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بود که   نیدنبال ا  شتریجستار ب  نیا  یتو  معراج(  1) 

بق کمک  بده.   ی دیمف  ی کارها  بتونهها  بچه  ی هیبا  انجام 

 چند  االن»:  میوبشن  معراجاز زبان    رو   ه یاول اصل قض   دیبگذار

موضوع  وقته درگ  ی که  منو  تو  ریذهن  خواستم  و   ی کرده 

بب تا  بذارمش  همگان  نیا  م یتونیم  نم یسروک  رو   یمشکل 

گذشته   یل یخ  ی هازمان  از   معراج  ،اون بعد از    « م؟ یبرطرف کن

م ا  زنهیحرف  هم   رانیکه  و  بوده  هجوم  و   نیمورد جنگ 

باعث شده که خ از   لی اص  ی هااز فرهنگ  یلیبرخوردها  ما 

 ریی. از تغارزشهیب  و  پوچ  که  کنن  فکر   هانوجوون  ای  بره  نیب

 یاهگید کلمات  کم  کم  که  نیا  از  و  زده  حرف  یفارسحروف  

به قول   ر ییتغ  نیاضافه شده و ا  یبه فارس  یمثل کلمات عرب

زبان   ل یتبد  «ی پارس»  نزبا  که  شده  باعث  معراج به 

شا  بعدبشه.    « یفارس» مرور  به  که  نوشته  نوع    کی  دیهم 

ب زبان  و  زبان   یباق  شتریفرهنگ  همون  از  همه  و  نمونه 

 ر ییتغ  یبرا   ی که راه   پرسه یاستفاده کنن. و آخر سر هم م

 م؟ یزبان را حفظ کن  ن یهست تا ا

: زنهیحرف م  معراجآخر    یجمله  یدرباره  دیام(  2) 

 ی زبان  ییبایز  از   یلیخ  د یشا  هازبون  شدن   ی کی  من  نظر   از»

 بعد    .«کنهیم   ترکینزد  هم  به   رو  ای دن  یهاانسان  اما   رهیبگ  رو
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ا  نیروس    ، دیام از   ت ی درباره اهم   یتذکر مختصر   نکهیبعد 

انتقال مفهموم م  یامال تا  که  دهیدرست کلمات در   دییبا 

 1۷من    خود»:  شهیم  یاصل  بحث  وارد  شهیهم روبرو م  دمعآ

 اری شه   طور  به  ساله   11کنار،     میاول رو بذار  سال   ۶و    سالمه 

 خوب  اشویجغراف  نه   هنوز   ی ول   کنمیم  ی زندگ  رانیا  تو   دارم

 نه  و   شوی قیموس  نه   اتشو، یادب  نه   خشو، یتار  نه   شناسم،یم

 نیا  از  کشمیم  خجالت  خودمم  معلومه   خب،.  رشویمشاه 

تالشم رو   ی و همه  مبذار  کنار  هم  رو   یاگر تنبل  یول  ،وعموض

 زنهیحرف م  یاو بعد از خاطره  «.هی سخت  کار  هم  باز  کنم یهم  

 هممتن    یرواز    یحت  دهیکرده موالنا بخونه اما د  یکه سع

گشته تا حداقل   ی ابرنامه  ک یو دنبال    خونه یسخت م  ی لیخ

که   دهیم  شنهادیبراش بخونه. و بعد هم پ  اتیاب  ی فقط از رو 

پُست   ی م یقد  ی هااز کتاب  ی گاه تو خود سروک گه  شهیم

 .  میبذار

داره    یکه در زبان فارس  یراتییمورد تغ  در   نیم ث (  3) 

 آروم  یجور  هی  نظرم   به   اتفاق  نیا»:  سهینویم  رهیگیشکل م

 اگه  دیشا.  شهینم   یدقت  بهش   یلیخ   و   رهیم  ش ی پ  داره  آروم

 .«هیکار سخت  یول   ، رنیبگ  ادی  هم   هامونبچه  میکن  حفظش   ما

 مورد  هی. اول از  شهیمهم وارد بحث    مایکر  رسهیم  که  نجایا
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 توش که    یشناسیرو م  یزبان  چه»:  زنهیم  حرف  جالب  یلیخ

 امروز   یبتون  رو   شده  نوشته   شیپ  سال  11۰۰که    ییاکتاب

که   زنهیحرف م  یکتاب  از   بعد   « ؟یبخون  ی مشکل  چ ی ه   بدون

راحت   یل یو خ  شهیپ  سال   11۰۰  یبرا  قایو دق  دهیتازه خر

حرف   نیاز گفتن ا   مایکرکه    رسهی نظر م  بهخوانده.    رو  اون

و و  قدرت  به  تا  داشته  فارس  ی ژگیقصد  قدمت   ی زبون  و 

 در طول زمان اشاره کنه.   ر ییو مقاوتمش درباره تغ  ش یطوالن

حرف    سروک  از  مایکرتذکر جالب،    نیا  از  بعد(  4)

روزازنهیم از  سع  ی .  که   یها کلمه  ی برا  کردهیم  ی اول 

 ی فارس  یا ه معادل  ، «پروژه »  ا ی  «سکاشن ید»  مثل   یخارج

 مورد   یلیخ  شنهاداتش یپ  تیکه در نها  نیبده. از ا  شنهادیپ

 ی هامعادل  کمکه ممکن بوده کم  ییاما تا جا  نبوده  همه  قبول

 دل  و  درد  یکم   بعد.  شده  اضافه  پلتفرم   به  یترشیب  یرساف

کلمه  یسرفا  یهاکلمه  یجا   به  که  نیا  از.  کنهیم  ی هااز 

 ی به خوب  دهیکه به ما رس  یو از زبان  میکنیاستفاده م  یخارج

انگار    نجایواقع ا  در.  میدونیو قدرش رو نم   میکنیمراقبت نم 

خودش را   گه یآخر سر هم م  و .  هی کی  معراج دردش با درد  

 ی برا  یاهگید  وقت   هر   و   خواب  موقعکه    دونه یکار م  ر یتقص 

 رید یلیو خودش هم خ ندهنخو یرانیا یهاداستان دخترش
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 هی  آ عمِد   ، مایکرجواب  حرف    در ها آشنا شده.   داستان  نیبا ا

کارگردان    لمیف  یکه تو   زنه یها« م»ارباب حلقه  لمیمثال از ف

خود کتابو   ی اما وقت  دهیکش  ریجذاب به تصو  یلیداستان رو خ

 ی کار  دیکه با  دهیم  شنها یو پ  رهیحوصلت سر م   یخونیم

 جذاب باشه.   ی ها امروزبچه  ی داستانا برا  نیکه ا  میکن

 یگر ید  یجا  را  مشکل   نیا  شهیر  ی اس ی  ی ول(  5) 

 هم   فرهنگ.  فرهنگه  از  یبخش   زبان»:  هدونیم

  اگر .  نشونهیترملموس  زبان  که  داره  ی ادیز  یهارمجموعهیز

 اصالح   یعنی  شهیر  از  دیبا  م یکن  درست  رو   یز یچ  میبخواه 

بخوام    هی  عنوان  به  اگر  مثال.  میکن  درست  فرهنگ مسئول 

. مثال کنمیشروع م  یادار  ی هافرهنگ رو اصالح کنم از نامه

و   سیباشه قابل قبول ن  یرفارسیغ  ی توش کلمه  یااگر نامه

تا گزارش  ی کی  ادیهم    مایکر   « .رهیگینم   دییمهر   ییهااز 

 ی کلمه  کی   یحت  توش  وکرده    افتیکه از مصر در  افتهیم

اوننکرده  دای پ  هم  یرعربیغ از  م.  پاکستان  از  که   گهیور 

کلمه از  پر    کرونا   دوران  از  وشده.    یسیانگل  ی ها زبونشون 

مسئله   نی که چقدر معلما به ا  دمی کرونا د    یوت»:  سهینویم

و  توجهیب   استفاده   ی سیانگل  یهاکلمه  از  یراحت   به   شدن 

. هیسیلینگیا  ما  ندوزیو  که   نهیا  اطر خ  به  د یشا.  کننیم
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 به   که  اشنب  افزارهانرم  دیبا  سنگرها   نیاول  از  یکی  نیبنابرا

 رهیبه هوا م  دادشهم    عآ مِد   «.بدن  خدمات   یفارس  صورت 

برا با  ی که  فارس  دیکنکور  کلمات  هم   یهم  و  بدونه  رو 

د  نی آفرنوش  اما.  یسیلنگا شکل  نگاه   یگر یبه  ماجرا  به 

  ی سیلگنا  دیجد  یکلمه  یخودم کل  من: »سهینویو م  کنهیم

 یکه معموال ما معن  گهیم  مایکراما    «.گرفتم  ادی  ندوزیو  از

 . کنهیم یچه کار   میدونیو فقط م  میدونیرو نم   کلمه  اون

 یها برنامه  یرو  که  نهیا  شنهادشیپ  نیروس (  ۶) 

رو   یرانیا  آثار که    ی یهابرنامه  مثال .  م یکن  کار   ویراد  و  ونیزیتلو

 یقیها با شعر و موسبچه  ییآشنا  ی برا  ییهابرنامه  ایبخونه.  

بچه  یی هاموسسه  ای.  یرانیا به  و خودش که  ها کمک کنن 

 رو  هاسسهمو   نیا  شهرها   یهمه  یتو مسئول بود    اگر  گهیم

 که  نیا  یبرا که »  کنه یو آخرش هم اضافه م  کردیم  س یتاس

 نی همچ  باشن  داشته  رو  یدسترس  حداقل   آموزادانش  همه

 ادیهم  نی آفرنوش « . کردمیم اضافه مدارس  ی تو رو  یزنگ

ممدرسه  یخاطره فارس  افتهیاش  معلم  سوم   یکه  و  دوم 

کلمه  رستانشیدب از  م   یفارس  یها فقط  و    کردهیاستفاده 

اما   بوده  برا  کمیاولش سخت  واقعا   ن یریش  ش یکه گذشته 

 بوده.  
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 داره  ل مخالفه. قبو  ی اجبار  ی اما با کارها  ماجد (  ۷) 

اما به نظرش   کرد   ی فارس  زبان  نجات  یبرا  ی کار  هی  د یبا  که

چ نم   یاجبار  زیهر  جواب  »سهینو یم  ماجد .  دهیاصال   با: 

 کار   به  یفارس  ی هالغت  ظاهرا  ممکنه   مردم   ی اجبار  یهاروش

 ن یب  یبحث  هیکه    نجاست یا  «.شهیم   نابود  زبان  روح  ی ول  ببرن

نوشتن   یکه تو خود سروک چالش فارس   شه یها شروع مبچه

بندازن.   از    سوگلراه   همون حرف  گهید  یهیزاو  کیانگار 

 ی ایدن  تو  ی کس  هر   االن»:  سهینویم   و   کنه یم  د ییتا  رو   ماجد

 برش   و   دور  داره  ی اتفاق  چه   دونه ینم   و   کنهیم  ی زندگ  خودش 

 مطرح تربزرگ ی جا  ک ی را  موضوع ن یا اگر  مطمئنا . افتهیم

  م یبخوا  ازشون  که   ی موقع  اما   کننیم  موافقت   همه   میکن

 ما.  زننیم   جا   همشون  نربردا  یقدم   با   ی عمل  ن یترکوچک

 فکر   شتری ب  ی چ  هر .  میکن  ی کار   به   مجبور   رو   یکس  م یتونینم 

 به   و   ستنین  هم   با   گه ید  آدما   که   کنمیم  درک   شتر یب  کنمیم

 صفر   رو   احتمالش   که   ی کار  ی برا  خودم  من.  کننینم   فکر   هم 

 نم یبیم  طور   ن یا  رو  نده یآ  من .  کنمینم   ی تالش  چ ی ه   بدونم

 خودش  یبرا  فقط  یآدم  هر  و  نداره  وجود  یفرهنگ  چیه   که

 ی ز یچ  صرف  تو یزندگ  نداره  رو   ارزشش   چون.  کنهیم  یزندگ

 ی ربط  من  به  بگم   بهت   ی خودمون  و   نداره  یاجهینت  که   یکن
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 به  و  کنمیم  خودمو  یزندگ  و  نشستم  من.  شهیم  یچ  نداره

 نداشته  یکار   من  به  هم   ه یبق  پس  ندارم،   یکار   هم  یکس

 «.باشن

 سوگل  یهااز حرف  یدیکل  یکلمه  کی  معراج(  8) 

:  سهینویم  سوگلدر جواب     ؛م ه«و اون »مَرد  شهیمتوجه م

 فکر   طرز  نیهم   باشه؛  خودشون  کار  تو   سرشون  همه  اگر»

 یسخت دچار که  درسته. نهیبب ضرر  اجتماع  که شه یم باعث

. شهیم  داریپد  باالخره   هم   سکه   یرو   اون  اما   م یشد  مشقت   و

 خ یتار  و  اصالت  دینبا  ما هایسخت  تمام  با  که  کنمیم   فکر  من

 ن یآخر  معراج  ی هاحرف  ن یو ا  «.می کن  فراموش  رو  خودمون

 . هرجستا نیا  یرد و بدل شده تو  یها حرف

نظرات (  9) بحث  این  توی  ما  از  کدام  هر  خب، 

مهم اما  داشتیم  مشترک مختلفی  وجه  که  اینه  اصل  ترین 

آنهمه ما ی  از  کدام  هر  برای  که  بود  فرهنگ  و  زبان  ها 

  ای دارد.  اهمیت ویژه


