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  من از گويش هاي محلي لذت مي برم،
و مدرسه نرفته هم خوشـم  “ مردم كوچه”از حرف زدن 

   –مي آيد 
  .حرف شان را مي فهمم

  :وقتي يكي مي گويد
  “.استدورم شده، راهم خيلي دير ”

شـده و راهـش خيلـي    » ديـرش «متوجه مي شـوم كـه   
  .است» دور«

  يا اگر كسي بگويد
  …“ شديم‘ نامحروم’ما ”
  

 –به اشـاره   –آن چـه در يادداشت هاي اين كتـاب  اما، 
  آمده است

در برخـورد با گفتـه هـا و نوشتــه هـايي اسـت كـه از      
از راديـو و تلويزيـون و كرسـي     –رسانه هاي بزرگ اثرگذار 

به مردم عرضـه   –طابه و روزنامه و كتاب و نشريه تبليغي خ
  مي شود

و مردم درس خوانده و درس نخوانـده، مـالك و معيـار    
  .مي گيرند» سخن فاخر«درست گويي و 

كه نـه به تصـادف، بل در تـكرار و استــمرار، همـه جـا    
  .مي وزند و بر ذهن و زبان مردم مي نشينند

  و در گفته ها و نوشته ها جاري
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اشـاره هاي من نــه از ديـــد يــك اديـب، نويسنــده،      
  –است  » معلم ادبيات«زبان شناس، يا 

كه انتظار سادة خواننده يا شنونده اي اسـت كـه توقـع    
همـان   –دارد آن چه را گوينده، يـا نويسـنده، منظـور دارد    

  .دريافت كند –گونه كه در ذهن او مي گذرد 
» ادبيات پارسـي «ر من، خود، آن گونه كه مي بايست، ب

  .تسلط ندارم
  اما حواسم جمع است

احساس وانديشه ام را به واژگان و ساختارهايي بسـپارم  
  .پيامي متفاوت، يا در هم ريخته، دريافت نكند» گيرنده«كه 

   –و دوست ندارم صاحبان فكر 
  –» تنوير افكار«سكان داران سياست و مديريت و 

اي مدرسـه مغـاير   آن گونه بگويند و بنويسند كه بچه ه
  .با آموزش هاي خود يابند

و همين جا، صـميمانه، از اديبـان و پارسـي شناسـان و     
  ، تقاضا مي كنم»انديشه و بيان«نوآوران در 

  هم مرا در كار خود هدايت كنند
هم گويندگان و نويسـندگان رسـانه هـاي پرشـنونده و     

  .خواننده را تصحيح
  هرمز انصاري

  1385ارديبهشت 
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  .كار كرده است »انديشه و بيان«وي همة عمر ر

  مي گويد يك زبان بيشتر روي كره زمين نيست؛
  .زبان بيانِ انديشه

  و همة تالش آدميان در آن است كه
   –يك كتاب را بخوانند 

  كتاب زندگي را
  هرمز انصاري 

  بچه ها را دوست دارد،
  به آن ها فكر مي كند،

  با آن ها حرف مي زند،
  براي آن ها مي نويسد

  .و براي شان سازمان دهي آموزشي مي كند
ــة « ــق و انديش ــفا و   »عش ــزرگ پرص ــايِ ب او در دني

  غرورانگيز كودكان و نوجوانان و جوانان
نشسـته اسـت و راه بلـوغ    » زندگي«همواره بر گُل هاي 

  رفته
سال پيش، ياددهي زبان خارجي را، بـا خردسـاالني    49

و هنـر   شروع كـرد كـه امـروز از بزرگـان دانـش و انديشـه      
  .جهانند
انسـتيتو زبـان   در بنيـان نهـادن    –سال پيش نيز  36

سال را  6تا  4با بچه هاي » كار«خود، عاشقانه،  – سيمين
  .برعهده گرفت
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و امروز، بار دگـر، در هفتـاد سـالگي، عشـق و انديشـه و      

  تـوان و تـالش خــود را داده است بـه سـازمان دهي
  .براي تعميم» نمونه«

كه گُـل سرسبدشـان كودكـان و نوجوانـان     نمونه هايي 
  .است

   هرمز انصاري
  توان و اعتبار و هويت انسان را  همة

  .مي داند انديشه و بياندر 
  :و مي پرسد

ما كه با پيشرفته ترين روش ها، و با وسواس و تمـرين  ”
فراوان، از زبان آموزان مـي خـواهيم زبـان خـارجي را روان     

  تاري بنويسندبيان كنند، و در بهترين سبك نوش
آيا نبايد از زبان مادري مان گلستاني بسـازيم كـه همـة    

  “گل هاي زيباي انديشه و بيان را شكوفا كند و بارور؟
  و

  نگوييم « 
…  

  »بگوييم
  

  .ابزار چنين باغچه باني است
  

  ناشــر
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  از همين نويسنده

  نشـر آنســه
  :منتشر كرده است

  
    1382  هاي نورزي  تبريك  

  
     1383  كوتاه نويسي هاي هرمز انصاري  

  
     آن روزها  

…  
  1384  اين روزها 

  
     تو به من عشق ورزيدن  

  1384  ياد مي دهي 
  

    پرنده هاي عشق  
  1385  آواز مرا بخوانيد 

  
     چه بنويسيم  

…  
  1385  چه گونه بنويسيم؟
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  هنر و ادبيات

  در جامعة فالحتي
…  
  جامعة صنعتي در 

  در جامعة فالحتي، كشاورز ــ دامپرور 
  خواهد،  دانة گندمش را درشت مي

  خواهد،  اش را بزرگ مي هندوانه
  خواهد،  خرمنش را انبوه مي

  خواهد،  گاوش را چاق مي
  .و گوسفندش را فربه ــ پردنبه

  او زياد را دوست دارد، 
  سنگين را دوست دارد، 

  ضخيم را، حجيم را؛
  شود وجه تميز خوب از بد،  يش مياين برا

  شود معيار زيبايي و زيباشناختي،  مي
  .شود مالك تشخيص سالم از ناسالم مي

  پسندد؛  مي» چاق«همسرش را هم 
  .انگارد الغر را بيمار مي

  كند  دختر را كه تعريف مي
  ، »مثل كشتي«گويد  مي
  ستايد،  غبغب را مي

  .پسندد رخسار را سرخ و سفيد مي
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  گيرد،  وارش را هم ضخيم ميپي دي
  .دست و دمپايش را هم بلند سر

  خوراك و خوردن را 
  شمارد ــ  مهمترين امر زندگي مي

  ميهمان نوازي و مهرباني را 
  . داند در خوراندن مي

  گويد  كند مي تعارف كه مي
  نوش جانت، گوشت رانت؛”

  “!همه بشود گوشت و دنبه
  زند،  زاد و ولد را دامن مي

  .را پراوالد قبول داردخانواده 
  كالمش هم 

  پرطمطراق و پرالقاب و كشدار و 
  .شود آميز مي تعارف

  نمايندگان دست به قلم اين دوره، 
  اگر بخواهند براي كسي چيزي بنويسند، 
  دانند كه  بزرگ داشتن و اداي احترام را در آن مي

  دست كم دو سطر 
  .كننده بياورند» بزرگ«آميز و  القاب احترام
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  شود از  نوشتارها و گفتارها پر مي
مفهـوم و نزديـك بـه هـم و تكـراري و      واژگان هم

   –غير ضرور 
  شوند و طوالني،  گير مي وقت

  و گاه پيام اصلي 
  در زير آوار كلمه ها و جمله ها 

  پركن  هاي دهان پردازي و عبارت
  .شود گم مي

  ضرب  بخش و كم هاي كوچك و تك از واژه
  جويند،  دوري مي

  اگر راه دست شان باشد  و
  نويسند  به جاي ت، ط مي

  .چسبانند و تا آن جا كه بتوانند كلمات را به هم مي
  

  در زندگي صنعتي، 
  بايد هر چه كمتر مصرف شود ــ » مصالح«

  شود،  قطر مي ديوارها كم
  ها نازك،  مفتول

  آجرها سبك، 
  ابزارها كوچك 

  .و حركات ريز
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  شود،  كوچك سپرده ميكارهاي بزرگ به ابزارهاي 
  » دشت«رساني فريادهاي پيام

  جاي خود را 
  دهد  هاي كار و زنـدگي مي گويي محيط به آهسته

  هاي طوالني شب يا روز،  و فرصت
  –! وقتي ، كم»وقت نداشتن«جاي خود را به 

  .ارزش ها پر شوند و دقيقه شتاب مي ها پر لحظه
  و آن كس كه بايد 

  با كمترين مصالح، 
  يازي بزرگ را بدهد؛ پاسخ ن

  ها،  رود و ذره ها مي كه با لحظه
   –پسندد  تر مي» ظريف«همسرش را نيـز هر چه 

  آيد  به حساب مي» بيماري«حاال، چاقي 
  ! و چيزي زيانبار

  .آورد رضايت خاطر مي» اي تركه«و اندام 
  خوراك كمتر، 

  فرزند كمتر، 
  تر،  صداي پايين

  ... حركات ريزتر 
  .شود يفرهنگ مردم م
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  در چنين وضعيتي، 
  تر،  كالم نيز هر چه كوتاه

  تر،  ساده
  تر،  بي تكلف
  تر؛  پيام تر و پر راست سر

  .شود هنر سخنوري شناخته مي
  نويسي گويي و كوتاه كوتاه

  و يكراست به سراغ اصل مطلب رفتن، 
  پرده  حاشيه و بي پيرايه و بي بي

  را بيان كردن، » جان كالم«
  .شود ري ميفن و هنر سخنو

  انتظار طبيعي شنوندگان و خوانندگان 
  پرداز آن است كه از شاعر و نويسنده و نظريه

  از زندگي مردم، 
  با مردم، 

  به زبان مردم؛ 
  –خردمندانه و هنرمندانه 

   –ماندني  ياد كوتاه، شيرين، زيبا و به
  .حرف بزند

  
29/6/80  
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  نگوييم 
…  

  بگوييم
  
 »ي فارسي است ، واژة كوتاه و زيبا»در–  

   –ريشة پهلوي دارد 
  ... از سنگ، چوب، فلز، شيشه، پالستيك، كاغذ 

  ساخته شده، 
  براي ورود يا خروجِ –شود  باز و بسته مي

  ...انسان، حيوان، جامد، مايع، گاز، نور، صدا و 
  
  .در شرقي دانشگاه براي ورود  اتومبيل است+ 
  .در چاه را كه برداشتند ديدند پر شده است+ 
  .در اين عمارت قديمي، و از چوب گردوست+ 
  .در شيشه اي كتابخانه ويژة بازديدكنندگان است+ 
  .در شيشه را ببنديد و در جاي خنك نگه داريد+ 
  .در پاكت را چسباندم و به نگهبان دادم+ 
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  :رودكي
  ز عـود و چندن او را آستانه
  درش سيمين و زرين بالكانه

  
  :فردوسي

  ام در است مم عـليكـه من شـهر عل
  درست اين سخن گفت پيغمبر است

  
  :سعدي

  گر بگويم كه مرا با تو سروكاري نيست
  در و ديـوار گواهي بـدهد كاري هست

  
  :حافظ

  در ميخانه ببستنـد خدايا مپسند
  كه در خـانة تزوير و ريا بگشايند

  
  :ويس و رامين

  در خانه كنون بستن چه ســـود است
  ه ربوده استكه دزدش هر چه در خان
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  : حاال اگر روي دري بنويسند
  “.درب را آهسته ببنديد”

  نشانه چيست؟
  هم هست، » درب«البته كلمه 

  عربي است، 
  است ــ » دروازه«به معناي 

  فارسي خودمان باشد » در«و شايد همين 
  ...كه به عربي رفته 

  
 هايي دارند كه  برخي تكيه كالم  

   –آورند  ر ميهاي شان بسيا الي گفته به ال
  كنند،  نه فقط وقتي كه گير مي
روان حرف  -به اصطالح  -خواهند  كه حتي وقتي مي

  .بزنند
   –ها  اين تكيه كالم
  ضرورت،  از آنجا كه بي

  خود به خود، 
   –فكر نشده و نسنجيده مي آيند 

  كنند  هاي جدي مي گاه گفتار را دچار خدشه
  .آورند و مفاهيم نامطلوب و ناصوابي به بار مي
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  انـد  از آن جمـله
فــي «، »در حقيقــت«، »در واقــع«، »بــه اصــطالح «

، »فرض كنيد«، »فرضــاً«، »راستش«، »واقعـــاً«، »الواقــع
بــه قــول «، »اينــا«، »شــما«، »مــا«، »االن«، »بــه حســاب«

، »اتفاقـاً «، »عـرض شـود كـه   «، »عرض كنم كه«، »معروف
، »در نهايـت « ،»چيـز «، »بـرعكس «، »ببخشيد«، »تصادفاً«
  ...، »اكثراً«، »اصوالً«، »كالً«، »نهايتاً«، »منتهاي مراتب«

  خوب، 
  اند  شخصيت معتبري را دعوت كرده

  . تا يك كنگره بزرگ علمي را افتتاح كند
  : گويد ضمن خوشامدگويي مي

  “!به اصطالح دانشمندان... در محضر شما ”
  يعني شما كه دانشمند نيستيد؛ 

  .گوييم مي» نددانشم«ما به شما 
  كما اين كه يك كسي، 

   –در رد صالحيت علمي ديگري 
   –كه اسمش به دانشمندي در رفته است 

  :ممكن است بگويد
  “.اين به اصطالح دانشمند” 
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  و اگر پزشكي، با تشخيص غلط، موجب مرگ بيماري شود، 
  : اطرافيان متوفي، با اهانت، مي گويند

  “ !اين به اصطالح پزشك” 
  فكر كنيد حاال 

   –اي  اگر مسؤول بلند پايه
   –رود  ها مي خبـرگزاري  كه سخنان او همزمان روي آنتـن

  با نام بردن كشورهايي چند، 
  : بگويد

  “... ‘به اصطالح دوست’اين كشورهاي ” 
  كنند؟ هاي ديگر چه ترجمه مي مترجمان زبان

  –در گفتگويي  –يا استاد گرانمايه تاريخ دان تاريخ شناسي 
  : گويدب

  “.كند پردازان را تاريخ تأييد مي ، نظرية اين نظريهاتفاقاً” 
  هاي ايشان  كه به اعتبار گفته
  نه اتفاقي نيست، 

  .كه قانونمند نيز هست
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  مجري برنامه-   
   –در يك شهرستان 

  گفتگوي بسيار جدي و اساسي دارد 
  با رئيس جمهور وقت، 

  د كه كن اي را صدا مي بعد از آن خواننده
  .يكدم بخواند» !براي انبساط خاطر«

  و بسيار اتفاق مي افتد كه 
  در پايان يك برنامه پر بار و متنوع، 

  به جاي آن كه بگويند 
  » پاياني«، »آخرين بخش«، »آخرين برنامه«

  و چيزهايي از اين دست، 
  »!براي حسن ختام«: گويند مي

  
  ،نامه رسان ما  

  گذارد،  هر وقت پول يا چك به بانك مي
   –در رسيد خود 

   –كاري  از سر محكم
  . بانك مي گذارد» ك«كج اضافه روي  يك سر

  وقتي هم حرف مي زند 
  .مي گويد» بانگ«واژه اروپايي بانك را 
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  شايد توجه ندارد كه 
   –يك واژه فارسي است » بانگ«

   –ريشة پهلوي دارد 
  .، گويند»فرياد«، به »آواز بلند«كه به 

  
  :فردوسي
  ه شهر اندرون  بانگ و فرياد خاست ب

  بـــه هر برزني آتش و بـــاد خاست
  
  :ناصر خسرو

  زنـد نـان جـويد كسي كـو مي
  دست بر منبر بــه بانگ مشغله

  
  : مولوي

  هيچ بانگ كـف زدي آيد بدر
  از يكي دست تو بي دست دگر

  
  :حافظ

  كس ندانست كه منزلگه معشوق كجاست
  آيد سي مياين قـدر هست كـه بانـگ جر

  
  يك واژه اروپايي است؛  بانكو 

banque  ،فرانسهbank  انگليسي وbanca ايتاليايي.  
  
  



 
 هرمز انصاری_ بگوييم .. نگوييم                                            

20 

 

  آقايي كه هم دنيا ديده است  
   –و هم دنيا گرديده 

  و شايد خود را به اين دليل صاحب صالحيت 
   –داند  گويي و راهنمايي مي در اندرز
  :گويد گشايد مي لب به سخن كه مي

  “...كنم  وسعه ميمن به شما ت”
  است،  »توصيه«البته او منظورش 

  و توجه ندارد كه توسعه 
  مي آيد» فراخ كردن«، »گشادكردن«به معناي 

  ، »سفارش كردن«است كه معناي » توصيه«و اين 
  .دهد مي» وصيت كردن«، »اندرز دادن«

  

 آقاي غالمي، با خوشحالي، به همكاران مژده داد كه :  
  “.ما هم شامل شديم”

  گفتم شامل چي شديد؟
  …گويد  گفت شامل همين تصويبنامه كه مي

  اي به دستم داد  و بخشنامه
  : كه در آن نوشته بود

  “.شوند مي... شامل پاداش ...  كليه كاركناني كه ” 
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  و آن وقت دانستم كه 
  نويسندة بخشنامه 

   –جاي شامل و مشمول را عوضي گرفته است 
  گويد كه خواسته، با زباني، ب او مي

اين تصويبنامه شامل حال كليـه كاركنـاني مـي شــود   
  ...كه 

  خواسته است مژده دهد كه و آقاي غالمي هم مي
  . اند آنان نيز مشمول آن تصويبنامه

  دانستند كه  آن دو، هيچ يك، نمي
  شامل فاعل است و بيروني، 

   –و مشمول مفعول است و دروني 
  گيرد؛  شامل مشمول را در بر مي

  مل محيط است و مشمول محاط، شا
  .پوشاند شامل مشمول را مي

  شامل فراگيرنده است، 
  به همه رسنده است، 

  .و مشمول احاطه كرده شده
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 »يك واژه فارسي است  »استاد-  
   –ريشه پهلوي دارد 
  . استادانو جمع آن مي شود 

  اند  البته آن را اوستاد، اوستا و استا هم گفته
  .است ōstātآن كه ريشه پهلوي 

  اين واژه از فارسي خودمان به عربي رفته، 
  دليلي ندارد كه ما هم 

  .را به كار بريم -اساتيد  -جمع عربي آن 
  شايد در زبان فارسي خودمان هم 

  :گفتيم مي» ذ«را » د«يك وقتي 
  

  رودكي
  آهوي وحشي در دشت چگونه دوذا
  او نـدارد يـار، بي يـار چـگونه بوذا

  
  فارسي به عربي رفته،  و استاذ از

  جمع عربي گرفته، 
  .استاتيد شده است استاتيذ 
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  چه دليلي دارد كه ما فارسي زبانان 

  را –» استادان«  –واژه به اين زيبايي و پرقدري را 
  بگذاريم 

  .برداريم –اساتيد را  –و دندان مصنوعي را 
  و آيا براي فارسي زبانان 

  تر نيست كه  تر و راحت شيرين
  را هم» هـدف«جمع واژه 

   –كه ريشه عربي دارد  –
   –بگويند » هدف ها«
  مثل بسياري واژه هاي ديگر 

  شده است؟» فارسي«كه 
  
 زاده  آقاي ميرزا  

  جمع عربي » ات«چنان چسبيده است به 
  كه هر چه دم دستش بيايد 

  .بندد با آن جمع مي
  حرف فارسي است » گ«اگر به او بگويي كه 

  يست، و در عربي ن
  »گزارشات«گويي  چرا با جمع عربي مي
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  هم در عربي نداريم » پ«و 

  ؟ »پيشنهادات«چرا 
  » ها«كند كه جمع بستن با  خيال مي

  . اندازد واژه را از سكه مي
  نكشد، » ات«و هر جا هم كه 

  .آورد مي» جات«
  : نويسد گويد و مي مي

  ...جات  پيشنهادات، گزارشات، گرايشات، سبزيجات، ميوه
  : نويسد او مي

  » گزارشات واصله«
  !»تلگرافات واصله«و حتي نوشته بود 

  اصالً توجه ندارد كه 
   –تلگراف وسيله و شيوه ارسال پيام است 

   –و واژه اي است اروپايي 
   –و تلگرام پيام است 

  .پذيرد كه به هر حال جمع عربي نمي
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 نوشته است:  
  يزي و كنترل شدكليه فاكتورها در امور مالي مم”  -

  “.صحت و سقم آن مورد تأييد است
  :مي گويم

  سقم بيمار بودن است،
   –ناصحيح بودن است 

  بيماري، ناخوشي
  در مقابل

  .صحت، درستي
  ياد پيشخدمتي افتادم كه 
  : گفت آمدم مي هر وقت از حمام در مي

  » ساعت حمام«
  : گفت و هر وقت از اتاق خواب، مي

  .»ساعت خواب«
  ر صحت حمام بود و صحت خواب؛ البته منظو

  .كه يك تعارف قديمي است
  

  خواست بگويد؟ راستي، آن مدير چه مي
  ؟!»شود فاكتورها گواهي مي  درستي و نادرستي همة«
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  وقتي وارد يك كنفرانس علمي شديم  
  :اي دستمان دادند كه در آن آمده بود برگ خوشامدگويي

  »...مقدم استادان گرام «
  رانس گفتم به دبير كنف

  دانيد  شما كه مي
   –گرام واحد وزن است 

   –واژه اروپايي است 
  ...شود يك كيلوگرم  و هزارتاي آن مي

  » كرام«خوانيم  گفت پس مي
  .كه ايرادي نداشته باشد

  .بود »استادان گرامي«البته منظور نوشته، 
  
 گويم  هر وقت به اعظم خانم مي  

  است، نه مشگل  »مشكل«اين 
  كند كه  اي استناد مي خواننده به آواز

  .مشگل و خوشگل را با هم قافيه كرده است
  خواستـه  گويم خواننده مي به او مي

  جنسش را جور كند، 
  داني  تو كه خـود مي

  است، » ك«مشكل و اشكال با 
  است » پسند مشكل«اين 

  پسند،  نه مشگل
  …است نه » گشا مشكل«و 
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  :حافظ
  جانمن از دست غمت مشكل برم 

  .ولي دل را تـو آسـان بردي از من
  

  گويد و  ولي اعظم خانم مشك را هم مشگ مي
  اشك را هم اشگ 

   …و مشك را هم مشگ و 
  »!آجيل مشگل گشا«

  
  :حافظ

  ز كوي مغان رخ مگردان كه آنجا
  .گشايي فروشنـده مفتـاح مشـكل

  
 در دعوتنامه آمده بود:  

ده و از هـر گونـه   تقاضا دارد دعوت انجمن را قبول فرمـو ”
  “.همياري دريغ نفرماييد

  : گفت بايست مي كه مي
  ».از هيچ گونه همياري دريغ نفرماييد«
  هاي مثبت،  گذاريم براي فعل هر را مي+ 

  هاي منفي ــ و هيچ را براي فعل
  .از هر نوع تماس تلفني پرهيز بفرماييد+ 
  .از هيچ گفتگوي تلفني پرهيز نفرماييد+ 

  اضافه است » و«كلمه فرموده  كه البته بعد از
  .گذاشت» ،« توان جاي آن  و مي
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 هرگونه تعرضات دشمنان «گفت  مي ...«  
  :گفت بايست مي كه مي

  »...هر تعرض دشمن «+ 
  ــ» ... هر گونه تعرض دشمنان «يا + 

  ، مفرد مي آيد؛ نه جمع ــ» هر«چون بعد از 
  هر انساني مي داند كه+ 

  قابل جبران است؛  –زه بزرگ هر اندا –هر اشتباهي 
  .اگر هم اشتباه را بفهمي و هم راه جبران را بداني

  
  ،گفت محصول امسال  

  .صد و سي درصد محصول پارسال است
  توانم  گفتم من كه نمي

  عدد بزرگ تر را در عدد كوچك تر جاي دهم؛ 
  ايد؟ شما چه گونه توانسته

  ايم،  گفت ما محصول پارسال را پيمانه گرفته
  ايم،  صد فرض كرده

  .و امسال سي درصد اضافه داريم
  گفتم خوب، سي درصد درست است؛ 

  است  100كسري از  30چون 
  گيرد،  جاي مي در آنو 

  بيشتر است  100از  130ولي 
   –گيرد  جاي مي بر آنو 

  ».صد و سي بر صد«بايد بگوييم 
  .ام گفت من اين را از كسي، تا حاال، نشنيده

  .بگوييد تا ديگران بشنوندگفتم خوب، شما 
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  . اي شديم وارد ساختمان چند طبقه 
  : در طبقة همكف روي در اتاقي نوشته بود

  ».اثاث فقط اينجاست«
  خوب، تصور اولي اين بود كه 

  هاي ديگري هستند،  ها زير پوشش بقيه اتاق
  ولي وقتي در طبقه دوم هم 

  همين نوشته را روي دري ديديم 
  : خواهند بگويند مي معلوم مان شد كه

  ».اينجا فقط اثاث است«
  باشيد ــ » فقط«و شما مراقب جاي 

  كند،  از اول تا آخر جمله حركت مي
  :و هر جا كه بنشيند پيام متفاوتي دارد

  ».شوند آن ها از ديدار شما خوشحال مي«+ 
  شوند،  فقط آن ها از ديدار شما خوشحال مي+ 
  شوند،  مي آن ها فقط از ديدار شما خوشحال+ 
  آن ها از ديدار فقط شما خوشحال مي شوند،+ 
  شوند، آن ها از ديدار شما فقط خوشحال مي+ 
  .شوند، فقط آن ها از ديدار شما خوشحال مي+ 

  
  
  
  



 
 هرمز انصاری_ بگوييم .. نگوييم                                            

30 

 

  ،وقتي، سي و چند سال پيش  
  در شهر كوچك مان 

  :نهضتي بزرگ بر پا كرديم كه
  خواهد،  اين شهر دانشگاه مي” 

  “.گفتگويي نيست و در اين ديگر جاي
  تاجري خوشنام و خوش اعتبار 

  : تلفن زد كه
  “.در خدمت هستم... قلماً، قدماً، جاناً، ماالً، ”

  خود قلبم را تسخير كرد، » جان كالم«او با 
  اما افسرده شدم كه 

  عربي » تنوين«اين 
  ؟!با زبان شيرين ما چه كرده است

  و اين ناخوشنودي 
  تا امروز با من بوده است؛ 

  نيز …پردازان و مفسران و رهنمود دهندگان  كه نظريه
  نويسند  گويند و مي مي

، »جوابـاً «، »گاهـاً «، »چهارمـاً «، »سـوماً «، »دوماً«، »اوالً«
  ...» اشتباهاً«، »رواناً«، »شباهتاً«، »زباناً«
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  هاي اروپايي  حتي از واژه
  .كنند جعل مي» تلگرافاً«، و » تلفناً«

  : ارسي خودمان بگويندكه اگر به شيوه ف
  .تلفني به او پيشنهاد دادم و تلگرافي پاسخم را داد+ 
  .روي حمايت مالي من حساب كنيد+ 
  .گذارد از جان خود مايه مي+ 
  .قلمش در خدمت گسترش دانش است+ 
  .يابي خواهيم كرد حضوري راه+ 
 هاي زنده دنيا بـر مـي   هايش را به زبان گاهي گفته+ 

  ...گردانند 
  ندتر نيست؟خوشاي

  
 تحت پرتو حمالت آمريكا «: گفت مي…«  

  را براي چيزهاي » پرتو«خواست  دلم مي
  ... كننده  مثبت، زيبا، گرمابخش، روشن

  :گذاشتند مي
  .پرتو محبت او گرمابخش خانة دل ماست+ 
  .تابد هاي قرون مي هايش بر تاريكي پرتو انديشه+ 
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 نوشته بود:  

  “.ايي برخوردار بودنداز حداقل مواد غذ... ”
  :شدن براي امور مثبت باشد» برخوردار«خواهد  دلم مي

  ما، در اين دامنة كوهسار، + 
  .از هواي بسيار لطيفي برخورداريم

  دانشجويان اين دانشگاه+ 
  .از تسهيالت خوبي، براي پژوهش، برخوردارند

  
  گفت مي –اي  در نمايشنامه –در اجراي نقشي  

  “…اي  ودت به مسلخگاه آمدهحاال كه به پاي خ”
  خانه را،  حاال چه جور سالخ
  يك بار ديگر، 

   –فارسي » گاه«با 
  !آورده -براي نشان دادن محل 

  مسلخ يعني محلي كه در آن 
  گاو و گوسفند را ذبح كنند و پوست كنند؛ 
  .خانه سالخ

  را ما در فارسي خودمان » گاه«
  آوريم كه  هايي مي پسوند واژه

  اجرا، نمايش يا بودن آن واژه را جا و مكان 
  : نشان دهد

ــگاه،    ــگاه، فروش ــتارگاه، نمايش ــگاه، كش ــگاه، پژوهش دانش
  ...آرامگاه، لشگرگاه، پرورشگاه 
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  منشي«مشكل«  
  راننده آمده بود سراغ مدير كل، 

  : منشي به راننده گفت
  !“آورند خدمت تان االن تشريف مي” 

  و در جايي كه مقام باالترش 
  ست با مقام باالتر خود تماس بگيرد، خوا مي

  : منشي گفت
  “...به ايشان عرض بفرماييد ”

  
  همين ديشب هم، 

  وقتي از سخنران اصلي كنفرانس دعوت شد 
  پشت ميز خطابه بيايد، 

  : مجري برنامه به حاضران گفت
  “.فرمايند عرايض شان را مي... اكنون جناب آقاي ” 

  
  لحظه«بيچاره«  

  “.ظه، فقط يك لحظهيك لح”: گفت مي
  .اما وقتي ميكروفون را گرفت سرمان را برد

   –كسي هم كه اصرار داشت پاسخ او را بدهد 
  كشاند  خود را به طرف تريبون مي -يقه دران 

  “.يك كلمه، فقط يك كلمه”: گفت و مي
  اما رييس جلسه مجبور شد 

  .سه بار به او اخطار بدهد -دو 
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  و آن خانم كه 
  خواست،  ت ميوق» يك لحظه«

  اي پشت در مانده بود،  وقتي لحظه
  زد كه  فرياد مي

  !“.ام يك ساعت است پشت در مانده”
  .اي معطل مانده بود البته چند دقيقه

  
 گفت دبير كنفرانس مي :  

  “.حدود صد و شصت و خرده اي مقاله رسيده است”
  »خرده اي«زيادي است يا » حدود«كه يا 

  »...نفر  347ش از بي«در خبرها هم آمده بود 
   –آمد  خوب، اگر اعداد با صفر مي

   –ده دهي 
  نفر،  300گفتيم حدود  مي

  نفر،  340يا حدود 
  نفر  347گوييم بيش از  اما وقتي مي

  يعني چند نفر؟
   –هاي قابل شمـارش  بـراي اسم

   –آن ها كه از خود واحـد دارند 
  رسيم  وقتي به آخرين واحد مي
   –آوريم  ميديگر خـرده و بيش ن

  !خرده يك آدم، يك كتاب، يك مدرسه
  “.نفر كشته شدند 4حدود ”: اخبار

  شود گفت  البته مي
  نفر كشته شدند؛  4دست كم 

  يعني ما از چهار نفرش خبر داريم، 
  .ولي بايد بيشتر باشد
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         گفت  مي  
  “.هيچ گونه ارتباطات مخابراتي برقرار نيست”

   –آيد  مي» مفرد«كه بعد از هيچ + 
  ...هيچ امري، هيج آدمي، هيچ شهري 

  
 نوشته بود:  

اي ديـدم كـه از    نوشته را مانند نگـين اصـل  درخشـنده   ”
هاي ممتاز برگزيده شـده و   ها و شنيده ميان هزاران گفته

  “...به زيبايي تمام زوائد آن تراش خورده 
  :نوشت كه بهتر بود مي

  ي ديدم ا نوشته را مانند نگين اصل و درخشنده”
  كه از ميان هزاران گفته و شنيدة ممتاز برگزيده شده،

  “...به زيبايي تراش خورده 
  ها باشد  كه اگر زوائد به معناي زيادي

  خورد؛  نمي» تراش«
  شود،  تراشيده مي

  .شود زدوده مي
   –شايد منظور نويسنده زوايا باشد 

  .كه آن هم دروني است، نه بيروني
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  -د به صورت جمع نمي آيد اسم بعد از عد: نكته
  .هزاران نهال نشانده شد+ 
  .دويست و پنجاه مقاله براي كنگره رسيده است+ 
  .اند نويسي كرده چهارده نفر، تابحال، نام+ 
  
 اي جلويم گذاشت كه  برگه  

  . كشي شدة آن را پر كنم هاي خط داخل ستون
  : ها نوشته بود باالي يكي از آن ستون

  .»كسورات«
  چيست؟  گفتم اين

  گفت كسورات است، ديگر؛ 
  .آنچه كسر مي شود

  كسور، كه مي شود  »كسر«گفتم خوب، جمع 
  چرا كسورات؟ 

  ؟!جمع اندر جمع
  . گفت ورقه چاپي است، آقا

  !روي چيزي كه چاپ شده كه حرفي نبايد زد
  :نويسند گويند و مي آن وقت دانستم كه چرا مي

  ...بات، لوازمات شؤونات، احواالت، امـورات، كسورات، عيو
  ...به جاي شؤون و احـوال و امور و كسور و عيوب و لوازم 

و » كسـر «و » امـر «و » حـال «اسـت و  » شـأن «كه جمع 
  .چيزهاي الزم«و » عيب«
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  “.باالخره قيوداتي هست”: گفت همين ديشب مي

خوب، قلـم و كاغـذ و پارچـه و روزنامـه و     : با خودم گفتم
يما كـه دسـت شــان هسـت    كرسي خطابـه و صــدا و س

  .مي توانند قيودات را هم يك بار ديگر، جمع بزنند
، با هر منظوري كـه بيايـد، جمعـش مـي شـود      »قيد«اما 

  .»قيود«
  
 گويد مي:  

شخصيت و عنوان در نظام جمهوري اسالمي مـانع از آن  ”
نمي شود كه به اتهام افراد در محـاكم قضـايي رسـيدگي    

  “...نشود 
  

  !بيري، منفي در منفي مي شود مثبتكه البته، به تع
  :شايد مي خواستند بگويند

 شخصيت و عنوان مانع نمي شـود كـه رسـيدگي   + 
  .بشود

  
 گويد مي:  

همه كساني كه دوران دشوار مبارزه و استبداد را تجربـه  ”
  “.اند، حاضر نيستند جامعه دچار ركود و جمود شود كرده

رخـي  ، يعنـي برخـي هسـتند و ب   »همـه «كه اگر بگـوييم  
  .نيستند
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يعني كسي » هيچ ــ هيچ يك از كساني«ولي اگر بگوييم 
  .حاضر نيست

  .شناسند همه او را مي+ 
  .هيچ كس او را قبول ندارد+ 
  .همه در مراسم حاضر بودند+ 
  .هيچ كس براي شام نماند+ 

   -» .همه براي شام نماندند«كه اگر بگوييم 
  .يعني برخي ماندند

  
 مجدداً پيغام فرستاده استدوباره ”: گويد مي.“  

  .‘دوباره’گويند  بار اول هيچ، بار دوم را مي”: گويم مي
  -‘ مجدداً’گويند  هر چيز هم كه تجديد شود، مي

  “.يعني دوباره
  “.آخر، او دوباره تكرار كرد” : گويد مي
  !“ دست شما درد نكند”: گويم مي
  “باز، دوباره ايراد گرفتي؟”: گويد مي
  ‘تكرار’، يا ‘مجدداً’، يا ‘دوباره’، يا ‘باز’يا ”: گويم مي

  “.ها براي منظور شما بس است يكي از اين
  “.باز از اول بگو”:گويد مي
  “!را هم اضافه كني‘ ازنو’ترسم  مي”: گويم مي
  “پس، بنابراين يكي از آن كلمات كافي است؟”: گويد مي
‘ بنابراين’را برداري، يا ‘ پس’به شرط آن كه يا ”: گويم مي
  “.را
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  دعوت كـرده  » شب شعر«كسي كه ما را، به خانه اش، به
  بود، 

  در پذيرايي و در تشكر از ما، 
  .مي خواند» ميزه بان«خود را 

ادرار » ميـزه «مي گفت، اما توجـه نداشـت كـه    » شعر«او 
  –است كه او بايد اداره كند » ميز«است؛ و اين 

كسـي اسـت كـه ديگـري را بـه      = ميزبـان   بان + ميز 
  .ميهماني خود دعوت كند

  
  :معزي

  او ميهمـان مـن بــد و مـن ميـزبـان او
  .مهمان نشست و خوان به بر ميزبان نهاد

  كنيم، » ميزه«را پسوند » بان«حال فكر كنيد اگر 
  ؟!چه معنا مي دهد

  
 هم اعضاي هيأت منصفه و هم قاضي نبايد در ”: گويد مي

  “.مظان فشار و تبعيت سياسي باشند
  : گذاشته ايد كه بايد باشند» هم«يم اگر گو مي

  براي فعل مثبت است ــ» هم«
  .هم به او مهرباني كنيد، هم به فرزندش+ 
  .هم ميوه را تازه بخوريد، هم سبزي را+ 
  .كند، و هم خوب تالش هم خوب فكر مي+ 

  : ايد بگوييد خواسته شايد مي
نه اعضاي هيأت منصـفه بايـد در مظـان فشـار و     ”

  “.سي باشند، نه قاضيتبعيت سيا
» مظـان «كه در اين صـورت معلـوم نيسـت منظورتـان از     

  .چيست
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 در مصـرف انـواع مـواد غـذايي كـه مجـوز       ”: نوشته است
  “.وزارت بهداري را ندارند خودداري كنيد

  :نوشت كه بهتر بود مي
  …از مصرف هر نوع مادة غذايي كه + 
  …از مصرف هر مادة غذايي كه + 
كـه مجـوز    -از هر نـوع   -غذايي از مصرف مواد + 

  . ...وزارت بهداري را ندارد
  
 به طور ناشيگري اينها نقاب را عقب زدند”: گويد مي.“  

  :گفت كه بهتر بود مي
  با ناشيگري+ 
  ناشيانه+ 

  :هم استفاده شود شايد بتوان گفت» طور«و اگر از 
  اي به طور ناشيانه+ 
  
 ناوگان هاي امريكا «: گويد مي...«  

  است؛ » ناو«ناوگان كه جمع : گويم مي
  هاي جنگي دولتي  به معناي مجموع كشتي

  .اي معين در ناحيه
كشـتي جنگـي   » مجموعـه «حاال اگر امريكا در چنـد جـا   

  داشته باشد 
  توانيم دو جمع بر يك اسم فارسي بزنيم؟ آيا ما مي
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 آيا امسـال در همـايش توكيـو شركت” : گويد مي  
  “كني؟ مي
  چه همايشي؟: گويم مي
  “…براي  …گويند كنگره  همين كه مي”: گويد مي
  ...خوب، بگو كنگره : گويم مي
  گويند؛  ها چه مي ما چه كار داريم كه خارجي”: گويد مي

  آيي آن ها براي هر گردهم
  بنا بر منظور و مقصودشان 

  : اي دارند واژه
  ...كنگره، كنفرانس، سمينار، سمپوزيوم، كنوانسيون 

  مان را  آييم زبان فارسي ميما كه ن
   –با اين اصطالحات خراب كنيم 

  “.‘همايش’گوييم  ما به همه مي
  خوب، ما از كجا بفهميم : گويم مي

  آيي چه خواهد گذشت؟ در آن گردهم
  “.آن را ديگر از فرهنگستان بپرس” : گويد مي
  
 سه روز هوش و حواس مان را داديم به سخنرانان  

  . دگوين تا ببينيم چه مي
  روز آخر از ما اين طور تشكر، 

  يا به كالم گرداننده كنفرانس، 
  :كردند» عذرخواهي«

  “!خواهم به خاطر بطالت وقت حضار معذرت مي”
  بود، » باطل«نفهميدم وقت ما 

  باطلش كردند، 
  باطلش كرديم؟ 

  .نفهميدم
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 كرد؛  جلسة اولياي كودكان را اداره مي  
  .داد مي هاي آموزشي هم پاسخ به پرسش

  ها كه مي خواست اشاره كند،  حركت بچه» موتور«ولي به 
  “.بايد انگيزش داشته باشند”: گفت

  : بگويد -در گوشش  -كسي هم نبود كه 
   –انگيزش مصدر است؛ مصدر انگيزيدن، انگيختن 

   –شود  انگيزه باعث انگيزش مي
  برانگيختن= تحريض   . تحريك، ترغيب، تحريض

  اري برانگيزد، آن چه كسي را به ك
  باعث و سبب شود 

  .است» انگيزه«
  .نياز، انگيزة تالش است+ 
  .خواندن، انگيزة انديشيدن است+ 
در او شوق خواندن، و انگيزة ياد گرفتن را دامـن  + 

  .زنيد، پروازش با او
  

   –به جاي انگيزه  -به كار بردن انگيزش 
  مرا به ياد سال دوم دبستان انداخت؛ 

  شد،  مان مي ازرسي وارد حياط مدرسهكه وقتي خانم ب
  “چه بارشي مياد؟”: گفت

  .مصدر باريدن است» بارش«او هم توجه نداشت كه 
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 احـواالت ’كسـي حـق تعـرض و تجـاوز بـه      ” : گويد مي ‘
  “.شخصي افراد را ندارد

  شخصي ما چي؟» احوال«به : گويم مي
  
 به طرقي از طرق”: گويد مي“!  

  چي برداشتي؟چي را از روي : گويم مي
  “.ها را يك راه از راه”: گويد مي
   -» به طريقي از طرق«پس بگو : گويم مي

  جمع، » ها راه«راه مفرد است و 
  طريق مفرد است و طرق جمع، 

  !آن هم جمع مكسر عربي
  
 تر شده است بيش از پيش روشن”: گويد مي.“  

  .»تر«يا بيش از پيش، يا : گويم مي
  .پذير شده است او بيش از پيش مسؤوليت+ 
  .پذيرتر شده است نسبت به گذشته، مسؤوليت+ 
 تر حرف بزنيد، همه حرف شما را مـي  اگر روشـن+ 

  .فهمند
   –نشانه صفت تفضيلي است » تر«

  سر بودن يك چيز را بر چيز ديگر
  در يك صفت 
  .دهد نشان مي

  باالتر باال   تر كم كم      تر بيش بيش  
  صبورتر صبور   تر  پايين پايين 
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 ناپـــذيرتري رو بــه رو    بـا مشـكالت جبــران ”: گويد مي
  “.شويم مي
ناپذير اسـت كـه ديگـر تـر و خشـك       اگر جبران: گويم مي

  .ندارد
  ».تر است اين ناممكن«: مثل اين است كه شما بگوييد

  كه البته، به عقيده من، 
  .ناپذير نه ناممكن وجود دارد، و نه جبران

  
 ضررتر است ن بياي” : گويد مي.“  

  ضرر است كه ضرري ندارد؛ خوب، اگر بي: گويم مي
  است ــ » ضرر بي«مساوي » ضرر بي«

  ؟!ديگر براي چيست» تر«
  
 تر از آن است اين درست” : گويد مي.“  

  ، »درست«گويي  خوب، اگر مي: گويم مي
  كامل، تمام،  -عيب  يعني صحيح و سالم و بي

  .تر عيب تر، بي بندي براي كامل پس راه را مي
  چون اگر كامل باشد كه ديگر ناقص نيست، 

  . عيب باشد معيوب نيست و اگر بي
  شما مي توانيد بگوييد 

  اين بهتر است، 
  ...كم عيب تر است، به جواب درست نزديك تر است 

  البته، از آن طرف مي شود رفت 
  ...ناقص تر، معيوب تر، ناخوش تر  
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 اي انجام  اي به نحو شايسته اندازهتوانستيم تا ”: گويد مي
  “.دهيم
  ايد  اي توانسته اگر تا اندازه: گويم مي

  .اي نبوده است كه به نحوه شايسته
  
 امكانات زياد قليل ما ” : گويد مي...“  

  .شود است كه ديگر زياد نمي» قليل«اگر : گويم مي
  
 حداقل سقف عيدي و پاداش ”: گويد مي...“  

  ايد،  زده» قفس«شما كه : گويم مي
  .ديگر حداقل و حداكثر ندارد

  
 بيشترين حداقل ”: گويد مي...“  

  يا دست تان را باال بگيريد، يا پايين؛: گويم مي
  ، »حداكثر«شود  بيشترين مي

  .»كمترين«شود  و حداقل مي
  ! »بيشترين كمترين«: توان گفت آيا مي

  »!حداكثر حداقل«يا 
  

 در اولويت آخر باشد”: گويد مي.“  
  اولويت، مقدم بودن كسي يا چيزي : گويم مي

  .بر كس يا چيز ديگر است
  تقدم است، » اولويت«

  ؟»آخر«چه جور شما برديد 
   –است » سزاوارتر«اولويت به معناي 

  .به معناي حق برتري است» حق اولويت«
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  شويم  مي... هر بار سوار هواپيماي  
  دهند كه  اي به دستمان مي برگة تبليغي

  : آن نوشته است در
  “ترين خط هوايي جهان بخش مفرح”

  خوب، خارجي هستند، 
  .»بخش فرح«دانند كه مفرح مي شود  نمي

  
  ،مسؤول برگزاري امتحان  

  :گويد كنندگان در آزمون ورودي مي خطاب به شركت
  “...اگر نام شما روي اوراق امتحاني اشتباهاً نوشتـه شده ” 

  .يعني با امالي غلط -است » اشتباه«البته منظور او
  . ...اگر نام شما اشتباه نوشته شده است + 

  ــ كه خود ايراد دارد ــ» اشتباهاً«اگر بگوييم 
  نوشتيم،  بايست مي يعني نمي

  .و اشتباهي نوشته شده است
  ــ“ تذكرها توجه نفرماييد‘ كليه’به ”: گويد و باز مي
  : بايست بگويد كه مي

  .ه نفرماييدها توج»تذكر«به هيچ يك از 
  “.يك انتخاب را انتخاب كنيد”: گويد و مي
  شده باشد، » انتخاب«اگر : گويم مي

  ديگر او چه كاره است؟
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 آرزوي توفيق هـر چه بيشتـر ”: گويد مي  
  “.رئيس جمهور را مسئلت كردند

  ــ» مسئلت«يا » آرزو«گويم يا  مي
  .توفيق هر چه بيشتر رئيس جمهور را آرزو كردند+ 
توفيق هر چه بيشتر رئـيس جمهـور را مسـئلت    + 

  .كردند
  خواستار بودن= مسألت داشتن 

  .شادابي شما را خواستارم+ 
  .سالمتي شما را مسئلت دارم+ 
  
 اند اين توفيق را براي من حاصل كرده” : گويد مي.“  

  ايد،  اگر شما به دست آورده: گويم مي
  اند،  نكرده» حاصل«آن ها 

  اند،  دهش» موجب«اگر آن ها 
  .حرف ديگري است

  
 كرديم‘ هماهنگي’با جناب استاندار ”: گويد مي.“  

  كرده باشيد “ هماهنگ”شايد با جناب استاندار : گويم مي
  . اش هماهنگي است كه نتيجه

  آهنگي هم آهنگ  هم
  هماهنگ كردن و هماهنگ شدن عملي است كه

  ؛ »هماهنگي«اش مي شود  نتيجه
  .هماهنگي اسم است
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 براي سرافرازي همه عزيـزان آرزوي موفقيـت   ”: گويد مي
  “.كنم مي
يا سرافرازي عزيزان را آرزو كنيـد، يـا موفقيـت    : گويم مي

  .آنان را
  : يا بفرماييد

  “.كنم سرافرازي و موفقيت همه عزيزان را آرزو مي”
  
 هـايي دنيــا را تهديـد     به عنـوان يك واقعيت”: گويـد مي

  “.كند مي
  گذاريد جمع نبنديد،  مي» يك«اگر : گويم مي

  .زنيد يك نگذاريد و اگر جمع مي
  
 نوع محصول متنوع  10با ... ”: كند كه تبليغ مي...“  

  را ــ» متنوع«را بردار يا » نوع«گويم يا  مي
  …نوع محصول  10با + 
  …محصول متنوع  10با + 
  
 گويد نويسد و مي مي :  

  ».به صورت فعاالنه«، »به صورت داوطلبانه«
  : گويم مي

  ...» فعاالنه«... » داوطلبانه«، يا »به صورت داوطلب«
  گروهي، به صورت داوطلب، + 

  .هاي اطراف تهران را تميز كردند همه كوه
  .ها پاسخ دادند آن ها، داوطلبانه، به همه پرسش+ 
  .شوند اگر فعاالنه شركت كنند، برنده مي+ 
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 كنند از بلندگوها اعالم مي :  
  شود  كنندگان محترم تقاضا مي از شركت” 

  “.به سالن اجتماعات مراجعه فرماييد
  را  -فرماييد  -كه فعل دوم شخص 

  .برد به كار مي -كنندگان  شركت -براي سوم شخص 
  شود  كنندگان محترم تقاضا مي از شركت+ 

  .به سالن اجتماعات مراجعه فرمايند
از داوطلبان شركت در اردوي تابستاني تقـــاضا  + 
  شود  يم

هـاي مـرتبط را پـر     فرم
  .كنند

  شود  از جنابعالي تقاضا مي+ 
  .كنگره پزشكي را افتتاح فرماييد

  
 تا مادامي كه «: گويد مي…«  

  »مادامي كه«يا » تا«يا : گويم مي
  .تا ريشه در آب است اميد ثمري هست+ 
  .مادامي كه چراغ قرمز است، عبور نفرماييد+ 
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 گويد مي :  
بيمـاري هـم در انسـان پيـدا نشـده، هـم در       عاليم اين ”

  “.حيوان
  : گويم مي

  “.نه در انسان پيدا شده است، نه در حيوان”
  براي مثبت است،» هم«
  .براي منفي» نه«

  .او هم مهربان است، هم شجاع+ 
  .ام ام، نه او را ديده من نه در نروژ بوده+ 

  

  1380آبان 
  

 رويم،  هر وقت به خانه ابراهيم خان مي  
  وز وارد نشده، هن

  با يكي دو تا زير شلواري، روي دستش، 
  :آيد كه جلو مي

  جامه بپوشيد، راحت باشيد،  آقا بي” 
  “.اينجا خانة خودتان است

  ام كه  يكي دو بار به شوخي به او گفته
  بنشينم، » بي جامه«من خوش ندارم 

  اما او منظورم را متوجه نشده ــ
  شايد توجه ندارد كه 
  مان،  زبان فارسيما خود، در 

  ايم، داشته» پاجامه«
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  هاي هندي شلوار گشادي به نام  زن
puyjama پوشند  مي  

گويند  مي pajamasيـا  pyjamasو در انگليسي به آن 
  .آخر آن عالمت جمع است sكه 

  صرفاً لباس خواب است، 
  . دو تكه است با نيم تنه و شلوار

  همان است؛ » پي جامه«و مراد ما از 
  .شود شروع نمي» بي«ه هر حال با كه ب

  
 از بغل اين كار خيلي سود برده است” : گفت.“  

  “يعني چه طوري؟”: گفتم
  “…هايي كه  از بابت فروش زمين” : گفت
  “،...خواهيد بگوييد از قبل فروش  شايد مي”: گفتم
  “...به هر حال اگر اين كار به او سپرده نشده بود ”: گفت

  
 و نـه هـيچ   ... يكا، نه انگليس، نه آلمـان  نه امر”: گويد مي

  “.تواند به ما زور بگويد كشور ديگري نمي
  تواند به ما زور بگويد،  نه امريكا مي”: گويم مي

  نه انگليس، 
  نه آلمان 

  “.و نه هيچ كشور ديگري
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  آوريد  مي» نه«شما وقتي 
  فعل بعد از آن مثبت مي آيد؛ نه منفي ــ 

  »!مثبت«منفي در منفي مي شود 
  .او نه نامه نوشته است، نه تلفن زده+ 
  كند، كشور ما نه در اين پيمان شركت مي+ 

  .نه در پيمان ديگري 
  نه فروش اين خانه درست است، + 

  نه خريد آن زمين، 
  .و نه اجاره كردن ويال

  با خود نه قلم آورده بود، نه كاغذ، نه كتاب + 
و نه هـيچ وسـيله ديگـري بـراي خوانـدن و      

  .تننوش
  
 رسند  عموم ناظران دارند به ايـن نتيـجه مي”: نويسد مي

تر شده است، و هر  كه ادامه وضع موجود هر زمان ناممكن
  “...تغيير در گرو تغيير در تناسب قوا در حكومت است 

  اوالً ناممكن وجود ندارد، : گويم مي
  خواهيد بگوييد كه  ثانياً شايد مي

  . شود يهر آن دارد به ناممكن نزديك م
  چون دو ناممكن نيست 

  . كه يكي بر ديگري سر باشد
  !ناممكن، ناممكن است؛ به زعم شما 
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 شگفت اينكه در شـعري شناسـنامه خـود را    ”: نويسد مي
  “.اند ابطال كرده

  .شود ابطال وقتي باطلش كردي مي: گويم مي
   …دولت روسيه با باطل كردن قرارداد + 

  .آن را اعالم داشت» ابطال«
  

 چه جور رماني دوست داريد؟”: گفت“  
  “.هاي رومن روالن خوشم مي آيد از نوشته” : گفتم
! نه، چه جور رماني دوست داريد به بسته كـادويي ”: گفت

  “شما ببندم؟
  خواهي ببندي  اگر به بسته هديه ما مي” : گفتم

  “!ببند ــ آن هم روبان پهن بنفش روبان
  
 رد، گفتك جفعر آقا وقتي خداحافظي مي :  

  “.دار تا فردا صبح خدا نگه”
  اگر فردا صبح تو را نديدم ” : گفتم

  “به كه بگويم آن را تمديد كند؟
  
  شكايت از وضع بد رانندگي در تهران داشت  

  . و گله از رانندگان متخلف
  خواست  چون مسؤوليتش باال بود دلش مي

  : صدايش به همة مردم برسد كه
پـارك  ‘ سـوبله ’كننـد، حتــي   بعضي ها دوبله توقف مي”

  “.كنند مي
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  يك واژه اروپايي است» دوبل«شايد توجه نداشت كه 
  ايم،  كه ما به عاريت گرفته

  فارسي گرفته نشده » دو«از عدد 
  تا بتوان به سياق آن 

  .را از عدد سه ساخت» سوبله«
  
 در ايران خودمان توده ملتمان در تمام طـول  ”: نويسد مي

تعقل، امكان تفكر، امكـان بـه كـارگرفتن    تاريخش امكان 
  “.گويند مغز، نداشته چيزي كه بهش مي

  » در تمام طول تاريخ«گوييد  وقتي مي: گويم مي
  باشد » مثبت«بايد فعل شما 

  براي پيوستگي است، » تمام طول«
  .است» هميشه«براي 

  اگر منظور شما آن است كه 
  ، »هيچ وقت در طول تاريخ«

  ، »ز تاريخدر هيچ دوره اي ا«
  ...» در طول تاريخ، هرگز«

  »نداشته«توانيد بگوييد  خوب، مي
  
 اما هيچوقت چشمم از انقالب خودانگيخته ... ”: نويسد مي

  “.آب نخورده
  ، »خورد چشمم آب نمي«اگر بگوييم : گويم مي

  يعني اميدي ندارم، 
  بينم،  اي نمي آينده

  .دهم احتمال نمي
  شته هم برد و شود آن را به گذ اما آيا مي

  گفت آب نخورده است؟
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 فردوسـي در منتهـاي ايجـاز و ظرافـت، در     ”: نويسـد  مي
گيـري، گـوهر وجـود ضـحاك را آلـوده و       نخستين شـكل 

ضحاك كه گهرش چنين ناپاك و ... كند  ناپاك معرفي مي
  “...گيرد،  آلوده شكل مي

  را بگذاريد براي » گهر«و » گوهر«: گويم مي
  » پرگهر اي ايران اي مرز«

  ها، زيباها،  گوهر را بگذاريد براي مثبت
  ها ها و صاحب اصل و اصالت داشتني دوست
  اگر خواستيد 

  كه عربي همان گوهر خودمان است » جوهر«از 
  توانيد استفاده كنيد  مي

  
 »را دستش گرفته است كه» اسطوره :  

تواند واقعيت داشـته باشـد، علمـي نيسـت،      اين ها نمي” 
  “.كند ا تأييد نميتاريخ آن ر

  اسطوره با تاريخ فرق دارد، ” : گويم مي
  . اسطوره منطق اسطوره دارد و علم منطق علم

  و تاريخ نيز علمي است كه 
  “.كند تكوين و تحول و تكامل را دنبال مي

  
 ها مچ او را باز كردند روزنامه”: گفت.“  

  “البد مشت او را گرفتند؟ ”: گفتم
  “…بله، در آن قضيه ”: گفت
  حاال، بگو اين دفعه “  :گفتم

  .مچش را بگيرند؛ مشتش را باز كنند
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  وانگهي اين چه كاري است؛ 
  شايد او در مشتش چيزي پنهان كرده باشد 
  “.كه نخواهد كسي ببيند

  كار از اين حرف ها گذشته است؛ ” : گفت
  “.مچش كه گير افتاد، مشتش باز شد

  رم، من هم به اين كارها كاري ندا“  :گفتم
  “.ولي جاي مچ و مشتت درست شد

  
 شما بزرگَواري بفرماييد و در مراسـم مـا تشـريف    ”: گفت

  “.بياوريد
بزرگـوار   ‘گ’شما هم، لطفـاً، آن فتحـه را از سـر    ”: گفتم

  “.با كمال ميل -برداريد 
  اميدوار    وار    + اميد   بزرگوار وار + بزرگ 
  روا طوطي وار + طوطي   مسوار   وار + مس  

  : پسوند است و در تركيب به معناي» وار«
  آيد ــ مي» نظير، سان  مثل،«

  وار مجنون -وار  پلنـگ -وار  طوطي -وار  ديوانه= اسم عام 
  وار فرعون -سكندروار  -وار  رستم= اسم خاص 
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 چيز خوبي نيست؛ » تصادم«كردم  خيال مي  
  آيد،  از برخورد سخت دو چيز به هم به وجود مي

  …سيب و صدمه دارد آ
  اما وقتي سخنران ــ 
  ــ » بزرگداشت معلم«در افتتاح گردهمايي 

  : در آغاز سخن گفت
پيدا كرده است با دهة اول ماه محـرم  ‘ تصادم’روز معلم ”

  “.داريم اين تصادم را مبارك مي …
  ...» مبارك است«، »تصادم كرده«به كلي گم شدم كه 

  .؟ نفهميدم!چي براي كي مبارك است
  »اند همزمان شده«: خواست بگويد شايد سخنران مي

  : گفتند ها مي قديم
  »...مصادف شده است با ... «يا » اند مقارن شده«

  
 آمديم،  از مجلس ترحيم كه بيرون مي  

  اسداله خان به زحمت خودش را به صاحب عزا رساند
  كرد،  و در حالي كه كلمات در گلويش گير مي

  “.تهنيت مي گويم”: گفت
  شايد يادش رفته بود كه تهنيت با تسليت بوده است؛ 

  اند آن هم براي كساني كه خود به استقبال مرگ رفته
  .و مرگشان راهگشاي زندگي زندگان بوده است
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 شد بايست مي آمده بود دنبال كاري كه نمي.  
  “.اين كار را نكن؛ عواقب وخيمي دارد” : گفتم
  ».مأمورم و معذور«: گفت
  اين مال آن دوره بود؛  ”: گفتم

  “.است‘ مأمور مسؤول’در اين دوره 
  “.من نمايندة آن دوره در اين دوره هستم”: گفت

  
 تفسير دو نكته از يك صفحه روزنامه ــ بي.  

  : سخنران اول
هيچ عاملي در جامعـه به جـز رأي و نظـر خــود مـردم     ”

تواند مانع رسيدن شايستگان برخاسته از متن مـردم   نمي
  ؟!“.اكميت باشدبه ح

  : سخنران دوم
نيروهاي انقالب با وجـود اخـتالف سـليقه هـيچ گـاه در      ”

  “.مقابل استقالل و حاكميت ملي كوتاه نخواهند آمد
  
 هاي امتحاني  گفت روي برگ اول پرسش مي  

  :به خط درشت نوشته بود
هيچ عالمتي نگذاريـد، در غيـر ايـن صـورت اوراق شـما      ”

  “.تصحيح نخواهد شد
  خر امتحان ندانستم كه و تا آ

  !هاي امتحاني عالمت بزنم يا نزنم باالخره روي برگ
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 »خواندندش ــ  مي» دكتر  
  شد ــ  خيلي چيزها هم سرش مي

  . كردند از راديو با او مصاحبه مي
  زد،  شيرين و خودماني حرف مي

  : گفت اش مي اما همه
  ... دار بايد توجه كرد  به حالت مجازي روزه”

  “...طلبد  دار، به طور اتومات، قند مي روزهمجاز 
  فهميدم،  اول منظور او از مجاز و مجازي را نمي

  به همين علت كلي از مطلب را از دست دادم، 
  » مجاز«گويد  مي» مزاج«و وقتي متوجه شدم كه به جاي 

  و منظورش از حالت مجازي، حالت مزاجي است 
  رسيده بود » اتومات«كه ديگر به 

  اي است كه  همان واژه» وماتات«اين 
ـــاران از  ـــدگان و تعميرك ـــي راننـ ــك«برخ » اتوماتي

  . اند ساخته
  خواست بگويد  و آقاي دكتر مي

  دار  مزاج روزه+ 
  خود به خود 

  .كند ميل به خوردن شيريني مي
  . است» خود«در زبان انگليسي به معناي » اتو«

  شرح حال خود= اتوبيوگرافي   خودرو= اتومبيل 
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 دولت كامالً نبايد در فرهنگ دخالت كند”: گفت مي.“  
  :گفتم كه اگر من بودم مي

  “.دولت ابداً نبايد در فرهنگ دخالت كند”
  
 نوشته است:  

گري يا تحجـر چـه دسـتاوردهاي     اين جمود و قشري... ” 
ــي و    ــاعي و سياس ــائل اجتم ــرو مس ــاكي را در قلم خطرن

  “.فرهنگي مي تواند داشته باشد
  بينم؛  را مثبت مي» تاورددس«من، 

  آمد  مي» نتايج«يا » عواقب«در گفته باال اگر 
  .توانست بار منفي مورد نظر را داشته باشد مي

  هاي تلخ و شيرين  تجربه+ 
ــتاورد ســـفرهاي دور و دراز  بزرگتـــرين دسـ

  .شماست
 -هنـري   -ما بايد آخرين دسـتاوردهاي علمـي   + 

ي خـود  فلسفي جهان امروز را به محافل دانشگاه
  .بكشيم

  
 همچون گذشته، با شدت بيشتر ”: گويد مي...“  

‘ بيشـتر ’اگر چـون گذشتــه باشــد، ديــگر،    ” : گويم مي
  “.پذيرد نمي
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 چـون و چـرا كـردن دربـاره هسـتي يـا       ... ”: نوشته است

. هويت انساني است ءها و امور جز چيستي يا چرايي پديده
  “.نردبان كمال علمي و معنوي بشر است

  بينم،  مي» كل«را در مقابل » ءجز«من + 
  .بينم بينم؛ كوچك مي مي» فرع«را  ءجز

  را در رديف، موازي، » جزو«در حالي كه 
  .و گاه بخش بزرگ

  بياوريم » جزو«در گفته باال اگر 
  شود ــ بزرگي و اهميت آن بهتر ديده مي

  :اگر بگوييم
  “.مباحث اصلي كتاب است‘ جزو’اين ”+ 

  ايم، نشان داده اهميت آن را
  :و اگر بگوييم

  “.مباحث اصلي كتاب است‘ ءجز’اين ” + 
  در مقايسه با مباحث اصلي، 
  .ايم آن را كوچك شمرده
  .يكي آمده است ءگرچه در فرهنگ لغت جزو و جز

  
 گفت :  

  “.ايم مان به اين جـا آمده ما براي استعفاي حقـوق”
  “.گوييد تان را مي شايد استيفاي حقوق”: گفتم
  حقوق ما را بدهند،”: گفت

  “.خواهد باشد اسمش هر چه مي
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 ديپلم امروز ارزشي مساوي با صفر پيدا كـرده  ”: گويد مي

  “.است
  دانيد چيست،  يا صفر را نمي: گويم مي

  .يا ارزش را
  
 گويد مي :  

  .اگر چنانچه او موافقت كند
  .»چنانچه«يا » اگر«يا : گويم مي
  
 گويد مي:  

هت احتمالي بين آنها بـا افـراد حقيقـي يـا     هر گونه شبا”
  “.حقوقي و رويدادهاي واقعي به كلي تصادفي است

  : گويم مي
گـذارم و كـامالً را بـراي     من بـه كلي را بـراي منفـي مـي   

  مثبت ــ
  .خانه به كلي از بين رفت+ 
  .با حرف شما كامالً موافقم+ 

  
 و سـپس پـس از تعيـين معيارهـا ارزشـيابي      ”: نويسد مي

  “…سب تهيه و اعمال گرديد منا
  را برداريد » سپس«: گويم مي

  .دنبال هم نيايد» پس«تا دو تا 
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 نوشته است:  

در عرصـة توليـد كتـاب، زمينــه      …با حضـور نمايـان   ”
  .گذاري ديگران نيز فراهم شد سرمايه

و همين امر قهراً موجبـات فعاليـت فرهنگـي بسـياري از     
  “.كشور را فراهم آوردمؤلفان و مترجمان و ويراستاران 

  :گويم مي
  چرا قهراً؟ 

  آميز بود،  اين كه خيلي صلح
  .اجباري هم در كار نبود

  
 نوشته است:  

فرود بوده و كـدام امـالي نانوشـته     كدام فراز بي” 
  “غلط؟ بي
  فراز، فرود دارد،: گويم مي

  اما امالي نانوشته چه طوري غلط دارد؟
  
 عدم وجود آب «: گويد مي…«  

  »…‘ وجود’يا ‘ عدم’يا «: يمگو مي
  
 نوشته است :  

شود كه عقايد توده از زبـان بـه اصـطالح     حاصل اين مي”
چنين روشـنفكراني حـاكم بـر فرهنـگ و بيـنش جامعـه       

  “.شود
  كه منظور نويسنده 

  .است “…از زبان چنين به اصطالح روشنفكراني ” 
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 گفت در دادگاه مي:  

و در راه آزادي و حاضر شدم از همـه چيـز خـود بگـذرم     ”
استقالل وطـن عزيـزم از هـر گونـه فـداكاري خـودداري       

  “.نكنم
  .بوده است» گونه فداكاري هيچ«كه منظور از 

  
 ”پرست در راه آزادي و استقالل ايران  و شما جوانان وطن

از هر گونه فداكاري دريـغ ننمـوده و از همـه چيـز خـود      
  “.ايد گذشته

  براي فعل مثبت است؛» هر«
  .راي منفيب» هيچ«

هر كاري ازش ساخته بود ــ بـراي آزادي او ـــ   + 
  كرد،

اما هـيچ كـاري ازش سـاخته    
  .نشد

  
 اجباراً ناچار شدم « : نوشته است…«  

  “ناچار شدن”يا “ اجباراً” خوب يا 
  
 غضي  ها را مي بعضي”: نوشته استب و ببينم كه با چه ح

  “.كنند به من نگاه مي
  اندكه  كرده ميها چه جور نگاه  حاال آن

  . …آمده است هم بدشان  هم خوششان مي
  .با نويسنده است
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 در سوگ غم«: نوشته است«  
  .ها بس است كه يكي از آن

  
 به صورتي آزادانه«: نوشته است«  

  به صورتي آزاد،«: گويم مي
  »يا آزادانه

  
 نوشته است :  

  “از كنار مسائل با اغماض برخورد كردن” 
  ار مسائل گذشتن يا از كن: گويم مي

  .يا با اغماض برخورد كردن
  

 اگر فقدان امنيت وجود داشته باشد” : نويسد مي“  
  ، »بودن«است و وجود » نبودن«فقدان : گويم مي

  زنيد؟ چه طور جمع مي
  
 اند همگان هنوز از مادر نزاده«: گويد مي.«  

  ».اند همگان هنوز از مادر زاده نشده«: گويم مي
  
 پول در دست يك افراد مشـخص و معينـي    تا”: گويد مي

  “…نگردد 
  .شود را كه برداري درست مي» يك«: گويم مي

  
  
 نويسد مي :  
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  “.ديدم ها مي خيلي اشكاالت در آن كتاب”
  :كه بايد بگويد

  ديدم، ها مي خيلي اشكال در آن كتاب+ 
  .ها مي ديدم اشكاالت زيادي در آن كتاب+ 

  
 نوشته است :  
  “.كنم اشاره مي …آثار آقاي من فقط به چند ”

  :نوشت بايست مي كه مي
  …من فقط به چند اثر آقاي + 
  

 نوشته است :  
آثاري كه انسان با قلم نوشته اسـت، يـا بـا خودكـار بـه      ” 

  “…وجود آورده است 
  :گويم مي

  ، در ذهن من، ديگر اسم ذات نيست؛ »قلم«
  اسم معنا شده است ــ

  ي شود؛ها گفته م قلم به اثر مكتوب آدم
  .ولو با ميخ يا ليزر باشد

  .قلم او شيرين، روان و گوياست+ 
او، با قلم پرتوان خود، انسان را در جايگاه انسـان  + 

  .نشاند
  
  
  
  



 
 هرمز انصاری_ بگوييم .. نگوييم                                            

67 

 

 نوشته است :  
دانستم كه تالش براي برگرداندن آب رفته بـه جـوي    مي”

  “.ميسر نيست
  تالش ميسر است، : گويم مي

  خواسته بگويد  شايد نويسنده مي
  يجه اي ندارد ــنت

  كه آن هم جاي گفتگو دارد؛
  آب رفته به جوي باز گردد ــ

  .اما با تالش و تدبير و پايداري
  

  مشكل مجري برنامة كنفرانس…  
نتوانسـتند بـراي خيـر مقـدم و عـرض       …آقاي رييس ” 

  “.خوشامد، خدمت تان تشريف بياورند
  
 گويد سرما خورده است پرسد، مي تلفني حالش را مي.  

  :گويد از اين سر سيم مي
  اند؛  ، امروز، سرما خوردههمهچرا ”

  !“حسن آقا هم سرما خورده است
  
 كارشان به من اثبات كرد ” : گويد مي…“  

  “ …كارشان به شما ثابت كرد” : گويم مي
  
  
  
  



 
 هرمز انصاری_ بگوييم .. نگوييم                                            

68 

 

 از اين صفحه به بعد بايد تعويض گردد” : گويد مي.“  
  ».داز اين صفحه به بعد بايد عوض شو«: گويم مي
  
 انشااله   اميدوارم، به اميد خدا،” : گويد مي…“  

  .يكي را بگو و برو سر مطلب: گويم مي
  
 نامه آمده است در دعوت:  

ــاري   ” ــان از همك ــال امتن ــپاس و كم ــكر و س ــمن تش ض
جنابعالي، اميد و آرزو داريم كه از همراهـي و مسـاعدت و   

  “.راهنمايي دريغ نخواهيد فرمود
  :گويم كلمه، مي 24كلمه از  15با حذف 

  با تشكر از همكاري،«
  ».اميدواريم از راهنمايي و همراهي دريغ نفرماييد

  
 نامه رسمي بود، اداري بود ــ  

  دعوت كرده بود 
  .امر مهمي مذاكره كنيم» پيرامون«برويم 

  پاسخ دادم كه 
  خواهيد گفتگو كنيم، اگر درباره خود آن امر مهم مي

  در خدمتم ــ
  .دانم چه دارم بگويم نمي اما پيرامون آن
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 اي،  مدير مدرسه  
  در گفتگو با يك روزنامه، 

  شهريور را  31روز 
  نامد، مي» آرامش قبل از طوفان«

  را » آرامش بعد از طوفان«من 
  ام؛  از بچگي شنيده

  كنم،  آن را احساس مي
  .اما از آرامش قبل از طوفان تصوري ندارم

  
  خيلي خوب حرف مي زد–   

  .بش را درست و به جا مي آوردمطال
اصالً فكر نمي كردم آدمـي كـه حرفـه اش چيـز ديگـري      

  .است به اين رديفي و رواني صحبت كند
  :اما، در آخر سخنراني اش گفت

  ؟!“ .تشكر مي كنم كه مصدع اوقات شريفتان شدم”
  نمي دانم چه لزومي دارد+ 

  آدم بزرگ و سخنران موفقي،
   –شان، يا حضورشان  به خاطر توجه –از شنوندگان 

  عذرخواهي كند؛
  .آن هم عذرخواهي غلط

  20/14/7/83  
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 مي گويد :  
  “.حضورم در انتخابات قطعي تر شده است”

  : مي گويم
  ما بچه كه بوديم قطعي را ”

  تمام شده، حتمي، بي برو برگرد مي دانستيم 
  .و قطع كردن را بريدن

  . استچه جور چيزي ‘ قطعي تر’حاال مانده ام كه 
شـايد دارد چيـزي يواش يواش بـه طـرف قطعـي شـدن    

  “.مي رود
  
 مي گويد :  

چرا بايد نسبت به افرادي كه همـة عمرشـان در خـدمت    ”
پردازي و افشـاگري  رحمانه دروغ بي گونه اين بودند، انقالب

  “؟…غير واقعي صورت پذيرد 
  
  »افشاگري«ما را باش كه خيال مي كرديم در + 

  بر مي دارند؛» واقعيت«پرده از روي 
  .نمي دانستيم غير واقعي هم هست

  
 ”…    از امروز شماره تلفن هاي شهر تهران با تكـرار رقـم

  .رقمي شده است 8اول 
رقمي شامل اين  5شماره هاي  …الزم به يادآوري است، 

  “.تغييرات نمي شوند
  .درست است» مشمول«كه + 
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 ”]بــه  …بازپرســي  …بــا حضــور در شــعبه  …]مــتهم
  پاسخ گفته  …شكايت 

  .و از اتهام مطرح شده دفاع كرد
  .و اتهام مطرح شده را فاقد وجاهت قانوني دانست …

  “.بازپرس پس از انجام تحقيقات، قرار مجرميت صادر كرد
  
  حاال شما بفرماييد متهم چه كار كرد؟+ 

  از اتهام دفاع كرد؟ -1
  اتهام را فاقد وجاهت قانوني دانست؟ -2

  
 است سخنان سخنران را تأييد كند؛ گفتمي خو:  

  سخنـاني فرمودنـد كـه شايستـه تر از آن بـود كـه ”
  “؟!مي بايست

  هر جور گفتة او را سرازير سرباال كردم، 
  .دستگيرم نشد كه تحسين كننده چه مي خواست بگويد

  
 مي گويد:  

  “.دارد …يك تجربيات زيادي در ”
  :مي گويم
  تجربيات زيادي دارد+ 
  تجربه زيادي دارد+ 

  .، كلمه يك را نمي آورم»زياد«جمع، و واژه “ ات” با 
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 نوشته است  
هر گونه اختالفات ناشي از اين قـرارداد از طريـق   ” 

  “.داوري حل و فصل خواهد شد
   –جمع نمي آوريم “ هر”كه با + 

  .هر گونه اختالف درست است
  
 در نمايشنامه راديويي مي گويد:  

بايد قرعه كشـي را يـك بـار ديگـر تكـرار      من مي گويم ”
  “.كنيد

را برداريــم جمــله ســالم    » يـك بـار ديـگر«كـه اگر + 
   –مي شود 

  .يك بار ديگر به معناي همان تكرار است
  
 مي گويد:  

  “.ارمغان اعتياد نيستي و نابودي است”  -
  :مي گويم

  را مثبت مي بينم؛» ارمغان«من 
  …سوغات . هديه، ره آورد سفر

  
 ،جلسه را دارد اداره مي كند  

  :مي گويد
  در مورد نمايش فيلم را …گزارش آقاي ”  -

  “به حضور مي رساند
  

  .شما خودتان بگوييد چه مي بايست مي گفت
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 ،پشت ميز خطابه رفته است  
  :مي گويد
  “.همة ما عزيزان با آن آشنا هستيم” -

  مي گويي» ما«مي گويم، اگر 
  عزيزان را بردار

  .مي گويي ما را» عزيزان«ر و اگ
  كه اگر عزيزان گفتي 

  :فعل تو سوم شخص جمع مي آيد
  “.همة عزيزان با آن آشنا هستند”+ 
  
 راديوي ماشين را كه روشن كرديم  

  :خواننده، به آواي حزين، مي خواند
  “!غم بلبل همه آن است كه گُل شُد يارش” -

  :بغل دستي ام، ساده دالنه، پرسيد
  لي دارد؟مگر چه اشكا”

  بلبل كه از خدا مي خواهد
  “.گُل يارش شود

  گفتم آن روز كه شاعر چنان سرود
   –گل هنوز يار بلبل نشده بود 

  :شاعر گفت
  “غم بلبل همه آن است كه گُل شَد يارش”

  .يعني بشود يارش
   -حاال شايد، ديگر، همان باشد كه خواننده مي گويد

  بلبل زانوي غم به بغل گرفته و 
  !شيماني مي نالداز درد پ
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 ،با حروف درشت  
  :در جاي چشمگير روزنامه نوشته است

گراميداشت دوازدهمـين سـال فقـدان مرجـع بـزرگ      ”  -
  “تقليد شيعيان
  و من ندانستم

فقـدان مرجـع بـزرگ     –را “ فقـدان ”چرا بايد 
  .گرامي بداريم –تقليد را 

  
 ترجمه:  

حـدودي  هيچ چيز به اندازه تمركز انرژي روي تعـداد م ” -
  “.از هدف ها به زندگي تان توان و نيروي بيشتر نمي دهد

  است،» حد«اول اين كه محدود براي 
  .»عدد«و معدود براي 

  براي چيست؟» بيشتر«دوم اين كه 
  هيچ چيز به اندازة تمركز انرژي + 

  روي تعداد معدودي از هدف ها
  .به زندگي تان توان و نيرو نمي دهد

  
 -  ”بدنـه و    ي شامل تيغ، توري، تيغه،كليه قطعات مصرف

  “.ظروف و دستگاهها شامل ضمانت نمي باشد
  هيچ يك از قطعات مصرفي؛+ 

  …شامل تيغ، توري، 
  .مشمول ضمانت نمي باشد
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 ،گردانندة كنفرانس، در پايان  
  به نوعي مي خواهد از حاضران تشكر كند،

  :مي گويد
ل رنجي كه شما در اين لحظـات طـوالني تحمـ    …”  -

  “…كرديد 
  خوب، لحظه كه به اندازة يك چشم به هم زدن است،

  چه طوري شما طوالني اش كرديد؟
  لحظه مي شود يك آن، يك دم

  جمـع همان كوتاه  –لحظات هـم  –كه جمع آن 
  .مدت هاست

   –» تحمل«، چرا »رنج«وانگهي چرا 
  براي كنفرانسي با اين آهنگ و با اين بازده؟

  
 ،راديو بود  

  تازه اي در زمينه هاي پزشكي مي گفت؛از كشف 
  .از مزاياي خواب قيلوله

  ولي، او، خواب كوتاه هر موقع روز يا شب را
  .مي ناميد  »قيلوله«

  شنيده بودم كه –از بچگي  –و من 
  .خواب قيلوله قبل از ظهر است
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 از قول او نوشته است:  
مــا ايــن افــراد را حمايــت مــي كنــيم و درصــدد هســتيم  ”

  “.لشان را به آنها اعاده كنيماموا
  :نفر خبر داد و گفت 1500وي از بازگرداندن اموال ”

  “.و اين افراد اموال خود را مسترد و اعالم رضايت كرده اند
  
و من، باالخره، ندانستم كه امـوال آن هـا را بـه آن هـا    + 

   –داده اند يا از آن ها گرفته اند 
  !رفتنپس دادن است يا پس گ“ مسترد”نفهميدم 

  .شما فرهنگ لغت باز كنيد، گمانم پس دادن باشد
  هم خـود اسم فعل است » اعـاده«كـه 

  .نمي خواهد  »كردن«و فعل كمكي 
  
 نوشته است:  

  “.بدون آن كه نقش دين را در نظر نگرفت”
  :به گمانم مي خواهد بگويد

  “…بدون آن كه نقش دين را در نظر گرفت ”+ 
  
 رئيس بخش  

  :عات نوشته استبه كارمند اطال
  بفرماييد) مدير عامل(لطفاً به جناب آقاي  ”

  بعدازظهر در جلسه مجمع عمومي 3ساعت 
  “.در خدمتشان هستيم
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 نوشته است:  
در شيوه صنعتي ساخت، عليرغم صرف مصـالح كـم و   ” -

هزينه كمتر، اسـتانداردهاي كمـي و كيفـي بـاالتري بـا      
  “.سرعت بيشتر به دست مي آيد

  يح مي دهمكه من ترج
  ،»رغم علي«به جاي كلمة 

   –استفاده شود » با وجود«از واژة 
  من علي رغم را 

  در يك جور كشكمش مي بينم
  .كه خالف ميل و خالف نظر در آن است

  
 توي همين روزنامه  

  »دانشگاه قالبي«راجع به 
   –خوانده بودم 

  خوانده بودم
  باز كرده بودند! يك دانشگاه

  پول داده بودند
  ن دكترا گرفته بودندعنوا

  …جلو اسم شان گذاشته بودند 
  

  :اين بار كه تيتر درشت خبر را خواندم
  “دستگير شد …استاد دانشگاه قالبي ” 

  خيال كردم كسي به ساحت دانشگاه تعرض كرده 
  !را گرفته اند“ !استاد قالبي” نگو 

  : كه تيتر خبر مي بايست
  .باشد “استاد قالبي دانشگاه دستگير شد” + 

    صفت دنبال هر اسمي بيايد،
  .همان را توصيـف مي كند
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  :ترجمه
  
 -  ”  به اندازه كافي گل جمع كرده اي؛ بيشتر از اين آنهـا

  .را نچين
با اين همـه ايـن طـرف و آن طـرف      غير اين صورتدر 

  “.رفتن از من عقب مي ماني
  .درست است “در اين صورت”كه + 
  
 - ”خـانم بـه    پيشوند دوست نداشت كه اسمش را بدون

  “.زبان بياورند
پيشــوند جـزء غير مستقـل است كــه بــه آغــاز واژه    + 

مي پيوندد و معموالً معنا و ماهيت دستوريِ آن را تغيير 
  .مي دهد

واژه مستقل و معنـادار احتـرام آميـز اسـت كـه      “ خانم”
  .جلوي اسم مي آيد

  
 -  ” اشعه هاي درخشان خورشيد…“  

  جمع شعاع است خود “ اشعه” كه + 
  .و با هاي فارسي جمع نمي گيرد

  
 - ”      يك ساعتي طول كشيد تـا حـواس جـان كـامالً سـر

  “…بفهمد كه براي چه آنجاست  اوجايش بيايد و 
  مي آيد،  sheيا  heدر زبان انگليسي + 

  .نيازي نيست“ او” اما در زبان فارسي به 
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 - ” مديرها در جاي خود قرار گرفتند…  
در مبلهاي نرم و  آنهاستگي به سراغشان آمد و كم كم خ

  …بزرگ اتاق فرو رفتند 
  .نيازي نيست“ آنها” به + 
  
 - ”…  هايـدي پيـروي    نظريـات او كامالً آماده بود كه از

كند، اما اصالً دلـش نمـي خواسـت كـه از جـايش تكـانش       
  “.بدهند

حـق  ’او اين نظريه را امتحان كرد و با خوشحالي فرياد زد ” 
  ‘ “ي اين طوري راحت تر استداشت

  
براي امـور   –و جمع آن نظريات را  – نظريهبهتر است + 

عمده، بـراي طـرز فكرهـاي درازمـدت، بـراي تئـوري و       
  شناخت بياوريم

  .را براي امور كوچك عبوري كوتاه سابقه نظرو 
نظريه داروين، در مورد تكامل، جاي تعمق بسـيار  + 

  .دارد
  .دتر مي رسيمبه نظر من پياده برويم زو+ 
  
 -  ”   اما نه كالرا و نه هايدي نتوانستند سهمشان را تـا آخـر

  “.بخورند
  : بهتر بود مي نوشتند

نه كالرا توانست سهمش را تـا آخـر بخـورد، نـه     ”+ 
  “.هايدي

  
 مي گويم:  

  درهاي بسته جلسه مي كنند؟ “پشت”چرا 
  :مي گويد

  .براي آن كه هيچ دري به روي شان باز نيست
 


