مديريت در س��ازمان محيط
زيست نخواهد بود و ارگانهايي
مث��ل ش��هرداري،نامزدهاي
نخس��ت چني��ن مديريت��ي
خواهن��د ب��ود .پ��س ظاهرًا
دومين آرزوي رئيس سازمان
محيط زيست براي چهار سال
آين��ده هم ،چ��ه بخواهد و چه
نخواهد و چه بداند و چه نداند،
آرزويي نيس��ت كه او ابزاري
براي تحقق پي��دا كردنش در
دست داشته باشد.

کشن رؤيا
ِسلِ ِ

ادامه قطره قبل
مادري در مترو به پسرکش ديکته ميگفت :׳׳خوشحال،
خرم ،خواهش ،خواهر ،خار و...׳׳ پسرک بيشترش را
خش��نودّ ،
غلط مينوشتُ :خشهال ،خو ّرم ،خاهر ...مادرش فريادي مثل
جيغ ماد ِر ُرن در هريپاتر س��ر پس��رک کشيد و با مقاديري
ِ
ِ
چاشني کودن و ناسزاهاي ديگري که نثار ׳׳پد ِر صاحاب بچه׳׳
خرم را نشانش داد و پرسيد :׳׳حيف نون! اين چيه؟׳׳
کرد ،کلمه ّ
بچه کمي با خودش کلنجار رفت و آهسته گفت :׳׳خَرم!׳׳
از کالس اول دبس��تان ت��ا چند س��ال بعد اي��ن حکايتي
اس��ت که در خيلي از خانهها تکرار ميشود .برخي از مادران
ب��ه بچه ياد ميدهند که کلمات را حفظ کنند .مثلًا بنويس��ند
ِخوان ولي
خَواهر بر وزن ظوا َهر ولي بخوانند خاهر /بنويسند ب َ
بگويند بخان /بنويس��ند خَوار بخوانند خار و معني کنند پست
تيغ گل!
و تحقير شده /بنويسند خار بخوانند خار و معني کنند ِ
اين کوش��شهاي مادرانه بدک نيست ولي مشکل رسمالخط
فارس��ي را حل نميکند .خط فارسي طوري است که اگر شما
خو ِد عالمه دهخدا باش��يد و کلمهاي را تاکنون نشنيده باشيد،
آن را بايد اهلل بختکي تلفظ کنيد .اگر عالمه دهر نباشيد و فقط
يک آدم ليسانس��ه معمولي باشيد ،نميدانيد کلمات جديد را
چطور بنويسيد .آيا با ز بنويسيد يا با ذال؟ ضاد؟ و يا با ظا؟ آيا
براي هر يک از حروفش فتحه بگذاريد يا کس��ره يا ضمه و يا
ساکن؟ آيا َمعتنابه است يا ُمعتنابه و يا ُمتانبع؟ آيا راجعبه بود
يا ِ
راجب يا راجبه؟ آيا خدمتگزار بود يا خدمتگذار؟ نمازگزار
با کدام ׳׳ز׳׳ درس��ت اس��ت؟ نفخ صور بود يا نفخ س��ور يا نفخ
ثور؟ کارگر بود يا کارِگر؟ عسکري درست است يا عسگري؟
لش��کر يا لش��گر؟ طوفان يا توفان؟ اين فردوسي توسي است
يا طوس��ي؟ آخرش نفهميديم بنويسيم سويس يا سوييس يا
سوئيس؟ فرق سوسيس با سويس چيست که براي سوسيس
يک ِ
حرف ׳׳ي׳׳ ميآوريم و براي سويس دو تا ׳׳ي׳׳؟ مسؤول؟
مس��ئول؟ غليان يا قليان يا قليون؟ غلتيدم يا قلتيدم؟ داود؟
��ره؟ اگره ُکره
داوود؟ اي��ن کلمه را َک��رِه بخوانم يا ُکره و يا ُک ّ
خواندم ،منظور ُکره جغرافي است يا کشور ُکره و يا آن ُکرهاي
که ُکردها ميگويند و تقريبًا به معني ׳׳يَره׳׳ي مشهدي است؟
ش��ايد هم باي��د آن را ׳׳ ُکره׳׳ بخوانيم که با کراهت همريش��ه
اس��ت .اگر کلمهاي با حرف ׳׳و׳׳ شروع شود ،آن را وا ِو فارسي
تلف��ظ کنيم يا عربي؟ اگر خبر نداريد ،باخبر ش��ويد که ما دو
جور واو داريم .يکي مال کلمات فارس��ي است مثل وامق .يکي
هم واو عربي اس��ت مثل والد و ُو ِ
لک آبدونيها .در تلفظ اولي
دندانه��اي پيش به لب ميچس��بند .در تلف��ظ عربي لبها را
غنچه ميکنيم و لب به دندان نميخورد .آيا بگوييم تس��ليت
ب��اد يا نگوييم؟ چون ׳׳باد׳׳ فعل دعايي و ش��ادي اس��ت .مثال
׳׳بادا بادا مبارک بادا /ايشاال مبارک بادا...׳׳ آيا بگوييم ׳׳سينه
زنان ش��اه دين خوش آمدين خ��وش آمدين׳׳ يا نگوييم چون
خوشامدگويي مال مجلس شادي است نه مجلس سوگواري.
آيا بگوييم س��وء مصرف مواد و نپرس��يم مگر ُح ِ
سن مصرف
مواد هم داريم؟
ميبيني��د چ��ه گرفت و گيري اس��ت؟ ׳׳جايي که عقاب
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امام علی (ع)

سازمان محيط زيست ،باقي
مانده و آن اينكه در همان
جلسهاي كه با حضور ايشان
و رئيسجمهور براي تعيين
اين اولويتها در ششم آبان
ماه سال جاري تشكيل شده،
رئيسجمهور تعهد كرده باشد
كه براي رسيدن به اين اهداف،
نه فقط از ابزاري كه در اختيار
سازمان محيط زيست است،
بلكه از تمام قدرتي كه در اختيار
رئيسجمهور و كابينه است،
بهره گيري شود تا شايد در
پايان دولت دوم دكتر روحاني،
اين چهار آرزوي معاون ايشان
به باد نرفته باشد.

مصطفی گلياري

		
 بدانیدکه هر چیزی جز عشق به خدا ،دارندهاش را خسته میكند

هم سخت تر است .وضعيت
قطع ارتباط سياسي بين ايران
و عربستان نه تنها راه هرگونه
تالش كشور مقابل را براي
مهار اين خاك ميبندد كه
خصومتهاي تشديد شونده
هفتههاي اخير عليه ايران،
اين احتمال را هم افزايش
ميدهد كه شايد سعوديها
هيچ بدشان نيايد كه اگر
ميتوانند اندكي هم به اين
خاك حمله ور شده به سوي
ايران بيفزايند .كامال پيداست
كه سازمان محيط زيست نه
هيچ ابزاري براي اجبار تركيه
و عراق و سوريه دارد و نه هيچ
تيغ برندهاي عليه عربستان ،تا
بتواند به يكي از اهداف مهمش
در سه سال آينده كه مقابله با
ريزگردهاست ،نزديك شود.

قطرهاي از درياي زبانوادب پارسي

پش��ه الغري چه خي��زد!׳׳ بزرگترهايي که بايد
پ��ر بريزد /از ّ
يک تريلي هيجده چرخ بياوري تا ادعاي سوادش��ان را يدک
بکش��د ،در ديکته زير خط فقر سواد نمره ميگيرند چه برسد
ب��ه بچههاي طفل معصوم که يک چشمش��ان به دفتر مش��ق
است ،يک چشمشان به س��ريال تلویزیونی ،يک گوششان به
جر و بحث والدين اس��ت و يک گوشش��ان ب��ه ترانه ׳׳پلنگ
پلنگ پلنگه׳׳ .اين پدر و مادري که خودشان براي بچه پيامک
ميزنند که ׳׳امش��ب ميخايم راجب درسات ببحثيم׳׳ آيا حق
دارن��د به بچه بگوين��د ُ
׳׳االغ الدولهي ديلم��ي ،ننويس توتي
بنويس طوطي׳׳؟
روي پرده س��ياه و زيباي يک هيأتي يکي از بندهاي عالي
محتشم کاشاني را نوشته بودند .يکي از مصرعهايش را اينطور
نفخ س��ور خواس��ته تا عرش اعظم
گلدوزي کرده بودند :׳׳بي ِ
اس��ت׳׳ معني اين مصرع با اين رس��م الخط اينطور ميش��ود:
׳׳بدون نفخي که در س��ورچراني داشتيم ،خواستهها و آرزوها
نفخ صور
تا عرش اعظم است!׳׳ درستش اينطوري است :׳׳بي ِ
خاس��ته تا عرش اعظم اس��ت׳׳ يعني بدون آنکه اسرافيل در
صورش بدمد ،رس��تاخيز ش��د و عظمت اين رستاخيز چنان
اس��ت که تا عرش اعظم برپا خاسته اس��ت.׳׳ ميبينيد معني
چقدر فرق کرد؟ بزرگترها کلي غلط اماليي و انشايي دارند و
کس��ي به آنها نميگويد ׳׳ ننويس سور و خواسته ،بنويس صور
و خاس��ته׳׳ اين بزرگواران بيايند و عادل باشند و وقتي که بچه
آنها نوش��ت ׳׳خشحال و خوش��نود׳׳ به او نگوييم ׳׳االغُالدوله
ديلم��ي...׳׳ و با او مهربان باش��يم و يادش بدهيم خش��نود را
خَش��نود مينويسند و خوشنود ميخوانند .پدرها و مادرهاي
ارجمن��د در کالس��هاي باالتر به بچه ياد بدهند که در ش��عر
اگر ׳׳خ��وش׳׳ قافيه بود ،بنويس خ��وش و بخوان خَش .براي
همين است که ميگويند :׳׳در تنگناي قافيه خورشيد خر شود׳׳
راس��ت هم ميگويند اگر در شعري خور به معني خورشيد و
ي��ا به معني خوردن قافيه ش��ود ،اين دو کلم��ه را ׳׳خر׳׳ تلفظ
ميکنيم .حاال به اين کار نداريم که غلط اس��ت و در فارس��ي
قديم قبل از اس�لام حرفي داش��تهايم که مثل عدد  3فارسي
ِ
نوشته ميش��ده و تلفظ خاصي داشته که امروز جز در گويش
ُکردي در گويشهاي ديگر ازبين رفته .در رسم الخط فارسي
فعلي هم حرف ي��ا آوايي نداريم که آن را تلفظ کند ناچار کلًا
از بين رفته .اگر دوست و آشناي ُکرد داريد ،از او بپرسيد شما
ب��ه آفتاب چه ميگوييد و خوش را هم چطور تلفظ ميکنيد تا
ببينيد تلفظ خر و خَش چقدر غلط است.
از اي��ن ج��ور غلطهاي امالي��ي نهتنه��ا در دفتر ديکته
بچهه��اي طفل معصوم به وفور يافت ميش��ود ،به وفورترش
را در تابلوهايي ببينيد که ش��هرداري و س��ازمانهاي علمي و
فرهنگي در شهر ميچسبانند .برخي از تابلوها آدم را ياد فيلم
ِ
׳׳سلکش��ن رؤيا׳׳ مياندازد .براي مثال وقتي ش��هرداري تابلو
ميزند ׳׳رسالت غرب׳׳ براي خارجيها هم به التين مينويسد
ِ
ِ
سلکشن رؤيايش درست شود ،يک
رسالت غرب و براي اينکه
حرفe انگليس��ي را هم بين دو خط تيره ميگذارد .کافي بود
کمي فکر کند و ياد فيلمهاي وس��ترن بيفتد و ياد غرب وحشي
کند و بگويد :׳׳آها !..وِس��ت ميشه غرب پس بنويسم ׳׳وست
ِ
سلکش��ن رؤيا کاري نداشته باشم تا آن
رس��الت׳׳ و به قانون
راننده خارجي هم راهش را پيدا کند.

ادامه دارد

