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مزخرفات فارسی

 اغل��ب اق��وام م��ا يا 
معلم اند ي��ا آموزش و 
پرورش��ي. ب��ه همين 
دلي��ل ما به س��ادگي 
مي توانيم يك آموزش 
و پرورش غيرانتفاعي 
تاس��يس كنيم؛ چون عالوه ب��ر معلم، در 
بين اق��وام، معاون، مدير، ناظ��م و دفتر دار 
هم داري��م؛ گرچه تا به حال يك دبس��تان 

غيرانتفاعي هم تاسيس نكرده ايم. 
طبيعي اس��ت ما ه��م معلمان خ��وب در 
فامي��ل داش��ته باش��يم و ه��م معل��م بد؛ 
 اما خ��ب ع��ادت داري��م هم��ه را خوب و 

درجه يك ببينيم.
 مثل اكثر م��ردم ك��ه در بين اقوام ش��ان 
هيچ انس��ان بدي وجود ن��دارد و احتماال 
آدم بدهاي جامعه از سيارات منظومه هاي 

ديگر به زمين آمده اند. 
اينه��ا را گفتم ك��ه بگويم: چن��دي پيش 
جمعي از اقوام م��ا كه پدر هش��تاد و چند 
ساله من هم همراه ش��ان بوده، رفته بودند 

ييالق تا آب و هوايي عوض كنند.
 به آنجا ك��ه مي رس��ند، دو ت��ن از مردان 
بازنشس��ته فاميل ك��ه هردوش��ان عالوه 
بر معلمي، س��ابقه ناظمي مدرس��ه را هم 
دارن��د، با يكديگ��ر شوخي ش��ان مي گيرد 
و ش��روع مي كنن��د ب��ه همديگر س��نگ 
 پرت��اب ك��ردن؛ و البت��ه از س��نگ هاي

 خاراي كوه. 
از قضا يكي از اين دو نف��ر كه زرنگ تر بوده 
براي در امان ماندن از سنگ، پشت سر پدر 

من پنهان مي شود.
 اما طرف مقابل كوتاه نمي آيد و س��نگش 
را به س��مت حريف پرتاب مي كند. پرتاب 
كردن س��نگ همان و جاري شدن خون از 

سر پدرم همان. 
و اما بعد: واقعا به بچه هامون چي بگيم؟

به بچه هامون چي بگيم؟!
سيداكبر ميرجعفري

پدر م��ن هفتادس��الش اس��ت. 
همي��ن ح��دود يك م��اه پيش 
تولد هفتادس��الگي اش را جشن 
گرفتيم. ي��ك روز صب��ح، اواخر 
هفته پي��ش، مادرم تلف��ن كرد 
كه براي »بابات اتفاق��ي افتاده.« 
سرم گيج رفت. گفت سر كوچه خانه شان  دو موتورسوار 
كيف بابا را زده  اند و بابا كه دسته كيف روي شانه اش بوده، 
خورده زمين و يكي دو متري دنبال شان كشيده شده، اما 
خوشبختانه حاال جز سوزش زخم و درد تن عارضه ديگري 
ندارد. چشم هايم س��ياهي مي رفت. گفتم »چشم هاش 
چي؟« دو سه روز قبل از اين حادثه، پدرم جراحي چشم 
داش��ت؛ آب مرواريد؛ و وقتي دزدها رفته بودند سروقتش 
محافظ تخم مرغي شكل س��فيد روي چش��مش بود و 
درك اين مس��اله كه جز كهولت، كس��الت هم دارد، كار 
پيچيده اي نبود. س��رگيجه جاي خودش را به عصبانيت 
داد. دلم مي خواس��ت آن دو نفر را ببينم و به شان بگويم 
»خيلي بي معرفتي��د. دزد هم دزده��اي قديم. لوطي تر 
بودند.« ش��ايد تصور جامعه اي بدون دزد و دزدي زيادي 
ايده آليس��تي باش��د. با اين روندي كه جوامع شهري در 
جهان معاصر سپري مي كنند، به نظر مي رسد بايد عوض 
خياالت آرماني و آرمان ش��هري غيرقابل تحقق، س��راغ 
مواجهه اي منطقي و واقع بينانه رفت و حتي در تقس��يم 
كار اجتماعي، دزدي را هم به رس��ميت ش��ناخت! حاال 
 گيريم منزلت اجتماعي پاييني داشته باشد و شاغالنش 
مشمول مجازات هايي شوند. مگر خيلي از شغل هاي ديگر 
هم نيستند كه شاغالن شان محكوم و مجازات مي شوند؟ 
خوبي اين شكل مواجهه اين است كه مي شود درباره اش 
حرف زد؛ مثال مي ش��ود از »اخ��الق دزدي« گفت. بله، 
مي دانم كه از نگاه اكثريت قريب به اتف��اق مردم، دزدي 
در ذات خودش كاري غيراخالقي اس��ت. اما همين كار را 
هم مي شود غيراخالقي انجام داد يا غيراخالقي تر! و مثل 
هر كار ديگري مي ش��ود در انجامش ش��رافت بيشتر يا 
كمتري به خرج داد. مي شود سراغ سالمندها و كودك ها 
و خانم هاي باردار و آدم هاي ناتوان نرفت. بله، مي شود دزد 
بود و در عين حال اصول و پرنس��يپ هم داشت. ]...[ بله، 
مي شود تابع قانون نباشي، مي شود اصال خالفكار باشي، اما 

در عين حال شريف و شرافتمند هم باشي.

در ستايش شرافت
كاوه فوالدي نسب

اي��ن روزها ك��ه محي��ط مج��ازي و 
رس��انه اي از واكن��ش ب��ه حرف ها و 
– بي��ش از آن – به »لح��ن« ابراهيم 
حاتمي كي��ا در مراس��م اختتامي��ه 
فيل��م  جش��نواره  سي و شش��مين 
فجر لبريز اس��ت، س��خن گفت��ن از 
ظرفيت هاي ف��ردي و حرف��ه اي مش��هود در اي��ن دوره از 
جش��نواره، ممكن اس��ت عجيب به چش��م آيد. اما با تجربه 
اعتراض هاي بي قاعده دوره قبل كه بس��ياري از آنها در ابعاد 
خود، لحني به طلب��كاري حاتمي كياي امس��ال و تمام اين 
س��ال ها داش��ت، بايد به اين وجه هم توجه كنيم كه امسال 
برآيندي از ظرفيت و برخورد معقول با داوري ها در روزهاي 
پاياني جشنواره ديده و حس مي شد. )البته منهاي اعتراض 

عجيب خسرو معصومي(. 
اينها نش��ان مي دهد كه مي توانيم آن آشفتگي سال گذشته را 
نتيجه كم تجربگي و ش��تاب در واكنش ه��اي محيط مجازي 
بدانيم. در حالي كه پارس��ال وضعيت به جايي رس��يده بود كه 
تقريبا تمام بازيگران نقش هاي عمده در تمام فيلم ها با قطعيت 
ادعا مي كردند كه بنا بوده برنده سيمرغ باشند ولي دست هايي در 
كار بوده تا حتي كانديدا نشوند، امسال روحيه تشويق يكديگر 
به استقبال از پژمان جمش��يدي و پس زدن و زدودن آن رفتار 
ناپس��ند انجاميد. البته نوع اجراي نامناس��ب رضا رشيدپور در 
اختتاميه كه بازِي »طرفداران هر كس برايش دس��ت بزنند تا 
ببينيم كدام بيشترند« به راه انداخت، مي توانست اين توازن را 
به شدت بر هم بزند. او بايد مي دانست كه مانند بينندگان پاي 
تلويزيون و ش��ركت كنندگان نظرسنجي هاي برنامه »هفت«، 
بس��ياري بدون ديدن فيلم ه��ا راي مي دهند يا س��وت و كف 
مي زنند و نبايد بازيگران حاضر را با اين واكنش هاي كم اعتبار، 
تا آس��تانه دلگيري پيش برد. اما خوش��بختانه س��عه صدر و 
بزرگسالي اهالي س��ينما از مجري تلويزيوني بيش��تر بود. اگر 
آقاي حاتمي كيا شبيه دو، س��ه دهه پيش خود بود، با قطعيت 
مي توانستيم از اين دوره جشنواره با عنوان دوره ظرفيت مدار، ياد 
كنيم. حاج كاظم ِ خود او بود كه رو به جماعت توي آژانس فيلم 
»آژانس شيشه اي« مي گفت: »من واسه صبرتون يه يا علي )ع( 
مي خوام«. حاال تمام جمعيت بايد رو ب��ه اين يك نفر همين را 
بگويند و از او صبر پيش��ه كردن طلب كنند؛ كه چنين نكرد و 

گذشت و روسياهي به زغال ماند. 

جشنواره باظرفيت ها
امير پوريا

دوشنبه ش��ب مِن دورازفوتبال، 
ب��ه  نشس��تم  تخمه به دس��ت، 
تماشای مناظره ی علی کريمی 
و دبيرکل فدراس��يون فوتبال، تا 
ش��ايد تلخی اخبار روز را بشورد 
ببرد. مناظ��ره ای بود ب��س داغ، 
و وقتی داغ تر ش��د که کارلوس کی روش پيام فرس��تاد 
که کريمی »ب��زدل« اس��ت. و کريمی مث��ل خيلی از 
مردم چشم هايش گشاد شد و گوش هايش داغ که مگر 
همين ايس��تادن او در برابر کانون قدرت در فوتبال عين 
پردلی نيست؟!القصه، خيلی بی ربط، يادم افتاد به کتاب 
گران قدر � و در برخی موارد، بس��يار سخت گيِر � »غلط 
ننويسيم« زنده ياد نجفی، که معتقد بود چون »بزدل« در 
متون قديم فارسی به کار نرفته، بعيد است در اصل همين 
بوده باش��د و اصلش گويا »بددل« بوده که بر اثر تحريف 
مبدل به »بزدل« شده است. اما جدا از اين که »بزدل« را 
دهخدا صراحتًا به معنای »ترسان و نامرد و بی دل و ترسو« 
ضبط کرده، در ادبيات قديم م��ا اصطالح »بزجگر« هم 
دقيقًا به همين معنای »ترسو« داشته ايم. درست است 
که، به تعبير زنده ياد نجفی، بز به چستی و چاالکی معروف 
اس��ت، ولی به قول زنده ياد حميد فرزام، رميدن هم که 
نشان ترس است، از خصوصيات بارز بز است که وقتی با 
چاالکی درآميزد، اثرش دوچندان می شود. هم چنان که 
مثل طنزآميز »بِز َگر دوبار رم می کند« هم مؤيد همين 
معناست.شيرينِی ماجرا اين اس��ت که در اصطالحات 
قديم فارسی برای وصف آدم ترسو فقط از »بز« يا فقط از 
حيوان کمک نمی گرفتند. برخی مترادف های »بزدل« 
اين ها بوده است و حيف که ديگر کاربرد ندارند: بزجگر، 
آهودل، ُاشتردل، کبک زهره، گاودل، گاوزهره، مرغ دل، 
سيماب دل، کلنگ دل و...حاال که پای بز و جگر در ميان 
اس��ت، در مقابِل بزدل و ترس��و، به يکی از اصطالحات 
زيبای فارس��ی برای آدم پردل و بی باک اش��اره می کنم 
که تقريبًا مهجور ش��ده و نزديک است که کاماًل از يادها 
برود: جگرآور. معنايش را که گفتم، مصداقش هم امروزه 
کيست جز همين علی کريمی که در رويارويی با قدرت، 
از طبيعی ترين احساس که همانا »ترس و بزدلی« است، 

فرسنگ ها دور است.

ُبزدل يا ِجگرآور؟

رضا شکراللهی

تخته سياه حركات موزون

اگر به دنبال برنامه فرهنگي متفاوت براي امروز هستيد، نشست شهركتاب مركزي درباره 
سنايي را از دست ندهيد. اين نشس��ت درباره »نظام جمال شناسي در شعر سنايي« است 
كه س��اعت چهار و نيم بعدازظهر در مركز فرهنگي شهركتاب و با س��خنراني علي اصغر 
ارجي برگزار مي ش��ود. گزارش ها درباره آب و هواي ام��روز هم مي گويند كه هوا همچنان 
ابري و باراني است و با بيشترين دماي هوا 13 درجه سانتي گراد و كمترين دماي 3 درجه 
سانتي گراد، روز چهارشنبه را در تهران مي گذرانيم. بازار ارز هم همچنان ملتهب است و به 

هريك دالر، پنج هزار تومان بسيار نزديك شده ايم. 

چهارشنبه با باران و گراني ارز
از يك طرف گرد و غبار، از يك طرف نرخ دالر چندي است كه دارد به ما بد جور مي آيد فشار 

از يك طرف گرد و غبار، از يك طرف نرخ دالر حاِل هوا و جيب ما خيلي ندارند اعتبار 

از يك طرف گرد و غبار، از يك طرف نرخ دالر فنجان قهوه چون تهي شد، شد دو تا نقش آشكار 

از يك طرف گرد و غبار، از يك طرف نرخ دالر اوقات بنده تلخ شد مثل ته تلخ خيار 

بي مزه شد گرد و غبار، كافي است صحبت از دالر خسته شدم  اي روزگار يك مصرع تازه بيار 

گرد و دالر

مهدي استاد احمد 
شعر طنز


