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تخته سياه  شوكران نوش 

مزخرفات فارسی

انس��ان ها را طبقه بن��دي 
مي كني��م؛ معتاد، س��الم، 
باه��وش، نخب��ه. بع��د به 
هركدام نم��ره مرغوبيت و 
عدم مرغوبي��ت مي دهيم. 
گاو  ش��يرده،  گاو  مث��ل 
پوس��تي،  گاو  گوش��تي، 
مرغ تخمگذار، مرغ مخصوص جوجه كش��ي...! 
پس وقتي يك معتاد مي ميرد، نبايد خودمان را 
ناراحت كنيم؛ چون او از انسان هاي درجه چهار و 
پنج بوده است! گاهي نيز - به زعم خودمان- اگر 
انس��اني درجه يك بميرد، براي اينكه از اهميت 
اين واقعه كم ش��ود؛ مي گوييم: فالني معتاد بود؛ 
فالني دس��تفروش بود؛ فالني دزد بود! به همين 
وس��يله خودمان را تس��لي مي دهيم و ديگران 
را فريب كه شخص ش��خيصي نمرده است؛ يك 
 انسان درجه پنج مرده كه نبودش بهتر از بود آن 

بوده است.
 اگر به راس��تي چنين اس��ت، پس چرا كس��ي 
كه انس��اني را از م��رگ نجات مي ده��د، گويي 
تم��ام انس��ان ها را نجات داده اس��ت؟ چ��را در 
آيه اش��اره نشده اس��ت كه » اگر كس��ي انسان 
درجه يك��ي را از م��رگ نجات ده��د، مثل اين 
اس��ت كه تمام انس��ان ها را نجات داده اس��ت و 
اگر انس��ان درجه دو يا س��ه اي را نج��ات دهد، 
 مثل اين اس��ت كه نيمي يا دو س��وم انس��ان ها 

را نجات داده است«؟!
اي بس��ا انس��اني كه به زعم عده اي درجه چهار 
اس��ت، پدر يا م��ادر خان��واده اي اس��ت و براي 

خويشان خويش عزيزترين فرد روي زمين. 
كيس��ت كه تعيين مي كند چه كس��ي به زنده 
بودن مس��تحق تر اس��ت و چه كس��ي به مردن 
س��زاوارتر؟به راس��تي اين تقس��يم بندي هاي 
غيرانس��اني در ب��اب انس��ان ها از ك��ي و كج��ا 
رواج ياف��ت؟ چ��را نمي پذيري��م ك��ه انس��ان، 
انس��ان اس��ت؛ خواه معتاد باش��د، خ��واه نابغه 
 دوران؟ ارزش��گذاري هاي م��ا ربط��ي ب��ه حق 

حيات افراد ندارد. 

»در جوامعي كه خش��ونت س��اختاري و فرهنگي بيشتر است، 
خشونت، پذيرفته ش��ده تر و در روابط بين فردي هم رايج تر است. 
رواج فرهنگ صلح و پذي��رش تفاوت ها از جمله موارد مه��م در كاهش فرهنگ 
خشونت است«. آنچه خوانديد در هشتمين همايش »س��المت روان و رسانه« 
عنوان شده. توصيه هايي براي حركت به س��مت جامعه اي آرام تر با بحران هاي 
اجتماعي كمتر. با اينكه اين حرف ها معموال ميان متخصصان و مديران روايت 
مي شود، اما توجه به آنها به عنوان شهروند عادي و تفكر درباره كاهش خشونت  در 

رفتارهاي روزمره، نقش مهمي در زندگي و آرامش جمعي ما دارد. 

ايراني ه��ا از خانواده هايي كه 
پيرمرده��ا اس��طوره تجربه و 
كردار بودند، به سوي شهرهايي 
ب��ا س��اخت هاي بي معن��ا و 
پراكن��ده رها ش��ده و از روابط 
محله اي پايدار ب��ه توده هاي 
تنه��اي بي حام��ي تبدي��ل 
ش��ده اند. قبال همه يك فاميل بزرگ داش��تند و هر 
جمعه يا سر ماه با هم جمع مي شدند و در برنامه هاي 
زياد عروس��ي و عزا، بس ك��ه فاميل زياد ب��ود، با هم 
ديدار تازه مي كردند و مدام براي خوردن يك كاس��ه 
آبگوشت  ميهماني مي رفتند. دور كرسي مي نشستند 
و داستان هاي خيال انگيز بزرگان را مي شنيدند و آرد 
نخود و گندم دودشده مي خوردند. همه مي توانستند 
براي روزهاي درگيري و مش��كالت روي هم حساب 
كنند.  اما امروزه، شهرنش��ينان ب��ه توده هاي تنهاي 
بي حامي تبديل ش��ده و در ش��هرهاي بزرگ غلت 
مي خورند و ب��ه تنهايي خود خو مي كنن��د. مردم به 
طور اتفاقي با آدم ها آش��نا مي شوند و به طور عجيب 
و غريبي مي توانن��د خو بگيرن��د و ارتباط هاي افقي 
برقرار كنند. اغلب آنها از همسايه و محله خبري ندارند 
و آنچه كه شهر را مي س��ازد نه ارتباطات انساني، كه 
روابط اقتصادي خاصي است كه بر اشتراكات شغلي 
شهرنشينان تسلط يافته است. امروز جرقه هاي روابط 
انساني عميق تري زده شده و شبكه هاي اجتماعي از 
پيوندهاي محله اي و قبيله اي به پيوندهاي سابرنتيك 
و ارتباطات متني تبديل شده اس��ت. مردم اگر با هم 
ارتباط ندارند، با سايه هم مي توانند تماس برقرار كنند 
و به ج��اي ديدارهاي روزمره، با نوش��تارهاي روزمره 
همديگر مأنوس مي شوند. امروز مردم به جاي اينكه 
از همديگ��ر روايت هاي تصوي��ري اي همچون فيلم 
س��ينمايي به ياد داشته باش��ند، جامعه را به صورت 
كتاب و روزنامه مي فهمند. اما بايد مدتي صبر كرد تا 
روابط مهيج و سرگردان ش��ان امروزي در پاتوق هاي 
موبايلي، به مرور به محتواهاي مشترك و ايده هاي با 
معنا و اثربخش در ميان انسان ها، نظير كمپين هايي 
كه اخيرا ب��راي حمايت از محروم��ان و طرح حقوق 

شهروندي شكل گرفت، تبديل شود. 

مكان هاي عموم��ي فضاهايي هس��تند كه 
مي توانند به ظرف زندگي اجتماعي انس��ان 
م��درن تبديل ش��وند؛ چه فضايي بس��ته يا 
نيمه بسته در ساختاري معمارانه باشند، چه 
فضايي نيمه باز يا باز در س��ازمان شهر. درك 
اين موضوع ش��ايد- به علت فق��دان فضاها 
و مكان ه��اي عموم��ي در مقياس ش��هر در 
ايران- براي يك شهروند ايراني س��خت باشد، اما در همه جاي دنيا- 
بيشتر آن جاهايي كه شهريت توسعه يافته دارند و شهرنشيني مدرن 
براي شان تبديل شده به سنتي چندقرنه و فرهنگي دروني و عميق- 
فضاهاي شهري تعريف شده اي وجود دارند كه با معيارهاي مشخص 
و جايگاه معين نقش مكان هاي عمومي را ب��ازي مي كنند و اتفاقا از 
جهاتي جذابيت بيشتري هم نسبت به مكان هاي عمومي سرپوشيده 
دارند. براي شهرونداني مثل ما، كه ش��هرهاي ما به هزار و يك دليِل 
تاريخي و معاصر دچار بيماري مزمن فقدان مكان هاي عمومي اند، 
هضم اين موضوع سخت است. نمي شود گفت غيرممكن است، چون 
هرچه باشد تاريخ شهرسازي سرزمين مان نمونه هايي اندك و البته 
شاه نمونه اي ستودني از اين دس��ت فضاها دارد كه جاذبه هايش- با 
وجود همه آسيب ها و سوءمديريت ها و غيره- حتي مردِم اين طرف 
و آن طرف جهان را هم اغوا مي كند و مست به سوي خود مي كشاند. 
اين فقر شديدي كه امروز شهرهاي ما با آن دست به گريبان هستند، 
دليل مهم تري هم دارد. حقيقت امر اين است كه ما از سويي در طول 
تاريخ شهرسازي مان كم مكان هاي عمومي داشته ايم و از سويي ديگر 
هم در اين دوران شهرس��ازي مدرن مان نه تنها كاري براي رفع اين 
آسيب نكرده ايم كه بيشتر به آن دامن زده ايم و گاه با جديت تمام كمر 
بسته ايم به نابود كردن همان اندك ميراثي كه داشته ايم. نمونه اش 
هم ميدان توپخانه تهران، كه زماني شكوه مندترين ميدان شهر بوده، 
با آن بناهاي شاخص پيراموني اش- عمارت تلگراف خانه و ساختمان 
شهرداري- و دروازه هايي كه به خيابان هاي مجاورش باز مي شدند و 
حاال در اثر زخم ها و خراش هايي كه به چهره اش وارد ش��ده، تبديل 
شده به شيري بي يال و دم و اشكم و مكاني بي دروپيكر كه حتي عبور 
كردن از آن ه��م آدم را ياد گناهان كرده و نك��رده و كفاره هاي داده و 
نداده اش مي اندازد. اسناد مكتوب و عكس ها و فيلم هايي كه از ميدان 
توپخانه تهران در اواخر دوره قاجار به ج��ا مانده، به خوبي نقش اين 
ميدان را به عنوان مكاني عمومي روايت مي كند و به تصوير مي كشد 
و البته خيلي خوب تر از آن دل آدم را به درد مي آورد و به تلميح شعر 
شاملو را به يادش مي آورد كه »هرگز كسي اين گونه فجيع به كشتن 

خود برنخاست كه من ]ما[ به زندگي نشستم ]نشستيم[«. 

بعضی کلمه ها در دوره هايی 
بسيار پراس��تفاده می شوند. 
مثاًل اي��ن روزها که ه��زار و 
هفتص��د ج��ور مصيب��ت و 
ان��دوه از زمين و آس��مان و 
اخيراً دريا چن��ان بی وقفه بر 
س��رمان می بارد که فرصت 
زاری کردن ه��م ب��ه آدم نمی دهن��د، دور و برمان 
پر می ش��ود از »ضجه و موي��ه«. اما خ��ب، زندگی، 
هرچند بی رحمانه، ادام��ه دارد و در کنار همه ی اين 
ضجه زدن ها و موييدن ها، بايد دنباله ی کار خويش را 
هم گرفت. و کار ما اينک، همين پرداختن به کلمه ی 
»ضجه« است، که ديدم آن را به صورت »زجه« هم 
می نويس��ند، حتا در روزنامه ای چون همش��هری. 
»ضجه،  به معنای بانگ و ش��يون و فغان، از عربی به 
فارسی آمده و فارسی زبانان آن را در کنار »مويه« )از 
مصدر زيبای »موييدن«( نشانده اند و »ضجه ومويه« 
را س��اخته اند به معنای گريه و زاری نوميدانه. به نظر 
می رسد کلمه ی زنجموره )يا زنجمويه يا زنجه موره( 
شکل تحريف شده ی همين »ضجه ومويه« باشد که 
امروزه خودش يک کلمه ی مستقل فارسی است. اما 
»زّجه« در ادبيات فارسی به معنای زِن نوزا بوده، که به 
صورت های »زاج« و »زچه« هم به کار می رفته است. 
امروزه، دس��ت کم در فارسی تهرانی، کاربرد کلمه ی 
»زّجه« منسوخ ش��ده، ولی بعيد نيست مثاًل پنجاه 
سال ديگر اين کلمه، به طور رسمی و فرهنگستانی 
جايگزين همان »ضجه«ی انيس و مونِس ما ش��ود. 
هم چنان ک��ه در همين کلم��ه ی جاافت��اده و رايج 
»زنجموره« )يا زنجه موره(، به نظر می رسد »زنجه« 
همان »ضجه« بوده اس��ت.   نگران نبوِد »ضجه« در 
پنجاه سال ديگر هم نباشيد، چون اين جور که داريم 
پابه پای قهر ابرها و خش��م گس��ل ها و جهِل »چون 
دوست دش��من«ها پيش می رويم، هر کلمه ای هم 
که از ميان جمع پراکنديده ی ما رخت س��فر و بلکه 
رخت مرگ بربندد، حاال حاالها با »ضجه« کار داريم 
و وای خواهيم داشت! خودمان هم اگر آن موقع زنده 
نباش��يم، فرزندان مان احتمااًل مجبور خواهند بود 
دوره هايی ب��رای فراگيری »زجه «ه��ای عميق تر و 

جان سوزتر از »ضجه«های ما ببينند. 

فالني و فالني معتاد بودند، پس... 

چقدر به خشونت فكر مي كنيد؟
كاربران توييتري اسمش را معجزه گذاشته اند؛ اينكه شاخص آلودگي 
هوا باالخره س��الم اعالم شده و هواشناس��ي هم از هوايي نيمه ابري 
خبر مي دهد. هرچند اقبال حضور ابرها در آسمان تنها تا صبح پنجشنبه دوام دارد 
اما پيش بيني ها خبر از احتمال بارش باران در هفته آينده مي دهد كه در وضعيت 
فعلي هر يك قطره باران به مثابه غنيمتي بزرگ است. وضعيت بازار ارز مثل چند 
روز گذشته نابسامان است و نرخ زنده دالر و يورو همان روند صعودي سابق را طي 
مي كند. قيمت هر گرم طالي 18 عيار حدود صد و چهل هزار تومان است و هر سكه 

بهار آزادي را مي توان يك ميليون و چهارصد و پنجاه و شش تومان خريد. 

معجزه هواي پاك 
حديث عشق به طومار در نمي گنجد

بيان دوست به گفتار در نمي گنجد
سماع انس كه ديوانگان از آن مستند

به سمع مردم هشيار در نمي گنجد
ميسرت نشود عاشقي و مستوري

ورع به خانه خمار در نمي گنجد
چنان فراخ نشستست يار در دل تنگ

كه بيش زحمت اغيار در نمي گنجد
سعدي 

ميسرت نشود عاشقي

از ضّجه تا زّجه توپخانه: راوي غمگين اعصارمحله هاي كتابي

رضا شکراللهیكاوه فوالدي نسبمحمد زينالي اُناريسيد اكبر ميرجعفري 


