چهارشنبه  25بهمن  27 ،1396جمادياالول  14 ،1439فوريه  ،2018سال پانزدهم ،شماره 4027

Info@etemadnewspaper.ir

حركاتموزون

تختهسياه

گرد و دالر

مهدي استاد احمد

شعر طنز

چهارشنبه با باران و گراني ارز
چندياست كه دارد به ما بد جور ميآيد فشا ر

از يك طرف گرد و غبار ،از يك طرف نرخ دالر

حال هوا و جيب ما خيلي ندارند اعتبا ر
ِ

از يك طرف گرد و غبار ،از يك طرف نرخ دالر

فنجان قهوه چون تهي شد ،شد دو تا نقش آشكا ر

از يك طرف گرد و غبار ،از يك طرف نرخ دالر

اوقات بنده تلخ شد مثل ته تلخ خيا ر

از يك طرف گرد و غبار ،از يك طرف نرخ دالر

خسته شد م اي روزگار يك مصرع تازه بيا ر

در خواب خيابان
سيداكبر ميرجعفري

كاوه فوالدينسب

به بچه هامون چي بگيم؟!

در ستايش شرافت

اغل��ب اق��وام م��ا يا
معلماند ي��ا آموزش و
پرورش��ي .ب��ه همين
دلي��ل ما به س��ادگي
ميتوانيم يك آموزش
و پرورش غيرانتفاعي
تاس��يس كنيم؛ چون عالوه ب��ر معلم ،در
بين اق��وام ،معاون ،مدير ،ناظ��م و دفتردار
هم داري��م؛ گرچه تا به حال يك دبس��تان
غيرانتفاعي هم تاسيس نكردهايم.
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 اقوامش��ان
هيچ انس��ان بدي وجود ن��دارد و احتماال
آدمبدهاي جامعه از سيارات منظومههاي
ديگر به زمين آمدهاند.
اينه��ا را گفتم ك��ه بگويم :چن��دي پيش
جمعي از اقوام م��ا كه پدر هش��تاد و چند
ساله من هم همراهش��ان بوده ،رفته بودند
ييالق تا آب و هوايي عوض كنند.
به آنجا ك��ه ميرس��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 شوخيش��ان ميگيرد
و ش��روع ميكنن��د ب��ه همديگر س��نگ
پرت��اب ك��ردن؛ و البت��ه از س��نگهاي
خاراي كوه.
از قضا يكي از اين دو نف��ر كه زرنگتر بوده
براي در امان ماندن از سنگ ،پشت سر پدر
من پنهان ميشود.
اما طرف مقابل كوتاه نميآيد و س��نگش
را به س��مت حريف پرتاب ميكند .پرتاب
كردن س��نگ همان و جاري شدن خون از
سر پدرم همان.
و اما بعد :واقعا به بچههامون چي بگيم؟

بيمزه شد گرد و غبار ،كافياست صحبت از دالر

در متن حاشيه

پدر م��ن هفتادس��الش اس��ت.
همي��ن ح��دود يك م��اه پيش
تولد هفتادس��الگياش 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 خانهشان دو موتورسوار
كيف بابا را زدهاند و بابا كه دسته كيف روي شانهاش بوده،
خورده زمين و يكيدو متري دنبالشان كشيده شده ،اما
خوشبختانهحاالجزسوزشزخمودردتنعارضهديگري
ندارد .چشمهايم س��ياهي ميرفت .گفتم «چشمهاش
چي؟» دو سه روز قبل از اين حادثه ،پدرم جراحي چشم
داش��ت؛ آبمرواريد؛ و وقتي دزدها رفته بودند سروقتش
محافظ تخممرغيشكل س��فيد روي چش��مش بود و
درك اين مس��اله كه جز كهولت ،كس��الت هم دارد ،كار
پيچيدهاي نبود .س��رگيجه جاي خودش را به عصبانيت
داد .دلم ميخواس��ت آن دو نفر را ببينم و بهشان بگويم
«خيلي بيمعرفتي��د .دزد هم دزده��اي قديم .لوطيتر
بودند ».ش��ايد تصور جامعهاي بدون دزد و دزدي زيادي
ايدهآليس��تي باش��د .با اين روندي كه جوامع شهري در
جهان معاصر سپري ميكنند ،به نظر ميرسد بايد عوض
خياالت آرماني و آرمانش��هري غيرقابلتحقق ،س��راغ
مواجههاي منطقي و واقعبينانه 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
مشمولمجازاتهاييشوند.مگرخيليازشغلهايديگر
هم نيستند كه شاغالنشان محكوم و مجازات ميشوند؟
خوبي اين شكل مواجهه اين است كه ميشود دربارهاش
حرف زد؛ مثال ميش��ود از «اخ�لاق دزدي» گفت .بله،
ميدانم كه از نگاه اكثريت قريب به اتف��اق مردم ،دزدي
در ذات خودش كاري غيراخالقي اس��ت .اما همين كار را
هم ميشود غيراخالقي انجام داد يا غيراخالقيتر! و مثل
هر كار ديگري ميش��ود در انجامش ش��رافت بيشتر يا
كمتري به خرج داد .ميشود سراغ سالمندها و كودكها
و خانمهاي باردار و آدمهاي ناتوان نرفت .بله ،ميشود دزد
بود و در عين حال اصول و پرنس��يپ هم داشت ]...[ .بله،
ميشودتابعقانوننباشي،ميشوداصالخالفكارباشي،اما
درعينحالشريفوشرافتمندهمباشي.
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اگر به دنبال برنامه فرهنگي متفاوت براي امروز هستيد ،نشست شهركتاب مركزي درباره
سنايي را از دست ندهيد .اين نشس��ت درباره «نظام جمالشناسي در شعر سنايي» است
كه س��اعت چهار و نيم بعدازظهر در مركز فرهنگي شهركتاب و با س��خنراني علي اصغر
ارجي برگزار ميش��ود .گزارشها درباره آب و هواي ام��روز هم ميگويند كه هوا همچنان
ابري و باراني است و با بيشترين دماي هوا  13درجه سانتيگراد و كمترين دماي  3درجه
سانتيگراد ،روز چهارشنبه را در تهران ميگذرانيم .بازار ارز هم همچنان ملتهب است و به
هريك دالر ،پنج هزار تومان بسيار نزديك شدهايم.

آييننامه اخالقحرفهايروزنامهاعتمادرادرسايتبخوانيد

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:
اذان ظهر12/18:

غروب آفتاب17/45 :

اذان مغرب18/03 :

اذان صبح فردا5/27 :

طلوع آفتاب فردا 6/52 :

ميكروسكوپ خصوصي من
امير پوريا

مزخرفات فارسی
رضا شکراللهی

جشنواره باظرفيتها

بُزدل یا ِجگرآور؟

اي��ن روزها ك��ه محي��ط مج��ازي و
رس��انهاي از واكن��ش ب��ه حرفها و
– بي��ش از آن – به «لح��ن» ابراهيم
حاتميكي��ا در مراس��م اختتامي��ه
يوشش��مين جش��نواره فيل��م
س
فجر لبريز اس��ت ،س��خن گفت��ن از
ظرفيتهاي ف��ردي و حرف��هاي مش��هود در اي��ن دوره از
جش��نواره ،ممكن اس��ت عجيب به چش��م آيد .اما با تجربه
اعتراضهاي بيقاعده دوره قبل كه بس��ياري از آنها در ابعاد
خود ،لحني به طلب��كاري حاتميكياي امس��ال و تمام اين
س��الها داش��ت ،بايد به اين وجه هم توجه كنيم كه امسال
برآيندي از ظرفيت و برخورد معقول با داوريها در روزهاي
پاياني جشنواره ديده و حس ميشد( .البته منهاي اعتراض
عجيبخسرومعصومي).
اينها نش��ان ميدهد كه ميتوانيم آن آشفتگي سال گذشته را
نتيجه كمتجربگي و ش��تاب در واكنشه��اي محيط مجازي
بدانيم .در حالي كه پارس��ال وضعيت به جايي رس��يده بود كه
تقريبا تمام بازيگران نقشهاي عمده در تمام فيلمها با قطعيت
ادعاميكردندكهبنابودهبرندهسيمرغباشندوليدستهاييدر
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
بازي «طرفداران هر كس برايش دس��ت بزنند تا
اختتاميه كه ِ
ببينيم كدام بيشترند» به راه انداخت ،ميتوانست اين توازن را
بهشدت بر هم بزند .او بايد ميدانست كه مانند بينندگان پاي
تلويزيون و ش��ركتكنندگان نظرسنجيهاي برنامه «هفت»،
بس��ياري بدون ديدن فيلمه��ا راي ميدهند يا س��وت و كف
ميزنند و نبايد بازيگران حاضر را با اين واكنشهاي كماعتبار،
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 حاتميكيا شبيه دو ،س��ه دهه پيش خود بود ،با قطعيت
ميتوانستيمازايندورهجشنوارهباعنواندورهظرفيتمدار،ياد
كنيم .حاج كاظمِ خود او بود كه رو به جماعت توي آژانس فيلم
«آژانس شيشهاي» ميگفت« :من واسه صبرتون يه يا علي(ع)
ميخوام» .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
گذشتوروسياهيبهزغالماند.

من دورازفوتبال،
دوشنبهش��ب ِ
تخمهبهدس��ت ،نشس��تم ب��ه
تماشای مناظرهی علی کریمی
و دبیرکل فدراس��یون فوتبال ،تا
ش��اید تلخی اخبار روز را بشورد
ببرد .مناظ��رهای بود ب��س داغ،
و وقتی داغتر ش��د که کارلوس کیروش پیام فرس��تاد
که کریمی «ب��زدل» اس��ت .و کریمی مث��ل خیلی از
مردم چشمهایش گشاد شد و گوشهایش داغ که مگر
همین ایس��تادن او در برابر کانون قدرت در فوتبال عین
پردلی نیست؟!القصه ،خیلی بیربط ،یادم افتاد به کتاب
گرانقدر ـ و در برخی موارد ،بس��یار سختگی ِر ـ «غلط
ننویسیم» زندهياد نجفی ،که معتقد بود چون «بزدل» در
متون قدیم فارسی بهکار نرفته ،بعید است در اصل همین
بوده باش��د و اصلش گویا «بددل» بوده که بر اثر تحریف
مبدل به «بزدل» شده است .اما جدا از اینکه «بزدل» را
دهخداصراحتاًبهمعنای«ترسانونامردوبیدلوترسو»
ضبط کرده ،در ادبیات قدیم م��ا اصطالح «بزجگر» هم
دقیقاً به همین معنای «ترسو» داشتهایم .درست است
که،بهتعبیرزندهیادنجفی،بزبهچستیوچاالکیمعروف
اس��ت ،ولی بهقول زندهیاد حمید فرزام ،رمیدن هم که
نشان ترس است ،از خصوصیات بارز بز است که وقتی با
چاالکی درآمیزد ،اثرش دوچندان میشود .همچنانکه
مثل طنزآمیز «ب ِز َگر دوبار رم میکند» هم مؤید همین
معناست.شیرینی ماجرا این اس��ت که در اصطالحات
ِ
قدیم فارسی برای وصف آدم ترسو فقط از «بز» یا فقط از
حیوان کمک نمیگرفتند .برخی مترادفهای «بزدل»
اینها بوده است و حیف که دیگر کاربرد ندارند :بزجگر،
آهودل ،اُشتردل ،کبکزهره ،گاودل ،گاوزهره ،مرغدل،
سیمابدل ،کلنگدل و...حاال که پای بز و جگر در میان
مقابل بزدل و ترس��و ،به یکی از اصطالحات
اس��ت ،در ِ
زیبای فارس��ی برای آدم پردل و بیباک اش��اره میکنم
که تقریباً مهجور ش��ده و نزدیک است که کام ً
ال از یادها
برود :جگرآور .معنایش را که گفتم ،مصداقش هم امروزه
کیست جز همین علی کریمی که در رویارویی با قدرت،
از طبیعیترین احساس که همانا «ترس و بزدلی» است،
فرسنگهادوراست.

