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جمال رحمتي

چند سال پيش در اين ستون 
يادداش��ت هايي  هفتگ��ي، 
مي خواندي��د با عن��وان كلي 
»ش��يريني زبان«. س��توني 
بود مثل همي��ن يكي الغر، 
براي اينك��ه س��فره رنگين 
يك روزنامه فارس��ي زبان از 
ش��يريني خود اين زبان خالي نماند. س��توني كه در 
آن نه ادعاي زبان شناس��ي داش��تم و نه حتا ادعاي 
آموزش ادبيات فارسي يا دستور اين زبان. قرار است 
اين س��تون به همان ش��يوه و با هم��ان روال دوباره 
متولد شود و اين نطفه اين فرزند تازه است كه امروز 

بسته مي شود. 
نترس��يد! در پاسداشت زبان فارس��ي، ما همه با هم 
هستيم و قرار نيست از اين ور بام بيفتيم يا از آن سوي 
بام. فقط قرار اس��ت از اين پس، برخي شيريني هاي 
زبان فارس��ي را با قاش��ق يك ويراس��تار بچشيم كه 
س��ر و كارش با زبان روزمره در  رس��انه هاي گروهي، 
داس��تان هاي ايران��ي و ترجم��ه، و به  خصوص زبان 
روزمره  در انواع و اقسام شبكه هاي مجازي است. در 
اين راه ممكن است از تيتر روزنامه ها سردربياوريم، 
يا از س��خنان دولتم��ردان، ي��ا مطالب تلگ��رام، يا 
نوش��ته هاي س��اده اينس��تاگرامي و فيس بوكي، يا 
تابلوها و پالكاردها، يا اش��عار ش��اعران كهن و متون 

ادبي و تاريخي. 
براي آنكه دس��ت خالي از س��فره ام��روز برنگرديم، 
به عنوان اين س��تون، يعني »مزخرفات فارس��ي«، 
برمي گردي��م. واژه ها و اصطالحات زي��ادي در زبان 
فارس��ي هست كه رگ و ريشه عربي دارند، ولي همه 
آنها الزام��اً در همان معناي عربي ب��ه كار نمي روند. 
دس��ته اي هم هس��تند كه ظاهري غلط انداز دارند و 
اصاًل در زبان عربي به آن صورت خاص وجود ندارند. 
از دس��ته اول، معروف ترين  و دم دستي ترين ش��ان 
همين »مزخرف« اس��ت. »مزخرف« از آن واژه هاي 
خوش آهنگ اصالتا عربي اس��ت كه خيلي از ما آن را 
در توصيف كوبنده هر چيز به دردنخور، پوچ يا احمقانه 
ب��ه كار مي بريم، ولي خ��ود عرب ها مزخ��رف را در 
معناي »آراسته« براي اشياء و اشخاص، و در معناي 

»چاشني زده« براي غذا به كار مي برند. 
پس اين ستون را »مزخرفات فارسي« نام مي گذاريم 
تا عالوه بر جذاب بودن، كه در اين روزگار شرط الزم 
براي حت��ي چگونه مردن اس��ت، از ايهام و چرخش 

معنايي آن هم به طور كامل بهره مند شويم. 

شيريني زبان از نو

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

دو روز پس از پايان عمر مجلس پانزدهم و معلق 
ماندن قرارداد الحاقي نفت، و در 8 مرداد 1328 
نخس��تين ش��ماره باختر امروز با سر مقاله اي 
تحت عنوان »يا مرگ يا آزادي« منتش��ر شد و 
از همان آغاز به انتقاد ش��ديد و گزنده از هيات 
حاكمه پرداخت. بي��ان حقايق، روزنامه باختر 
امروز را در ص��ف اول مطبوعات ايران قرار داد. 
به دنبال تشكيل جبهه ملي، فاطمي در كنار دكتر مصدق قرار گرفت و 
روزنامه خود را ارگان جبهه ملي كرد. او مشاور نزديك مصدق بود. بنا به 
شهادت صريح مصدق، ابتكار پيشنهاد ملي كردن نفت از سوي فاطمي 

بود. اين پيشنهاد انفجاري عظيم در ايران و جهان آفريد. 
اما پس از س��ال ها همكاري با مصدق و قبول پست وزارت امورخارجه 
ايران، در ش��ب 25 م��رداد دكتر فاطمي كه تازه به من��زل آمده بود، با 
هجوم وحش��يانه ماموران به منزلش روبرو شد و به گونه اي اهانت آميز 
بازداشت شد. دكتر فاطمي پس از شكس��ت كودتاي اول و مراجعه به 
منزلش و اطالع از بدرفتاري هاي ش��ديد ماموران با همسر و فرزندش 
شديدا خشمناك ش��د. در اين هنگام از مصدق  خواس��ت تا او را وزير 
دفاع كند تا قاطعانه با دشمنان برخورد كند. به مصدق پيشنهاد اعالم 
جمهوري داد اما مصدق كه مي ديد همه چيز با آرامش به نفع او خاتمه 
يافته، او را دعوت به آرامش و ميانه روي كرد. در 26 مرداد 1332 پس از 
خروج شاه از ايران، فاطمي خواستار لغو نظام سلطنتي در ايران شد. به 
دنبال كودتاي 28 مرداد 1332 فاطمي از مصدق خواست در بيانيه اي 
مردم را به كمك بخواهد اما هنگامي كه نوار ضبط شده سخن مصدق 
را به راديو رساند آنجا را در تصرف كودتاچيان ديد و با زحمت به منزل 
مصدق بازگش��ت. فاطمي هفت ماه در مخفيگاه به سر برد و سرانجام 

دستگير شد. 
روز 7 مهر ماه 1333 دكتر فاطمي را در حالي كه از درد به خود مي پيچيد 
روي برانكارد به دادگاه نظامي منتقل كردند. حكم اعدام فاطمي صادر 
ش��د. تيمور بختيار فرماندار نظامي به همراه آزموده دادستان ارتش و 
عده اي ديگر به زندان مي روند. آزموده از او خواست تا اگر تقاضايي دارد 
بگويد و فاطمي خواس��تار ديدار با خانواده و مالقات با مصدق ش��د كه 
آزموده با خشم به او گفت هنوز هم دست از سر اين مرد بر نمي داري؟ و 
دكتر فاطمي تنها توانست چند لحظه اي با شايگان و رضوي خداحافظي 
كن��د. فاطمي، مصدق را وص��ي خود ق��رار داد. او در 19 آبان 1333 با 
چشمان باز در برابر جالدان ايستاد. هشت گلوله از لوله هاي تفنگ چهار 
سرباز شليك شد. فاطمي 37 س��اله كه هنوز جوان ترين وزير خارجه 
ايران در تاريخ است در كنار شهداي 30 تير در ابن بابويه به خاك سپرده 
شد. مصدق در رابطه با فاطمي مي گويد: »ايشان شخصيت منحصر به 
فردي بود كه من در ايران بعد از مش��روطيت تا به حال چنين كسي را 
با چنين اطالعاتي كه اين گونه در راه اعتالي ايران فداكاري كند نديده 

بودم و از اين جهت ايشان نزد من قابل احترام است.«

زير ذره بين در همين حوالي 

داس��تان خ��واب زمس��تاني 
نوش��ته »گل��ي ترق��ي« به 
خوانن��ده حس��ي از رفتن را 
مي دهد كه زندگ��ي روزمره 
كارمندان دهه هاي 40 و 50 
را پر كرده و در طول داستان 
هم آخر اين رفتن را هم تجربه 
مي كنند. رفتني بي بازگشت و سراسر نااميدي بر روح 
جمعي س��يطره كرده بود و هيچ بازآمدني نداش��ت. 
همان رفتني كه س��ال ها پيش توس��ط شاعر به صدا 
در مي آمد و او ب��ه دنبال كفش هايي مي گش��ت كه 
س��رآغاز ش��ب چمداني پر كرده و به سمت درختان 

حماسي برود. 
امروز كفش هاي متنوعي براي رفتن س��اخته شده 
و مردم هر روز در جاده هاي س��المتي به دنبال پيدا 
كردن تمام گم شده هستي خود مي روند، سالمتي! 
يك جفت پوتي��ن يا به قول ما چكم��ه نماد زندگي 
كارگري، سرشار از خستگي و نياز به دلجويي است. 
چكمه هاي كارگري اعم از كشاورز و كارگر كارخانه، 
هر روز زمين هاي خدا را استامپ زده و رّد سختي ها 
را مي نهد و همه جاي زمين فرش رنگيني اس��ت كه 

چكمه هاي كارگري آن را دورادور نوشته اند. 
رفتن ب��دون كفش و ب��دون كوله بار، رفتني اس��ت 
بي بازگشت و بي انتها. انسان در افق راه محو مي شود و 
در نامحدودي آن ذوب مي شود. راهپيمايي »اربعين« 
كه سرشار از شور و ش��عف مريدان ساحت آسماني 
شهادت است، كفش��ي را و بازگشتني را نمي جويد. 
اگرچه، خاتمه عصر داس��تان خواب زمستاني شبيه 
بازگش��تي جاودانه ش��د و مردم زمي��ن را و ناميان 
 نوك س��الح ها را گل چيدن��د تا آن هم��ه نااميدي 
قبل از انقالب تبديل به احس��اس بازگشتي جاودانه 

شود. 
رفتن، راهي براي خروج از احساس زمانه است، راهي 
براي رهايي از وضع وجودي عارف راه آش��نا در عالم 
هستي. آنها كه از مناسك چهلم عاشورا برمي گردند، 
خودشان نيستند؛ آنها ذوب ش��ده اي هستند كه از 
افق انديش��ه آرماني عاشوراي حسيني بر مي گردند. 
رفتن به مكان مقدس، خروج از انسدادهاي زماني و 
تكراري بودن احساس انس��ان است. انسان عارف به 
وجود گناهكار، ناآرام و ناهوشيار خود برمي خيزد تا 
از افق هس��تي عالمي ديگر بنياد نهد و از وجود خود 

آدمي دوباره. 
*پژوهشگر فرهنگ عامه

پاي رفتن
شهرنگار

تلنگر

محمد زينالي اُناري*
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دروغ، گاهي اوقات ما را از مهلكه هاي عجيبي نجات مي دهد. كافي 
است در نقابي از دوستي با آدم ها حرف بزني و بعد آنچه مي خواهي 
را به دروغ به ديگري بگويي و پيش بروي تا در جامعه اي كه همه به دروغ شنيدن 
عادت كردند، راهت را پيدا كني. حتي ممكن است سال هاي سال بگذرد و كسي 
متوجه نش��ود چه اتفاقي رخ داده و چطور دروغ گفتي و پيش��رفت كردي. دروغ 
مي تواند ظاهر همه چيز را عوض كند و ش��بيه يك مسكن مقطعي درد اصلي كه 
نقطه ضعف هاي ش��خصي و اجتماعي است را بپوشاند. اما هر بيماري كه درمان 
نش��ود، باالخره نسبت به مسكن ها بي اثر مي شود و پيشرفت مي كند و در نهايت 

همان جسمي را از بين مي برد كه زمينه رشدش بوده. 

دروغ، مسكن خوبي نيست
تخته سياه 

وقتي در بخش آب و هواي چهارش��نبه 17 آبان در سامانه هواشناسي 
تهران تصوير دو ابر بزرگ را جلوي خورش��يد مي بينيم، برق شادي در 
چشمان مان موج مي زند. اما عدد را كه مي خوانيم، باز همان آش مي شود و همان كاسه. 
باالترين دماي هوا 23 و پايين ترين همان 14 است و بنابراين با ديدن آن ابرها مي توانيم 
انتظار هواي دم دارتري هم داش��ته باش��يم. قيمت دالر با كمي كاهش به چهار هزار و 
هفتاد تومان رسيده و نرخ يورو هم چهار هزار و هفتصد و هشتاد و دو تومان است. قيمت 
هر س��كه بهار آزادي با اندكي افزايش به يك ميليون و دويست و نود و يك هزار تومان 
رسيده و هر گرم طالي 18 عيار را مي توان صد و بيست و چهار تومان خريد. تنها خبر 
خوب امروز كاهش ميزان آالينده ها به عدد 94 است كه خبر از هواي پاك تري مي دهد. 

همان آش و همان كاسه 

در سالگرد خاموشي دكتر فاطمي 
مردي كه خدمت كرد و رفت

نذر كرده بودم كه اگر يك بار ديگر اربعين كربال رفتم 
يك گروه داوطلب با خ��ودم ببرم تا خيابان ها را تميز 
كنند. كربال ش��هر كوچكي اس��ت و به طور طبيعي 
ش��هري به اين كوچكي زيرس��اخت هاي كافي براي 
خدمت رساني به بيست ميليون نفري كه مي گويند 
در روز اربعي��ن در كربال به يكديگر مي رس��ند ندارد. 
ايده بردن داوطلب هاي مش��تاق زي��ارت براي تميز 
كردن كرب��ال را از رفتگرهاي ايراني كه مس��يرهاي 
منتهي ب��ه بين الحرمين را تميز مي كردند گرفتم كه 
پشت لباس هاي شان س��اده و مختصر نوشته »خادم 
الحس��ين«. آنها كه پولي در بس��اط ندارن��د و تمام 
دارايي شان همان جاروي دسته بلند و لباس نارنجي 
است و دلخوشند به اينكه به قول خودشان اسم شان 
در فهرست خادمان امام حس��ين نوشته شود. كربال 
اين چن��د روز جاي عجيبي اس��ت،  ترين هاي دنيا از 
بزرگ ترين ص��ف پي��اده روان، بزرگ ترين اجتماع 
عزاداران و بيش��ترين تعداد كس��اني كه در خيابان و 
زير آسمان مي خوابند و... در كربال هستند. اما در آن 
سفر كه رفته بودم عجيب ترين نكته را از زبان استاندار 
كربال شنيدم. از او پرس��يديم چطور اين همه آدم در 
كربال جا مي ش��وند و چطور اين شهر كوچك از پس 
پذيرايي اين همه زاي��ر برمي آيد؟ جواب داد اين را ما 
مديون آيت اهلل سيستاني هستيم. مي دانيد كه عمده 
زايران اربعين شيعيان خود كشور عراقند. يعني از اين 
بيست ميليون نفر شانزده، هفده ميليون نفر عراقي اند 
و بسياري از اينها بيشتر از بيست روز از شهرهاي شان 
تا كربال را پياده مي آيند كه صبح اربعين زيارت شان 
را انجام دهند. آيت اهلل سيس��تاني براي جلوگيري از 
ازدحام بيش از حد و به سختي افتادن زوار در شهر فتوا 
داده اند كه هر كس روز اربعين به كربال رسيد واجب 
نيست كه به زيارت حضرت حسين عليه السالم برود 
و كافي است كه پشت دروازه كربال زيارت امام حسين 
در روز اربعين را بخواند و برگردد برود به شهرش و باور 
مي كنيد يا نه، ميليون ها نف��ر آدم، ده ها روز تا كربال 
پياده مي آيند و از پش��ت دروازه اش ب��از مي گردند و 
مي روند به شهرشان. به گمانم مهم ترين ركوردي كه 
اين روزها در كربال جابه جا مي ش��ود ركورد بي آزاري 
و مهرباني اس��ت؛ همه اين جمعي��ت ميليوني تالش 
مي كنند به هم لبخند بزنند و آزاري به هم نرسانند. در 
آن شلوغي عجيب نه فرياد مي شنوي نه دعوا مي بيني 

نه دزدي دزدي مي كند و... همه آنجا مهربانند. 

ركوردي براي بي آزاري و مهرباني 

محمود فاضلي
رضا شكراللهي

شوكران نوش

رمز آشنايي معني هر خيره سر نباشد
طبع سليم فضل است ارث پدر نباشد

غفلت بهانه مشتاق خوابت فسانه مايل
بر ديده سخت ظلم است  گر گوش كر نباشد

افشاي راز الفت بر شرم واگذاريد
نگشايد اين گره را دستي كه  تر نباشد

بر آسمان رسيديم راز درون نديديم
اين حلقه شبهه دارد بيرون در نباشد
بيدل دهلوي

طبع سليم، فضل است

مزخرفات فارسي
محبوبه حقيقي 


