همکاریاش هستم
که تمام فیشها و دستنوشــتههای «کتاب کوچه» را در خانهای که هیچ از احمد
شاملو خالی نبود ،برای عکسبرداری در اختیارم گذاشت تا ضمیمه این گفتوگو
باشد .در نهایت ،اهمیت «کتاب کوچه» اگر چه همچون سالهای توقیفش هنوز در
محاق است ،کوشیدم سهم اندکی در بازخوانی پرونده «کتاب کوچه» و یادآوری
جایگاهش داشته باشم و این شماره ادای دینی است به «کتاب کوچه» که خواهد
آیدای
ماند ،ادای دینی به احمد شــاملو که نامش به بلندای آفتاب و ادای دینی به
ِ
جان که عمرش به بلندای آفتاب باد.

تا چه حرفی درآمده بود که ممنوع شد؟

تا حرف «آ» و  5جلد از حرف «الف» که منتشــر شد
دیگــر جلویش را گرفتند .این مجلــدات آماده بود و
ناشــر تندتند درمیآورد که بعد ناگهان جلویش را
گرفتنــد و این درحالی بود کــه حرف پنجم «کتاب
کوچه» حروفچینی شده بود و برای صحافی آماده
بود15 .سال این ناشر مظلوم واقع شده پول انبارداری
داد و مدام نگران بود که موش کاغذها را نخورد یا آب
به کاغذها نخورد یا مبادا یک نفر یک جلدش را ببرد و
چاپکندوتماماینهاراناشر 15سالتحملکرد.ازاین
طرف هم شاملو دیگر دید «کتاب کوچه» درنمیآید،
دلسرد شده بود و رفت سراغ ترجمهها و گاهی هم به
کتاب کوچه سر میزد .بعد هم آمدند سراغ شاملو که
نوار منتشر کند و نوار کودکان «خروس زری ،پیرهن
پری» و «شازده کوچولو» و بعد هم نوار اشعار را منتشر
کرد .تا اینکه سال  1376زمان نمایشگاه کتاب بود که
انگاریکیبهمنگفتبرومنمایشگاهکهمنآنجاچندتا
از ترجمههای شاملو را دیدم که کشیش و زنگار و برزخ
بود که ناشری به اسم صفار که ما نمیشناختیمش و
با ما قرارداد نداشت کتابها را در جلد سخت و بسیار
شــیک چاپ کرده بود .این کتابها را قبل از انقالب
بنگاه معرفت چاپ میکرد .من هم کتابها را خریدم و
آوردمخانهوبهاحمدگفتم«:چشمتانروشن.کتابها
چاپ شده» شاملو با یکی از دوستانش که وکیل بود
تماس گرفت که برود و ببیند جریان از چه قرار است.
اما درنهایت معلوم نشد که آن ناشر کتابها را چطور
چاپ کرده بود .بعد از ســال « 1376کتاب کوچه» و
کتابهای دیگرچاپ شدند.
کسی به شما مجوز اخذ شده برای «کتاب
کوچه» را اعالم نکرد؟

وقتی من به شاملو گفتم کتابها را در نمایشگاه دیدم،
شاملو به ناشــر تلفن کرد و گفت برود ببیند جریان
چیســت و من دیگر نمیدانم ناشر چه کار کرده بود.
احتماال رفته بود ارشــاد و اجازه گرفته بود و کتابها
بهصورت کنونی چاپ شــد که «آ» سه جلد با هم و
«الف» دو جلد با هم و چاپ جلدهای دیگر هم ادامه
پیدا کرد .منتها احمد خیلی لطمه خورده بود و دیگر با
آن شور و شوق اولیه کار نمیکرد .در مدتی که «کتاب
کوچه» چاپ نمیشد ،من تمام فیشهای شاملو را از
«آ» تا «ی» در عرض  2سال مرتب کردم و هم من و

از این  13جلد تا کجاها فیشهای شــاملو
است؟

همه این 13جلد فیشهای شاملو است .بعد از آن وقفه
و جلسات ،باالخره با دوستان شاملو و آقای بلوکباشی
مشورت کردم که به این نتیجه رسیدیم که فیشهای
شاملو را همانطور به هر کم و کسری چاپ کنیم که
بشود کتاب شاملو و ما فهرســت و اعالم را درآوردیم.
چوناینکتابکاراکتروزبانودیدگاهشاملواستواگر
ما دخالت کنیم دیگر کتاب شاملو نیست .ولی وظایف
ما خیلی زیاد است .چون باید فیشها را مرتب کنیم و
حروفچینیشودوفهرستهرموضوعجداگانهتنظیم
شودوبعدفهرستاعالمبنویسیموبعدفهرستمنابع.
موضوعات مندرج در «کتاب کوچه» شامل
چهچیزهاییمیشود؟

امثا ل حکــم تمثیالت ،باورهای کوچه ،چیســتان،
خوابگذاری ،اذکار و اوراد ،دوا و درمان ،قصه و متل،
احکام ،بازی و ترانه ،تصنیف ،زبان پیچک ،ســوگند،
ماشین نوشته(ادبیات کامیونی یا جادهای)...
«کتــاب کوچه» برای چه اقشــاری مورد
استفادهاست؟

این کتاب خیلی خواندنی و شیرین است و هرکسی
میتواند برای نوشتن مقاله ،رمان ،شعر ،قصه ،کتاب
کودک ،پایاننامه و موارد دیگر از این کتاب استفاده
کند .این کتاب هنوز شناخته نشده است.
فیشبرداریهای شاملو بدون تغییر تا حرف
چندماست؟

تا «ی» هست ،ولی کامل نیست.

االن تا چه حرفی درآمده؟

االن تا حــرف «خ» درآمده که  13جلد شــده ،البته
یکجلد هم قصههای کتاب کوچه است که میشود
 14جلد.
ممکن است تا حرف «ی» به جلد 50برسد؟

بله .ممکن است.

شما فکر میکنید «کتاب کوچه »میتواند به
زبانهای دیگر ترجمه شود؟

بعید میدانم چون زبان فارسی زبانی استعاری است و
برخیاصطالحاتترجمهنمیشوندوبرایغیرایرانیها
قابل فهم نیست .البته من خودم مشترکات بین زبان
فارســی و ارمنی را درآوردم که حدود یک جلد شده
است.

