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حركاتموزون

تيم ملي جان من لطفا مراكش را ببر
ميشودجامجهانيآهفرداشبشروع/ميشودايامحسالتهابوتبشروع
ميشوددرسطحدنياكارمردمجستوجامپ/ميرودازيادمردمكيمجونگاونوترامپ
كلعالمفارغازبحثسياسيميشود/درپييكتوپفكروذكرمردمميدود
مهدي استاد احمد

شعر طنز

تاشودشيرينيايناستراحتبيشتر/تيممليجانمنلطفامراكشراببر

دروازه سرخ
سهيلسراييان

همه به دنبال برد «تيم ملي»

زندگي در زيرزمين

در ف��رودگاه منتظ��ر
دوس��تم ايس��تادهام .از
ايران ميآيد .پرواز ماهان
س��اعت  9:50دقيق��ه
ب��ه مس��كو رس��يد .حاال
نس��بت به چند روز پيش
وقتي به سطح ش��هر و ميادين اصلي ميرويم،
پرچمهاي ايران بيش��تر ديده ميشوند .همه
كمكم خودش��ان را ميرس��انند تا از تيم ملي
حمايت كنند.
س��عي ك��ردم ب��ا چندي��ن ايران��ي صحبت
كنم .حت��ي خيل��ي اتفاقي بعضيش��ان را در
رس��تورانها ديدم .روسيه برايش��ان خيلي
گنگ اس��ت و نياز ب��ه كمك دارن��د ،برخالف
ه��واداران تيمه��اي ديگ��ر كه بس��يار مجهز
آمدهاند ايرانيها خيلي كمتر و غريبتر به نظر
ميرسند.
امروز خيابان اصلي ميدان س��رخ را بس��تهاند.
روز  ۱۲ژوئن روز ملي روس��يه اس��ت و مراسم
ويژهاي براي اين روز ت��دارك ديدهاند .معموال
كنسرت .اين روزها هرجايي ميروي احتمال
اين وج��ود دارد كه ي��ك اتف��اق خاطرهانگيز
برايتان رخ دهد.
در رس��توراني بودم .يك گروه پنج شش نفره
اس��تراليايي هم آنجا بودند .برايشان آرزوي
موفقي��ت ك��ردم« :گروه س��ادهتري نس��بت
به ما داري��د ،امي��دوارم كه به مرحل��ه بعدي
برسيد».
وقت��ي فهميدن��د ك��ه ايران��يام ،در چه��ره
تكتكشان براي يك لحظه ياد چيزي افتادم:
«خداداد عزي��زي ،خداداد عزي��زي ،گل ،گل
براي ايران».
ام��ا وقت��ي بيش��تر گ��پ زدي��م ،يك��ي از
استرالياييها كه به نس��بت از بقيه فوتباليتر
بود گفت« :خيلي دوس��ت دارم ت��ا معجزهاي
روي دهد و اي��ران از گروهش صعود كند ،حق
تيمهاي آسيايي بيشتر از اين است».
اما جالب اينجاست كه چندتا ميز آن طرفتر،
سه چهارتا دختر و پس��ر ايراني نشسته بودند.
يكي از آنها پرس��يد« :آقا فارس��ي ،فارسي؟»
حس خوبي دارد ،اين اتفاق��ات .وقتي متوجه
ش��دند كه در روس��يه زندگي ميكنم خيلي
خوشحال شدند.
هميش��ه دوس��ت دارم كمك كنم به خصوص
كه ش��ايد بعضي چيزها در روسيه سختتر از
جاهاي ديگر باشند.
اينك��ه ميگويند ج��ام جهان��ي بزرگترين
رويداد جهان اس��ت واقعا منطقي اس��ت .اتاق
كناريهاستلي كه هس��تم از مكزيك آمدهاند.
بليت ب��ازي اي��ران و مراك��ش را خريدهاند و
گفتند كه قرار است به سنت پترزبورگ برويم
براي تش��ويق اي��ران « .به نظرم اي��ران خيلي
بهتر از مراكش است و ش��ما حتما بايد آنها را
شكست دهيد ،يعني محكوم به برد هستيد».
حس عجيبي دارد وقتي ملي��ت ديگري از آن
س��مت دنيا آمدهاند و ميخواهن��د «ايران» را
تشويق كنند.
بعضي شهرهاي روسيه همچنان سرد هستند.
مس��كو گاه��ي اوق��ات باراني اس��ت و مجددا
آفتابي ميشود.
پوسترها و پرچمهاي جام جهاني هرروز بيشتر
و بيشتر ميشوند و البته با قيمتهاي نجومي
از س��وي روسها به مس��افران ج��ام جهاني
فروخته ميش��وند .در يكي از فروش��گاههاي
جام جهان��ي قيم��ت ت��وپ اورجين��ال جام
جهاني نزديك به يك و ني��م ميليون تومان به
فروش ميرس��د .همهچيز مهي��اي يك اتفاق
خاطرهانگيز است.
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سنايي ،دين و دينداري

خدايا زياد كن بهره مرا در آن از اقدام به مس�تحبات
و گراميدار در آن به حاضر كردن (يا داش�تن) مسائل
و نزديك گردان در آن وسيلهام را به سويت از ميـان
وسيلهها اي آنكه سرگرمش نكند اصرار (و سماجت )
اصراركنندگان.

مدتيازالتهاباتسياسيراحتيم /چندهفتهوقتداريمواساسيراحتيم

پرتابشدگي
محمدزينالياُناري
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صاحب امتياز و مديرمسوول :الياس حضرتي
جانشين مدير مسوول و رييس شوراي سياستگذاري :بهروز بهزادي
سردبير  :سيدعلي ميرفتاح
معاون اجرايي :حجت طهماسبي
مشاور مدير مسوول :محمد حضرتي
رئيس سازمان آگهي ها :علي حضرتي
نشاني:خيابان ستارخان ،خيابان كوثر دوم ،بن بست مينو
تلفنخانه 66124024 - 66124025:نمابر66124021:
توزيع :نشر گستر امروز تلفن61933000 :
چاپ:نشر روزتاب تلفن 44545076:

بيستوششمين نشست از مجموعه درسگفتارهايي
درباره سنايي به «تلقي س��نايي از دين و دينداري»
اختصاص دارد .اين نشست امروز ساعت چهار و نيم
بعدازظهر با س��خنراني دكتر ايرج شهبازي در مركز
فرهنگي شهر كتاب واقع در خيابان شهيد بهشتي،
خيابان ش��هيد احمد قصير (بخارست) ،نبش كوچه
سوم برگزار ميشود.

اذان ظهر13/04:

تيتر مصور|نوازنده
ماريزينس

وارد ش��دن ب��ه چرخ��ه
اجتماعي منظ��م ،ميتواند
ما را ب��ه س��وي برنامههاي
س��ازنده و هنجارمن��د آن
رهنم��ون كن��د .ورود ما به
آنجا كه همهچي��ز منظم و
حساب شده است ،ما را هم براي خودمان ،هم براي
آنچه همگان مشروع و مقبول ميدانند ،شناخته و
رسمي ميسازد .اما هميش��ه اين امر رخ نميدهد و
ما در بسياري از موارد ،پا در راههايي ميگذاريم كه نه
برايخودمانونهبرايكسديگريشناختهنيست.
البته در اي��ن دوره و زمانه ،افراد زيادي هس��تند كه
در مسيرهاي گم شده رفتهاند و از تراكم اين افراد و
مسيرهاي گم شده ،زندگيهاي پنهاني و زيرزميني
زيادي در جامعه شكل گرفته اس��ت ،بهطوري كه
ميتوان گفت اين بخش يعني «زيرزمين» ،همان
جايي كه اغلب تاريك ،نمور و نامنظم است ،بخش
اساسيدرزندگيشهريامروزيراتشكيلميدهد.
هر قدر اين بخش بزرگ و بيكران باشد ،هنجارهاي
موجود سستتر ميشوند و بيم آن ميرود كه رسم و
قولآنبخشبرقواعدزندگيمعمولبچربد.
وقت��ي قواعد زيرزمي��ن ،همان جايي ك��ه به قول
باشالر ،شبيه ناخودآگاه ما است ،در زندگي شهري
فزوني يابد ،جامعه ،مانند پيدا كردن چاقو در خواب
ميتواند به محل تجلي اميال نكوهيده آدمي شود.
پنهان بودن زيرزمين ذهن��ي ما ،يك چيز عجيب
نيست .اما رس��ميت يافتن آنها در ميان فضاهاي
شهري ،موجب ميش��ود ما ش��اهد شكلگيري
نظام س��امانيافتهاي از جرايم و مس��ائل نامرتب
زندگي در وضع روزمره باشيم .شايد برخي كال در
زيرزمين به دنيا بياين��د و در آن زندگي كنند ،چرا
كه ممكن است نظم و هنجارهاي ما آن قدر سپهر
خود را گس��ترش ندهد يا اميال و نيازهاي تاريك
خود را جدي نگيرد .در اين صورت ،ما ش��اهد يك
نوع زندگي جديد خواهيم ب��ود كه در فرصتهاي
مرسوم ،ابراز وجود نميكند .زندگي در اين دنياي
غيرمرسوم ،گذشته از مس��ائل مختلفي كه دارد،
بسيارناايمن،مشكلومخاطرهآميزاست.

غروب آفتاب20/21 :

اذان مغرب20/42 :

روشناييهاي شب
حسن لطفي

شهروند مسوول

دلخوشيم ش��ده ديدن آدمهاي اميدوار
و پرانرژياي كه انگار به دنيا آمدهاند تا به
«نميش��ود» و «نميتوانيم» نه بگويند.
نمون��هاش را چن��د روز قبل دي��دم .مرد
مس��ني كه چند سالي اس��ت بازنشسته
ش��ده .خودش كه ميگوي��د وارد مرحله
دوم كار و زندگياش شده اس��ت .اعتقادي به خانهنشيني ندارد.
حكم بازنشستگياش را كه گذاش��تهاند دستش ،بار و بنديلش
را برداش��ته و روانه منطقه دور افتادهاي در الموت شده .خانه آبا و
اجدادياش را بازسازي كرده و كنارش نانوايي و سوپري كوچكي
راه انداخته اس��ت .ميگويد :اولش همه ميگفتند تالش بيخود
نكن،بهآبباريكهبازنشستگياتقانعباشودنبالدردسرنباش!
اما او كه گمان ميكرده اگر بخواهيم ،ميشود ،حرف آنها را گوش
نميكند و آتش به تنور نانوايياش مياندازد و نان پخت ميكند.
روزهاي اول كسي به سراغش نميآيد .تصميم ميگيرد خودش
به س��راغ آنها برود .نانها را توي سفره ميپيچد و از اين روستا به
آن روستا ميرود .كمكم بازارش گرم ميشود .نانهايش خريدار
پيدا ميكند و نوبت به باال بردن كركره س��وپرماركت كوچكش
ميرسد .روزي كه با او آشنا شدم پي راهاندازي مجتمعي رفاهي
و تفريحي بود .كيف سنگيني دس��تش گرفته بود و از اين اداره
ب��ه آن اداره ميرفت .ميگفت :اولش جواب همه نه اس��ت .انگار
نافش��ان را با نه بريدهاند .البته او آنقدر سماجت كرده كه خيلي
از اين نهها را به بله تبديل كرده اس��ت .از او درباره به صرفه بودن
راهاندازي مجتمع رفاهي در آن منطقه دورافتاده سوال ميكنم.
ش��ك و ترديدم به خنده وادارش ميكند .كيفش را باز ميكند و
از درونش نقشهها و عكسهايي را بيرون ميكشد كه قرار است
تصوير امروز و فرداي محل زندگياش باش��د .وقت توضيح دادن
آنقدر پرشور و با حرارت صحبت ميكند كه به وجد ميآيم .دلش
پي فردايي بهتر است .ميگويد :فرداي بهتر را مردم بايد بسازند.
مسووالن امروز هستند فردا نيستند .فقط بايد امروز كه هستند
پي «نميش��ود» و «نه گفتن» نباش��ند .به مردم اعتماد كنند.
منظ��ورش از مردم خ��ودش و امثال خودش اس��ت .به خودش
ميگويد :شهروند مسوول .شهروند مسوولي كه كوتاه نميآيد و
تا ته خط ميرود .از هم كه جدا ميشويم حس خوبي دارم .وقت
خداحافظي دستم را طوري فش��ار ميدهد كه از مردي با سن و
سال او بعيد است .از در بيرون نرفته برميگردد و ميگويد :وقتي
مجتمع رفاهي راه افتاد منتظرتان هس��تم .ميگويم چش��م و
ميدانمديريازودبايدبهدعوتشبلهبگويم.

نگاه آخر

اطوار كتاب نخواندن

جمعي��ت كثي��ري در جه��ان
هستند كه دانستن موضوعشان
نيس��ت ي��ا ب��راي دانس��تن،
آخري��ن جاي��ي كه س��راغش
ميرون��د كت��اب اس��ت .يعني
سيد محمدبهشتي كتاب مش��غوليت كسر كوچكي
از جامع��ه جهاني اس��ت .البته
مطالعه يكس��ره منوط به كت��اب خواندن نيس��ت و
بس��يارند كس��اني كه كل زندگي برايش��ان عرصه
مطالعه و داناتر ش��دن اس��ت .حت��ي در جوامعي كه
سطح س��واد باالترس��ت باز احتماال اقليتي از جامعه
س��روكار با كتاب دارند .اما همه كساني كه به نوعي با
كتاب سروكار دارند را نميتوان «اهل كتاب خواندن»
شمرد .چه بسيار كساني كه با وجود كتاب خواندن و
حتي بسيار كتاب خواندن ،مصداق كتاب نخواندناند
يا بهتر اس��ت بگوييم چه فراوان كتابنخواندنهايي
كه در ظاهر كت��اب خوان��دن جلوه ميكن��د؛ كتاب
خواندنهاي��ي براي پنه��ان كردن كت��اب نخواندن.
اينگونه كه بنگريم كتاب نخواندن اطواري دارد:
 .۱وقتي ب��راي آس��ودن از كت��اب خوان��دن ،كتاب
ميخواني��م .كتابهايي همچون رازه��اي موفقيت،
چگونه ش��اد زندگي كني��م و ...ي��ا كتابهايي كه در
بساط كتابفروش��ان كنار خيابان مكرر ديده ميشود
مث��ل دو قرن س��كوت ،خواج��ه تاج��دار ،دايي جان
ناپلئ��ون و ...من را عجي��ب ياد رژيمه��اي الغرياي

هشتگ روز

#مهاجراني#پروين

شب ستارههاي قديمي و خاطره كتلتهاي مامان نصرت

حش��مت مهاجراني و علي پروين ،س��تارههاي نيمهشب
دوشنبه برنامه «بيست هجده» ش��دند تا بعد از مدتها،
اهالي توييتر ب��دون انتقاد به رس��انهملي ،س��اعتي پاي
تلويزيون بنش��ينند .عادل فردوس��يپور مخاطبان خود
را غافلگير كرد و اينطور ش��د كه هش��تگ «مهاجراني»،
«پروين» و حتي «س��لطان» در توييتر ش��لوغ شد .اهالي
توييتر هم به حضور مهاجراني بعد از  40س��ال غيبت در
ي پروين
رسانه ملي توجه كردند و هم نحوه حرف زدن عل 
و خاطره تعريفكردنش .آنچه ميخوانيد منتخبي از اين
توييتهاست كه كنار هم دلنشين و خواندني و بامزه است:
«مهاجراني براي اولينبار اومده تلويزيون و چقدر متين و
خوبصحبتوآناليزميكنهوحاميتيممليه.فردوسيپور
ازش پرسيد ش��ما طرفدار كيروش هس��تيد؟ جواب داد
من طرف حقيقت��م .خدا حفظت كنه مرد»« ،حش��مت
مهاجراني ب��راي اولينبار پس از انقالب ب��ه تلويزيون آمد
و علي پروين براي اولينبار در يك برنامه زنده حضور پيدا
كرد؛ سدشكنيهاي تازه عادل»« ،حشمت آقا مهاجراني،
با اين سن و س��ال از نظر بيان ،تحليل و اطالعات 3 ،هيچ
از كارشناسهاي صدا و سيما جلو هستن»« ،سرمربي تيم
افسانهايايران 78پساز 40سالرويآنتنزندهتلويزيون؛
حقي كه از ناصر ملكمطيعي براي هميش��ه دريغ شد»،

مياندازد ك��ه وعده الغ��ري را با خ��وردن ميدهند.
بس��تههاي مطالعاتياي كه قصد عرضهشان نه ايجاد
عط��ش دانس��تن در مخاطب بلك��ه آس��وده كردن
خيال او از اين بابت است كه منش��ا همه گرفتاريها
را فهمي��ده و ديگ��ر نيازي ب��ه مطالعه ن��دارد .كتاب
خواندنهايي كه اش��تهاي دانس��تن را كور ميكند.
ايبسا نويس��ندگان اين آثار كتابش��ان را به چنين
قصدي ننوشته باشند ولي متاسفانه شيوه عرضهشان
چنين سرنوشتي برايش��ان رقم ميزند .اين بستهها
هر كجا كه باش��د در قفس��ه كتابخانههاي شخصي،
در قفس��ههاي كافهها و ...به س��راب ش��باهت دارد و
همچون راهزنان بر س��ر راه كس��اني كه ممكن است
زمينه كتاب خواندن داش��ته باشند ،قرار گرفته و آنها
را گمراه ميكنند.
 .۲وقتي از روي تكليف و ناچ��اري كتاب ميخوانيم.
ش��ايد س��ختترين طو ِر كتاب نخوان��دن نيز همين
باشد؛ مثل وقتي كه تشنه نيس��تيم و آب مينوشيم.
كسي در گوارايي آب ش��كي ندارد ولي عدم تشنگي
اي��ن آب زندگيبخ��ش را نامطلوب ميكن��د .عموم
كتابهاي درس��ي و دانش��گاهي كه بخش مهمي از
بازار نشر و فروش كتاب در ايران را به خود اختصاص
داده متاس��فانه موض��وع چني��ن مطالع��هاي ق��رار
ميگيرد .اين كتابها مثل غذايي اس��ت كه ش��خص
ميخورد و در ب��دن او به جاي آنك��ه تبديل به عضله
ش��ود ،در ش��كل چربي زيرپوست انباش��ته ميشود.

«مهاجرانيتعريفميكنهماماننصرت(مادرعليپروين)
يهقابلمهكتلتدرستميكردهوميپيچيدهاليدستمال
يزدي و تيمملي تو هواپيما ميخوردن .بعد پول سفر تيم رو
ميذاشتن تو همون دستمال و پروين ميذاشته زيرسرش
بابت مراقبت»« ،عاشق ش��رم و حيا و رودربايستي پروين
از مهاجراني شدم ،هنوز حس��اب ميبره از سرمربياش»،
«حش��مت مهاجراني :هيچ بزرگي بيدليل بزرگ نشده،
مگر اينكه توانايياش رو داش��ته باش��ه»« ،آخ چقدر اين
علي پروين خوبه ،دل درد گرفتم از خنده ...فردوس��يپور:
كاويانپور ميگفت پروين از من خوش��ش نمياومد و بهم
فحش ميداد .پروين :دروغ گفت��ه ،البته دروغ نگفته ولي
فحش ادبي ميدادم»«،علي پروين رو آنتن زنده اس��ت و
احتماال دست مسووالن هم روي دكمه قطع و پخش آماده
است»« ،عادل به پروين ميگه چندتا خاطره قابل پخش
بگ��و»« ،قلف ميكني��م ...جونم علي پروي��ن»« ،كاركتر
ي پروين هس��ت؟ خيلي كاريزماتيكه»،
مش��تيتر از عل 
«علي پروين ميگه ميون كالم خ��ودم بگم»« ،منم از اون
كتلتهاي مامان نصرت ميخ��وام»« ،پروين ميگه دهه
شصتماهمهروميبرديمبهجزاستقالل،فقطبهاستقالل
ميباختيم .اعتراف شيريني بود» و «شلوار سوالخ سوالخ
نميپوشيديم...پروينخطاببهعادل».

عكسنوشت
سازمان جهاني حجاب
واق��ع در مال��زي ،م��اه
رمضان امس��ال كمپين
مجازي جالبي راه انداخته است .اين سازمان
از زنان غيرمسلمان جهان درخواست كرده تا
 30روز همراه با زنان مس��لمان حجاب داشته
باش��ند و تجربههاي خ��ود را از اي��ن زندگي
متفاوت هم��راه با روس��ري ،در ش��بكههاي
مجازي روايت كنند .برخ�لاف انتظارها ،اين
كمپين بسيار مورد توجه قرار گرفته و زنان در
نقاط مختلف جهان به اين چالش پيوستند و
ازتجربههايخودنوشتند.عكسيكهميبينيد
تجربهدخترجوانيازبرزيلاستكهدرتوضيح
پوشش خود و رفتار مردم با او نوشته« :اينكار
چش��مهاي م��ن را باز ك��رد و متوجه ش��دم
زنان مس��لمان در جامعه غيرمسلمان اذيت
ميشوند .من حاال براي همه عجيب هستم؛
عدهاي مس��خرهام ميكنند و عدهاي ديگر با
من صحبت نميكنند .اما متوجه شدم كه از
نگاههاي آزاررسان و آزارهاي هميشگي ديگر
خبرينيست».

هرقدر كس��ي به اقتضاي ارتقا در س��طح تحصيالت
بيش��تر گرفتار چنين مطالعهاي ش��ده باشد ،به جاي
آنكه ورزيدهتر شود ،چاقتر ش��ده و البته بيشتر بايد
نگرانش ب��ود .در عين اينك��ه خالص��ي از اين چاقي
دشوار است.
 .۳وقت��ي براي پ��ر كردن وق��ت كت��اب ميخوانيم،
كتابهايي كه سرس��ري خواندهايم يا به تورقش��ان
بس��نده كردهاي��م .چني��ن مطالع��هاي همچ��ون
جويدن آدامس رفع گرس��نگي نميكند و ايبس��ا به
س��وء هاضمه بينجامد .اگر خيل��ي بخواهيم به كتاب
احترام بگذاري��م آن را رفيق تنهاييمان ميش��مريم
ولي تلويحا اش��اره داريم كه آن چيزي كه مهم است
تنهايي ما اس��ت و به محض مرتفع شدن اين تنهايي
كتاب نيز اهميتش را از دست ميدهد.
 .۴وقت��ي س��وداگرانه كت��اب ميخواني��م؛ همچون
تاجري كه قصدش از سفر به س��رزمينهاي ديگر نه
مالقات و آش��نايي حقيقي با آنجا و اه��ل آنجا ،بلكه
همراه آوردن تحفههايي س��ودآور براي فروش است.
چنين تاج��ري هرقدر كه آوردهاش ذيقيمت باش��د
باز س��ودي به حال خ��ودش نخواهد داش��ت .چنين
كس��اني مصداق بارز اين بيت خياماند :من در عجبم
ز ميفروشان كايشان /زان به كه فروشند چه خواهند
خريد.
 .۵ام��ا متداولتري��ن طو ِر كت��اب نخوان��دن ،كتاب
نخواندن از روي بيدردي اس��ت .كس��اني كه معموال

بهانهش��ان براي كتاب نخواندن كمبود وقت است و با
اين بهانه تلويحا بيان ميكنند كه وجود مباركش��ان
مس��تغني از دانس��تن اس��ت .كس��اني كه هيچوقت
گرس��نه و تش��نه نميش��وند و الجرم لذت خوردن
و آش��اميدن را نيز درك نخواهند كرد .مس��لما لذت
نبردن از زندگي آن را به زنده بودن فروميكاهد.
همه اط��وار كتاب خوان��دن فوق ،همچ��ون خواندن
نامهاي است كه اش��تباهي به دس��ت ما افتاده .البته
نام��ه را ميخوانيم ول��ي خواندنش اثري ب��ر ما ندارد
و احساس��ي در م��ا برنميانگي��زد چون ما خ��ود را
«مخاط��ب» واقع��ي آن نميداني��م ،بلكه مش��غول
استراق سمع شدهايم .ايبس��ا در نامه مطالب بسيار
حياتياي نوشته ش��ده باش��د ولي از همه اينها آنچه
دس��تگيرمان ميش��ود چندان س��ودي به حالمان
نخواهد داشت و دير يا زود هم فراموش خواهيم كرد.
احس��اس مخاطب نبودن تبعاتي دارد؛ وقتي خود را
مخاطب ش��خصيتي نميدانيم ،هرقدر هم او محترم
و متنف��ذ باش��د لزومي ب��ه رعاي��ت ادب نميبينيم.
به جا نياوردن ادب البته از ش��أن او نخواهد كاس��ت
وليكن س��بب ميش��ود ما توفيق تقرب به آن را پيدا
نكنيم ،ضمن اينكه نزد كس��اني كه متوجه اين شأن
ميش��وند احمق جلوه خواهيم كرد .ب��ه عبارت ديگر
در اين حالت ما با گوهر كتاب مالقات نميكنيم .اين
كتاب خواندني است كه به جاي رفع حجاب ،حجابي
ضخيمتر ميان ما و دانستن ايجاد ميكند.
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كرگدننامه
سيدعليميرفتاح

خويشاوندي با دنيا

بعض��ي از خوانندگان به م��ن ايراد ميگيرند ك��ه چرا در
نوشتههايت آنچنانكه شايسته و بايس��ته است فارسي
را پاس نميداري و جلوي ورود بيرويه كلمات انگليسي
و تعابير عربي را نميگيري .همين دي��روز كه تيتر زديم
«لوكيشنهاي اعتراض» خيليها به من اعتراض كردند
«چرا لوكيش��ن؟ مگر در فارسي تعبير مناس��ب نداريم
كه انگليسي مينويس��ي؟» اين اعتراضها البته مبتني
بر رويكرد تنزيهي به زبان اس��ت .زمان رضاش��اه هم كه
فرهنگستان متولد ش��د ،اصليترين ماموريتش همين
تنزيه و پااليش بود .آنها خواستند تا فارسي را عربيزدايي
كنند،كهنتوانستند،يانشد،ايضاازآميختگياشبافرانسه
و انگليسي مانع ش��وند كه اينجا هم ناكام ماندند .اعضاي
فرهنگستان زحمت بسيار كشيدند و كلماتي به گنجينه
فارس��ي اضافه كردند كه بايد تا ابد ممنونش��ان باشيم.
سعيهم مش��كور .آنها ماجورند و ما هربار كه كلماتي مثل
هواپيما و يخچال و روزنامه را به جاي ايرپلين و فريجيدر
و نيوزپيپر به كار ميبريم نور به قبر مبدع آنها ميبارد .اما
آيا اگر آنها نتوانستند براي تلويزيون و راديو و تلفن و بودجه
معادلمناسببنشانندشايستهتوبيخومالمتند؟جاهل_
نه به معناي نادان ،كه در اصل به معني متعصب .در قرآن و
شعرعربهممعنياصليجهالتعصبيتقوميوقبيلهاي
اس��ت_ جاهل به اين معناي متعصب در ه��ر كاري وارد
ش��ود با خودش افراط و تفريط ميآورد .عربيزدايي هم با
تعصب درآميخت و باعث خنده حضار شد .البد شنيدهايد
كه به جاي «از نقطهاي خطي ب��ر دايرهاي مماس كنيد»
نوشتند «از بيهمهچيزي ،سيخكي بر گردكي برسنرس
كنيد» .البت��ه اين قضيه ،احتماال صحت ن��دارد و جوكي
اس��ت كه رنود براي آن بندگان خدا ساختند اما تا نباشد
چيزكي مردم نگويند چيزها .چيزهايي ديده و ش��نيده
بودند كه چنين مضمونهايي كوك كردن��د .در زمان ما
هم كار بعضي پانايرانيستهاي افراطي شبيه برسنرس
قديمي اس��ت و به هزار زور و ضرب س��عي دارند كلمات
را فارسيزه كنند .اما آيا س�لام و مبارك و امان و تهنيت و
تسليت و امر و نهي كلماتي عربياند و هويتي عربي دارند
و «ايراني نيستي اگر پااليششان نكني و درود و شادباش
را جايشان ننشاني»؟ بحث تفصيلي در اين باره را احاله
ميدهم به هفتهنامه كرگدن .به زودي پرونده پر و پيماني
درميآوريم و راي صاحبنظران را منعكس ميكنيم .اما
عجالتا به عرضتان برس��انم كه كلمات هم مثل بنيآدم
هج��رت ميكنند و از اين ط��رف به آن ط��رف ميروند و
هويتهايجديدمييابند.ممكناستسالمريشهعبري
داشته باشد اما سالمي كه امروز ما به هم تقديم ميكنيم
هويتيفارسيداردودرمناسباتايرانيواجدمعناومفهوم
است.تلويزيونوراديوهمهمينطورهستند.ريشهفرنگي
اينها در محاورات روزمره ما موضوعيت ندارد و با توجه به
تلفظ خاص فارس��ي ،ميش��ود با قاطعيت گفت كه اين
كلمات امروز شناسنامه ايراني گرفتهاند .اگر در گذشته به
عيد و اتوبان و ماش��ين و فضا و فرش و بشقاب شناسنامه
ايراني دادهايم و آنها را در دايره واژگان فارس��ي نشاندهايم
چرا به لوكيش��ن و كامپيوتر و دموكراسي و سكوالريسم
جا ندهيم؟ بزرگ ش��دن دايره لغات يك زبان ،حتي اگر
لغات را از بيگانه وام بگيريم نه تنها آسيبي به زبان نميزند
بلكه غناي آن را باعث ميش��ود .پدران ما كه هوشمندانه
زبان فارسي را حفظ و حراس��ت كردند انرژي خود را براي
ممانعت از ورود كلمات تركي و عربي و مغولي و فرنگي به
هدر ندادند .آنها هيچ عيبي نميديدند كه بشقاب و قابلمه
و قاشق را از تركها قرض بگيرند ،سفره و غذا و طعام را از
عربي .مهم اين بود كه سر س��فره ايراني بنشينند و ايراني
بخورندوايرانيفكركنند.ماامروزيكديگرراخانموآقاصدا
ميزنيم .اين هر دو تركي /مغولي است و حضرت و جناب
هم عربي .اگر پ��دران ما اين كلمات را به زبان فارس��ي راه
دادند ما چرا مستر و موسيو و س��ر و هر را راه ندهيم؟ همه
فارسيزبانان ممنون و مديون شاعر بزرگي چون سعدي
شيرازياند.سعدينسبتشبازبانطورياستكهخودش
معيار است .هرچه آن خسرو كند شيرين كند .او نه تنها از
لغات غريبه كهير نميزده بلكه با ذوق و شوق آنها را در شعر
و نثرش داخل ميكرده .كلماتي مثل يرغو ،قاآن ،آقچه و
از اين قبيل در اشعار س��عدي فراوانند .عربي هم كه اصال
استاد عالقه خاصي به آن داشته و هنرنمايي در آن را جزو
فضيلتهاي خود برميش��مرده .عربيداني و عربيگويي
قرون ماضيه را به حساب اظهار فضل نگذاريد .زبان جهان
اسالمعربيبودهوهركسكهميتوانستهعربيحرفبزند،
الجرم با جهان اسالم ارتباط برقرار ميكرده .درست مثل
انگليسي امروز .انگليسيداني امروز هم اولين خاصيتش
اين اس��ت كه مرزها را از جلوي دست و پايتان برميدارد
و ش��ما را با غربيها و ش��رقيها پيوند ميزند .البته منكر
سوءاس��تفادههاي سياسي نبايد ش��د و درجاي خودش
جلويتفوقفرهنگيغربرابايدگرفت.
ام��ا ايس��تادگي در براب��ر هژموني سياس��ي و فرهنگي
غربي ايس��تادن در برابر لغات و تالش براي معادلسازي
نيست .اتفاقا ما هرچقدر دايره لغاتمان را بزرگتر كنيم
خويشاونديمان با ديگر فرهنگها عميقتر ميشود .اين
خيلي مهم است كه ما به همان دستگاهي كه آفريقايي
ميگويدكامپيوتر،بگوييمكامپيوتر.بههمانصفحهايكه
عرب ميگويد سيدي ،بگوييم سيدي و به همان مكاني
كه كاربران فضاي مجازي ميگويند لوكيش��ن ،بگوييم
لوكيشن.منالبتهفكرميكنمتوجهزياديبهمعادليابي
ما را از حفظ و حراس��ت از «نحو» زبان بازداشته .ساختار
جمله را بياعتنايي كردهايم و در عوض به بند نقش ايوان
گرفتار آمدهاي��م .امروز چيزي كه زبان فارس��ي را تهديد
ميكند كلمات بيگانه نيست بلكه ساختار جمله است...
در اين زمينه يك سينه س��خن دارم كه در جاي خودش
سرتان را درد ميآورم.

