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جمشید ارجمند
()1395-1318
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جمع صفاتی که میشود
جمشید ارجمند
محمدشلیله

یادبود ویراستار پیشین«حسابدار»

بــه نوجوانی که پا گذاشــتم انتخابهای شــخصیام برای
اســتفاده از پولــی که اگر در دســت داشــتم و منابعی که در
دســترس بود خرید مجله بــود و کرایهی کتــاب از آمحمود
نراقی و اصغرآقا نعمتاللهی که هر یک در شــهر ما ،همدان،
کیوسکی داشــتند و کتاب کرایه میدادند؛ شبی یک ریال ،و
خوانــدن حریصانهی آنها .بعدها بهتدریــج بر تعداد مجلهها
افــزوده شــد؛ ماهنامــهی «نگیــن» ،هفتهنامــهی «رودکی» و
«فردوسی»،
«ستاره سینما»« ،تماشا» و مانند اینها که جمشید ارجمند در
آنها مینوشت؛
و در دورههایی ســردبیر برخی از آنها بود ،یا عضو هیأت
تحریریه.
من اما او را بیشتر از نقد فیلمهایش میشــناختم که خیلی
به دلم مینشست؛
کوتــاه و روان و معنیدار ،و انگار خواننده را در یکی ـ دو
صفحه یا کموبیشی برمیداشت ،دوباره میبرد
سینما و فیلمی را که شرح و وصف و نقدش میکرد این بار
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بــا تمرکز بیشتر برای خواننده به نمایش درمیآورد .ســبکی
که درنقد نوشــتن داشت به مخاطب میآموخت چهگونه فیلم
را باید دید؛ شــیوهای که ایبسا موجب نزدیکتر کردن مردم
با سینما هم بود؛ در من که چنین تأثیری داشت؛
همیــن هم بود که عالقهی من به ســینما بیشتر شــد و نقد
فیلمهای او را پیگیرانهتر دنبال میکردم.
نقد آثار ســینمایی ،دربارهی سینما نوشتن و ترجمه کردن و
شناخت و شناساندن سینمای جهان و درس دادن در این رشتهها
تنهــا یکی از ابعاد کار و فعالیتهای جمشــید ارجمند بود ،او
مترجم آثاری ممتاز ،کارشــناس و پژوهشگر و روزنامهنگاری
ِ
فرهنگ ایران باســتان و
نامــور بود؛ پهلویشــناس و مطالعهی
زبانهای باســتانی ایران از حوزههــای موردعالقهاش بود؛ در
مقام کارشــناس و پژوهشگر با مؤسســهی تحقیقات اقتصادی
و ســازمان برنامه و بودجه همکاری کــرده بود؛ و در دورهای
از مدیــران ســازمان جلــب ســیاحان (ســازمان ایرانگردی و
جهانگــردی و میراث فرهنگی کنونی) بود؛ ترانه ســرایی هم
کــرده بود که جملگی ماندگار شــدند ،طنزپرداز و طنزنویس

هم ،و البته ویراستار و سرویراســتا ِر مراکزفرهنگی و نشریات
معتبر و مؤسســههای انتشــاراتی؛ همان جنبه از فعالیتهای او
که موضوع همکاری او بود با «حســابدار» .داریوش شــایگان
( ) ...- 1314فیلســوف و اندیشــمند معاصــر ایرانی و اســتاد
فلســفهی تطبیقی که بیشتر به زبان فرانسه مینویسد و کتاب
آئین هندو و عرفان اســامی او را جمشــید ارجمند به فارسی
برگردانده در معرفینامهای از او که در مجموعهی جشننامهی
کارنامــهی  45ســال کار ارجمنــد به همت زاون قوکاســیان
( )1393 - 1329و حسین رسولاف فراهم آمده (و با پشتیبانی
صندوق بیمهی محصوالت کشاورزی به چاپ رسیده و انتشار
یافته) آورده اســت« :موقعی که انسان به ابعاد و زوایای متنوع
شــخصیت ارجمند مینگرد ،از تعــدد ذوق ادبی و هنری او به
حیرت میآید .چهگونه میتوان در عین حال هم ادیتور بود و
هم منتقد ،هم مترجم و هم برنامهریز ،هم کارشناس کشاورزی
و هم طلبهی علوم عقلی و سیر و سلوک عرفانی.»...
من همچنان نقد فیلمهای جمشید ارجمند را میخواندم بدون
اینکه او را بشناسم تا اینکه در پی سالها ،اواخر دههی 1360
بود که من شدم سردبیر ماهنامهی «حسابدار» در جمع شماری
ِ
بازنگری وضع انجمن حســابداران خبره
از اعضای انجمن که
ایران را پیش گرفته بودند ،و برای بهبود و توسعهی «حسابدار»
بهعنوان رســانهی انجمن اهمیت قائل بودند .در همین راســتا
قطع ماهنامه را تغییر دادیم؛ پرویز خوانساری را که از طراحها
و صفحهآراهای برجســتهی نشــریههای ممتاز آن زمان بود و

پیشــینهی درخشانی در این کار داشــت به همکاری با ماهنامه
فراخواندیــم ،آمــد و با کوششــی خســتگیناپذی ِر همپیوند با
ِ
شرافت حرفهای که با وجودش آمیخته بود و مهربانی
سرشت و
ذاتی که داشــت جلوهای چشــمنواز به «حســابدار» بخشید ،تا
اینکــه یک حملــهی قلبی از پایــش درآورد و رفت و دیگر
اندوه رفتنش بود که با ما ماند .پرویز خوانســاری اما جز آنکه
«حســابدار» را به هیأت جذاب و برانگیزانندهای درآورد ،یک
خدمت بزرگ هم به ما و به «حسابدار» و به ادبیات حسابداری
ایران کرد و آن معرفی جمشــید ارجمن ِد ویراســتاربود .پرویز
خوانساری که میدانست برآن شدهایم که متن مطالب ماهنامه
را ویراسته و یکدست سازیم و درجستجوی ویراستاریم گفت
دوســتی دارد در این کار چیرهدســت و بــا او صحبت خواهد
کرد که اگر پذیرفت به ما یاری دهد و وقتی از او نام ویراستار
مــورد نظرش را پرســیدم و گفت« :جمشــید ارجمند» و من با
اشتیاق پرسیدم همان جمشید ارجمندی که نقد فیلم مینویسد
و ...و تــوی رودکی و فردوســی مطالبش چاپ میشــود که
گفت «پس شــما که او را میشناسی» (وصف اینکه قرارمان
با پرویز خوانســاری و جمشید ارجمند چهگونه گذشت را در
نوشتهای که همین روزها در وبگاه انجمن حسابداران خبرهی
ایران بازتاب یافته آوردهام).
از این زمان منِ سینماروی حرفهای و جمشید ارجمند منتقد
آثار ســینمایی همکار هم شــدیم؛ در ماهنامه ی «حســابدار».
مطالبــی که به ماهنامه میرســید و ویرایش محتوایی آن انجام
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میشــد بــرای ویرایش ادبی و یکدســت کردن طــرز تحریر
(رســمالخط) بــرای جمشــید ارجمند میفرســتادم و رابطهی
ما از فاصلهی ســطر به ســطری که او ویرایش میکرد برقرار
میشــد .فرصتــی که بــرای درک ذات ،سرشــت و کارکرد
واژهها و ن َح ِو زبان و یا خود زبان در ســطح نوشــتاردر تدوین
متن بــرای من پیش آمده بود .در این فرصت بود که دانســتم
واژهها آنگونه هم که ما فکر میکنیم تن به هر گونه اســتفاده
و کاربــردی کــه ما از آنهــا بخواهیم نمیدهند؛ ســرکشتر
از این حرفهاینــد؛ آنها و متعلقاتشــان مثل حرف ربط و
اشاره و نشــانهها در نشــانهگذاری ،و دیگر اجزای نوشته اگر
در جایی که باید بنشینند قرار نگیرند همان تنشی را در جریان
خوانــدن متن از خود بروز میدهند که یک نت بیجا در یک
آهنــگ و ملودی ،و نه تنها تأثی ِر فاحشــی کــه یک نت بیجا
برجای میگذارد حتی تنشــی را که کم و زیاد بودن کشــش
یــک ن ُت موســیقی هم بازتــاب میدهد بهوجود مــی آورد.
دانســتم چرا حتی آنها هم که پــاک و پاکیزه و روان و گویا
مینویســند باز متن و تأثیرشــان بر مخاطب با هم فرق دارد .با
پیشــینهی شصت ســال گوش دادن به موســیقی میتوانم این
شــباهت را با تأثیــر متفاوت تار نواختنِ تارنوازان برجســتهیی
مانند جلیل شــهناز با محمد رضا لطفی ،با فرهنگ شــریف و
با حســین علیزاده و بهــداد بابایی و دیگــران مانند کنم؛ حتی
وقتی جملگی در یک گوشهی مشخص یک دستگاه مشخص
مینوازند که گرچه نزد اغلب مخاطبان این ســنخ از موسیقی
ِ
گوشنوازند ،اما هر یک ِ
تشــخیص متفاوتی
حس با تأثیر قابل
را منتقل میکنند.
جمشــید ارجمند تــا مطمئن نمیشــد که ویراســتناش از
کیفیت و اصالت مضمون و محتوای متن نمیکاهد ،به شیوهی
نگارش و لحن دلخواه نویســنده کمترین آســیبی نمیرساند،
در متن دســت نمیبُرد و گاه نیمصفحــه برای گزینههای یک
تغییــر جزیــی در حاشــیهی مقاله مینوشــت و ســردبیر را به
انتخاب هر گزینه مجاب میکرد یا به مشــورت و نظرخواهی
از نویســنده .همین االن که این یادبود را مینویســم دارم فکر
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ِ
ظرافت ژرفی را که جمشید ارجمند در کار
میکنم که ای بسا
ویرایش بهکار میبســت انگار با سرشــت هنری او باید پیوند
داشــته باشد که پیش از این به فکرم نرسیده بود که از خودش
بپرسم؛ از اینکه او ترانهســرا هم بوده ،البته با آثار محدود اما
زیبــا و ماندگاری کــه در این عرصه از خود برجای گذاشــته
که با آثار ترانهســرایان نامور و برجستهای در پایهی بیژن ترقی
و همانندانــش برابری میکرد .از این نظر جمشــید ارجمند به
رهبر ارکستر واژهها میمانســت .اجرای چند و چندین بارهی
تم تصنیف «ساری گلین»
ترانهی «دامنکشان» او که بر اساس ِ
که از آثار فولکلورایران و آذربایجان و ارمنی است و در میان
مردم قفقاز ،آذربایجان ،ارمنســتان ،ایــران و ترکیه رواج دارد
و نخســتین بار ویگن خوانندهی شــهیر پاپ آن را اجرا کرد؛
همین یکی دو ماه پیش بود که توســط یکی از ارکســترهای
بزرگ هلند به اجرا درآمــد ،خوانندگان افغانی و تاجیک آن
را خواندهانــد و علی زند وکیلی خوانندهی جوان نامآشــنا نیز
اجرای جدیدی از آن عرضه کرده اســت .ظرافت مسئوالنهی
زیباشناســانهی او در طنزنوشــتههایش که بیشــتر با نام مستعار
عرضه میکرد هم پیدا بود.
او تنها ویراســتار «حســابدار» یــا سرویراســتار در نهادهای
مطبوعاتی و و مؤسسههای انتشاراتی نبود ،بلکه مشتاقانه و مشفقانه
در هدایت نشریهها یاریها و همکاریهای اثرگذا ِر تعیینکننده
داشت .او یکی از پیشگامان و ســاماندهندگان روزنامهنگاری
حرفــهای در ایران بود و از جملــه از اعضای تحریریهی پرتأثیر
مجلهی «صنعت حملو نقل» که یکی از کارآمدترین الگوهای
تنظیم و نشر رسانه را در ایران بنا نهاد بود و پس از آن از اعضای
تحریریهی ماهنامهی «پیام امــروز» که دراثر محدویتهایی که
برای انتشار آن پیش آمد از تدوام فعالیت بازماند.
لیلی گلستان نویســنده ،مترجم و از دوستان قدیمی جمشید
ارجمند در مراســم تشــییع او گفت ...« :جز خاطرات خوش و
صورت مهربان و صفاتی مثل شــرافت ،نجابت ،شعور ،هوش،
سعهی صدر و مالیمت و بسیاری صفات نیک دیگر خاطرهای
از او ندارم و جمع این صفات میشود جمشید ارجمند».

