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یادداشتی متفاوت؛ در پی کوچ زودھنگام ابوالفضل زرویی نصرآباد بھ
سرای باقی

33 بازدید  گفتگو, گفتگو با طنزپردازان    ١٣٩٧/٠٩/١ - ١٣:٣٩۵  مدیر  

نقش افراد تأثیرگذار در زندگی انسان

تھران، حوزه ھنری، دوازده آذر ٩٧، حدود ساعت ده صبح 

درست در ردیف دوم و وسط تصویر، اندکی مایل بھ راست، پشت سر آقای مسن کاله سبزی کھ یک پوستر در دست دارد، مرا می بینید و درست در

مرکِز جلوی تصویر نیز، تابوتی کھ ابوالفضل زرویی نصرآباد، یکی از ادبا و طنزپردازان بی بدیل کشورمان در آن آرمیده است.ابوالفضل متولد ۴٨

بود و من ۴٧ (دو دھھ چھلی). تقریباً ھم در یک محدوده زمانی مدرک ارشد خود را گرفتیم. البتھ او در رشتھ ادبیات تحصیل کرد و متأسفانھ من در

رشتھ مھندسی مکانیک (کاش من ھم ادبیات می خواندم). در مقطعی ھم ھر دو در نشریات گل آقا با ھم ھمکار بودیم. با فاصلھ زمانی کمی بھ آنجا آمدیم

و با فاصلھ زمانی اندکی ھم از آنجا رفتیم.بھ نظرم آنچھ باعث شد او االن در آن تابوت چوبی خوابیده باشد و من نباشم (حداقل تا ھمین االن)، بھ جز

قضا و قدر، برمی گردد بھ حضور و نقش افراد تأثیرگذار متفاوت در زندگی مان.افرادی شامل خانواده، اقوام دور و نزدیک، دوستان و ھمکاران و . .

.
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بھ راستی کھ اگر افراد تأثیرگذار در زندگی او،یا اندکی متفاوت تر بودند و یا دست کم نوع تأثیرشان بر او متفاوت تر بود، شاید او اکنون ھنوز در این

دنیای فانی روزگار می گذراند و الاقل با این عجلھ رھسپار سرای باقی نمی شد. شاید در صورت حضور چنین افرادی در زندگی او، او اکنون استاد

یکی از معتبرترین دانشگاه ھای ایران یا حتی خارج از کشور بود و مشغول تحقیق و پژوھش و در کنار آن، سرگرم پرورش دانشجویانی شیفتھ بھ

زبان و ادب پارسی. بر این باورم کھ ماحصل تحقیقات او، ده ھا جلد کتاب و مقالھ ارزشمند می شد کھ آن دستاوردھا، نھ تنھااکنون، آن طور کھ باید و

شاید، بھ وجود نیامده اند، چھ بسا بھ سبب دانش و توانایی ھای منحصربھ فرد او، احتماالً ھرگز ھم بھ وجود نیایند. 

افراد تأثیرگذاری کھ مرا از ورود بھ مطبوعات بھ عنوان شغل اصلی و ھزاران فعالیت دیگر دور کردندو او را نزدیک. نھ این کھ بگویم کار در

مطبوعات بھ عنوان یک شغل اصلی خوب نیست، چون صحبتم تنھا درباره شغل او نیست. اما وقتی فردی توانایی فعالیت در مرتبھ باالتری را داشتھ

باشد و در جایگاه واقعی خود قرار نگیرد، بی تردید بخش قابل توجھی از توانایی ھایش ھرز می رود. بخشی از انرژی اش بیھوده می سوزد و بھ ثمر

نمی رسد. این دقیقاً اتفاقی بود کھ برای ابوالفضل افتاد. ابوالفضل اگر بھ جای وارد شدن بھ عرصھ مطبوعات بھ عنوان یک کارمند،بھ عنوان یک عضو

ھیأت علمی وارد دانشگاه می شد، اتفاقی کھ در آن سال ھا (اوایل دھھ ٧٠)، حتی با مدرک کارشناسی ارشد، اتفاق غریبی نبود (و برای من رخ داد)،

شاید می شد آنچھ باید می شد و نمی شد آنچھ بایدنمی شد. البتھ، چھ بسا اگر ابوالفضل بھ جای راه مطبوعات، راه ھیأت علمی شدن در دانشگاه را می پیمود

ھم، اتفاق ھا این قدر ساده کھ من آن ھا را پشت ھم چیده ام رخ نمی داد. چھ بسا دیگر مسائل تلخ، ھمچون بیماری و مشکالت شخصی و . . . باز ھم راه او

را از سرمنزل مقصود دور می کردند؛ کھ اگر نمی کردند، ما اکنون صاحب یک ادیب تحصیل کرده، خوش ذوق و پژوھشگر شده بودیم(کھ البتھ او تا حد

زیادی این گونھ بود)،کھ می توانست خدماتی بیش از آنچھ کرد بھ پیکر نحیف ادبیات ما ارزانی دارد. خدماتی ھمچون خدماتی کھ باستانی پاریزی ھا و

شفیعی کدکنی ھا و اقبال آشتیانی ھا و . . . کردند. اما افسوس و صد افسوس، کھ نشد کھ بشود. 

ھدف من از نوشتن این چند خط، ضمن یادکردی از یک ھمکار قدیمی در حیطھ ادبیات و بھ ویژه در ژانر طنز کشور، تلنگری است بھ

ھمھ مان،بھ منظوردر خاطر داشتن وبھ ویژه ارج نھادن و قدر دانستن افرادی کھ در زندگی مان تأثیرگذار بوده اند.افرادی کھ گفتار و کردار شان، در

جایگاھی کھ ما االن در آن قرار داریم،بی تأثیر نبوده است. بھ ویژه آن ھایی کھ برای ارتقای ما تالش ھم کرده اند، حرص وجوش ھم خورده اند، از خود

مایھ ھم گذاشتھ اند، خود را بھ خطر ھم انداختھ اند و . . .آری، آن ھایی کھ اگر نبودند، جایگاه ما از جایگاه فعلی مان، چھ از لحاظ فکری، چھ از نظر

اخالقی، چھ از منظر اجتماعی و . . .بھ مراتب پایین، پایین و پایین تر می بود. 

لطفاً یک بار دیگر بھ دقت و از سر صبر بھ عکس فوق نگاه کنید تا بیشتر پی بھ منظورم ببرید. فاصلھ من تا ابوالفضل در تصویر فوق تنھا چند قدم

است. من این چند قدم را مدیون آن افراد تأثیرگذار ھستم. افرادی کھ متأسفانھ اکثرشان امروز در قید حیات نیستند. شما چطور؟!

دکتر فرامرز آشنای قاسمی 

دانشیار دانشگاه شھید رجائی 

تھران ١۴ آذر ١٣٩٧
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