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جزئیات دادگاه عامل شهادت  2طلبه در حرم مطهر رضوی

متهم :اقدامم تروریستی و اشتباه بود

جلســه رســیدگی به اتهامات مرد جنایتکاری که با حمله به 3طلبه در حرم مطهر رضوی
باعــث شــهادت  2نفر از آنها شــده بــود ،صبح دیــروز در دادگاه انقالب اســامی مشــهد

مقدس برگزار و حکم وی بزودی صادر خواهد شــد .متهم در این دادگاه اقرار کرد در یکی
از کشورهای همسایه تحت تأثیر تعلیمات تکفیری قرار داشته است.

صفحه  22را بخوانید

گفتوگوی«ایران» با یک جامعهشناس درباره
اصالتبخشی و حفظ هویت در تهران

در آستانه توسعه حومه نشینی
شهرهای بزرگ هستیم 18

فوتیهای کرونا در آستانه صفر شدن

ضرغامی خبر داد

طرح مجلس برای فروش آثار
تاریخی متوقف شد

در ادامه روند نزولی شیوع کرونا ،آمار مرگ و میر روزانه بیماری
کووید ۱۹با کاهشی قابلتوجه به  3مورد رسید
22

خداحافظی پرسنل بیمارستانها با بخش کرونا

مدیر شبکه بهداشت جاسک خبر داد

حمله سگهای ولگرد
به دختر  6ساله

شهروندانی که به خاطر سگ
همسایه جان به لب میشوند

ضرورت تدوین قانون برای نگهداری از حیوانات خانگی

هرج و مرج نگهداری از
حیواناتخانگی
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وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی از توقف
طــرح مجلــس در زمینه خرید و فروش اشــیای تاریخی و
باستانی خبر داد«.سیدعزتاهلل ضرغامی» ،در نخستین
نشست خبری خود با اصحاب رسانه در سالن اجتماعات
موزه ملی ایران همچنین از تشکیل انجمن خیرین میراث
فرهنگی ســخن گفت و ادامــه داد :حفاظت و مرمت آثار
میراث فرهنگی هزینههایی هــم دارد و این هزینهها را ما
حتماً میدهیم .به لحاظ قانونی مشــکالتی بود که مردم
نمیتوانستند...
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وزارت بهداشت اعالم کرد

هنوز مورد مشکوک آبله میمون
در ایران نداشتهایم

سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفت:
در خصــوص آبله میمون ،خوشــبختانه تاکنــون مورد
مشکوک و خاصی نداشتهایم و شبکه بهداشتی کشور
هر مورد مشــکوکی را بررسی می کند .پدرام پاک آیین
گفــت :آبله میمــون ،یک بیماری ویروســی و از دســته
ویروس آبله انسانی است .در حال حاضر ۱۵کشور دنیا
موارد مشــکوک این بیماری را گزارش کردهاند .در این
 ۱۵کشــور ۱۹۷ ،مورد مشکوک گزارش شده و  ۱۰۸مورد
تشخیص قطعی در دنیا داده شده است.
22

استفاده از دامپزشک خارجی برای درمان آخرین توله یوز ایران

پروژه تکثیر یوز ایرانی
همچنان در دستورکار

تولــه یــوز باقیمانــده از پــروژه تکثیــر یوز آســیایی در
میهمانســرای ســازمان حفاظــت محیطزیســت
نگهــداری میشــود نــه در بیمارســتان دامپزشــکی
در تهــران .ایــن خبــر را «وحیــد نوروزی» کارشــناس
کارکشــته محیطزیســت پــس از جلســه فراکســیون
محیطزیست مجلس میدهد و به اعتراض جامعه
رسانهای کشور منجر میشود .واکنش روابط عمومی
ســازمان حفاظت محیطزیســت هم مثل همیشــه
عدم شفافیت است.
17

زبان بیگانه غالب در کافه ها و زبانشناسی کافهروهای تهران

ً
لطفا یک اسپرسوی دارک و یک پلیت اضافه
ترانه بنییعقوب
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گــ
ز
ا
ر
ش

ایران

هــر وقــت مجبــور میشــود ،کســی را در
کافهای ببیند از قبل چند ســاعت استرس
دارد ،میدانید چرا؟ چون به قول خودش
زبان کافهها را بلد نیست« :میدانی دفعه
آخــری کــه رفتــم کافــه ،نــه میفهمیــدم
تــوی منــو چــی نوشــتهاند ،نــه از حــرف
زدن پیشــخدمتها ســر درمــیآوردم،
نه میدانســتم چــه چیزی باید ســفارش
بدهم .مثالً وقتی یک پسر جوان آمد گفت
اُردر دیگری ندارید؟ نفهمیدم یعنی چی.
بعــد گفت چاییتــون رو ریچــارچ کنم که
بازهم نفهمیدم منظورش چیست .بعد
کــه باز گفت لســت اُردرتــون چیه؟ گیجتر
شــدم .حاال اولی یعنی سفارش دیگرتون
چیه ،دومی یعنی چاییتون رو شارژ کنم،
ســومی هم یعنــی آخرین سفارشــتون رو
بگیــد.نمیفهمــم این چه طــرز صحبت
کــردن اســت ،وقتــی میشــود همــه ایــن
کلمات را فارســی گفت واقعــاً چه لزومی
دارد آدم این طوری حرف بزند؟ من کارم
جوری است که باید قرارهایم را توی کافه
بگــذارم و هربــار با شــنیدن ایــن حرفها
گیج میشــوم .بعضی اوقات تــوی گوگل
ســرچ میکنم ،ببینــم توی فهرســت غذا
چی نوشــته یــا چــه میگویند .گاهــی فکر
میکنــم من بیســوادم کــه ایــن چیزها را
نمیفهمم».
همیــن دغدغــه چنــدی پیــش در
شــبکههای اجتماعــی هــم مطرح شــد تا
جایی که کاربران نوشــتند بــرای اینکه این
روزهــا بتــوان از خدمات کافههــای تهران
استفاده کرد حداقل باید آیلتس  7داشت
بــس که کلمات انگلیســی برای همه چیز
اســتفاده میشــود .صــورت غذاهــا را هم
نگو که پر اســت از چیزهایی که نیاز به یک
کیلومتــر ترجمــه دارد یا چیزهــای قلمبه
سلمبهای که معنای سادهای دارند.
دختــر و دوســتانش را در یکــی از
کافههــای مرکز شــهر تهــران میبینــم .از
همــان خانههــای قدیمــی حیــاطدار کــه
حــوض دارد و کلــی باصفاســت .نســیم
خنــک اردیبهشــت مــاه هــم همــه چیــز
را قشــنگتر جلــوه میدهــد .میگویــد:
«اولین بار که خانــم کافهدار گفت «کب»

بگذارم روی قهوهات ،راســتش را بخواهی
نفهمیــدم منظورش چیســت .منظورش
همــان درپوش قهوه بــود .خندهام گرفت
و گفتــم درپــوش؟ آره بگــذار .راســتش
هــر دو بــا هــم خندیدیــم .نمیدانــم چه
اصــراری هســت در کافههــا از این کلمات
استفاده کنند .شاید میخواهند همه چیز
را شــیکتر از آن چیــزی که هســت نشــان
دهند».
دختر دیگری که با لپتاپ کار میکند
ناگهان سرش را بلند میکند و وارد بحث
میشــود« :نباید ماجرا را یکســویه و تنها
از طــرف گردانندگان کافهها دید .خیلی از
مشــتریها هم دوســت دارند این کلمات
را بشــنوند ،چون احســاس میکنند جای
خاصتــری آمدهانــد .من خــودم کافهای
میرفتم که ســعی کرد منویش را فارسی
کند مثالً جای الته نوشته بود ،شیرقهوه...
راســتش چندان به دلم نچســبید .کافهها
فرهنــگ خودشــان را دارنــد .فرهنــگ
غذایی ،فرهنگ آداب معاشرت و فرهنگ
حرف زدن و ...کســی که دوســت نــدارد از
این فرهنگ اســتفاده کند ،میتواند جای
دیگری برود».
حرفهــای دختر جوری اســت که نظر
بقیه کافهنشــینها را هــم جلب میکند و
خیلیهایشان در بحث مشارکت میکنند.
یکی میگوید« :اینطورها هم که میگویی
نیســت چند روز پیش یک کافه در شمال
شــهر بــودم گفــت میتوانــم پلیتهــا و
فورکها را جمع کنم؟ منظورش بشقاب
و چنگال بود .خب اگر قرار است انگلیسی
حــرف بزنیــم بگوینــد درســت انگلیســی
حــرف بزنیــم اینجــور حــرف زدن دیگــر
معنایی ندارد ».مثــال او انگار بقیه را هم
ســر ذوق آورده باشــد هرکــس از تجربــه
خودش تعریف میکند.
یکــی میگویــد« :بــرای رزرو میــز هــم
همینجور است .مثالً میگویند شما توی
ویتینــگ لیســت مــا هســتید ،یعنــی توی
لیســت انتظار ما هستید یا میگویند ویت
تــا بیایــم ،یعنی صبــر کنید تا سفارشــتان
را بگیریــم یا قهــو ه تیکوی اســت ،یعنی
قهوهتان بیرونبر است».
کنار دستیاش ادامه میدهد« :یکبار
رفته بودم کافه ،به پیشــخدمت یا به قول

خودشــان به ویتر گفتم یک ســیب زمینی
ســرخ کرده میخواهم .ابرو بــاال انداخت
و گفــت منظورتان فرایز اســت؟ فکر کنم
همیــن زبــان و اصطالحــات روی قیمــت
فهرست غذا یا به قول خودشان منو تأثیر
میگــذارد یعنــی هرچه قلمبه ســلمبهتر
گرانتــر .تــوی ایــن فهرســتها چیزهایی
هســت کــه اصــاً ســردرنمیآورم« .مثــاً
اپل پای» با ســس نمیدانــم یعنی چی؟
مگــر کیک ســیب [با ســس] خودمان چه
اشــکالی دارد؟ قهوه که اطوار بیشتری هم
دارد؛ مثالً نوشتهاند کافه اوله ،یعنی قهوه
با شــیر البته به زبان فرانسه یا مینویسند
کافه کن لچه که به ایتالیایی میشود قهوه
با شیر اما ســاده همهشان میشود همان
شــیرقهوه خودمــان .البته کــه وقتی قهوه
را بــا این اســامی ســفارش میدهــی باید
قیمت باالتری هم بپردازی».
یکی از میز پشــت ســر میگوید« :کار تا
جایی بــاال گرفته که برای اســتخدام افراد
داخل کافــه هم آگهی انگلیســی میزنند
مثــاً دیــش واشــر (ظرفشــور) و ویتــر و
ویتــرس (خدمتکار زن و مرد) نیازمندیم.
انگار با این اسامی شغلهایی را که چندان
شیک نیستند ،قشنگتر جلوه میدهند».
حــرف و حدیــث کــه بــاال میگیــرد کال
بحثهــا ســمت و ســوی دیگــری پیــدا
میکنــد آن هــم بحــث بــر ســر ادا و اطوار
کافهها و اینکه چطور با همین ادا اصولها
برای خودشــان مشــتری جــذب میکنند.
یکــی از مشــتریها میگویــد« :چنــد روز
پیــش رفتم کافــهای کــه همــه منویش را
ایرانیزه کرده بود ،یعنی از آنور بوم افتاده
بود .فکر میکنید به جای خیار سکنجبین
چــی گذاشــته بودنــد؟ ملکالتجــار .نــام
فهرست نوشیدنیهایشان هم شربتخانه
بود .یعنی اسمهای قدیمی ایرانی را روی
هر کدام از نوشیدنیها گذاشته بودند .این
هم یک نوع ادابازی دیگر اســت .شــربت
خیار ســکنجبین ،عرق نســترن و بابونه را
میتوان با اسم خودش گفت و نیاز به این
همه ادا ندارد».
صاحبــان یــا گرداننــدگان کافههــا در
اینبــاره چه نظری دارنــد؟ وقتی از خانم
ســالنگردان یا مسئول ســالن اصلی کافه
که باید روی ســفارشها و زمــان تحویل و

مرتب بودن کارها نظارت کند ،میپرســم
چرا چنین فرهنگی بر کافهها غالب شده،
مکثــی طوالنی میکند و میگوید« :شــاید
بــرای مــا کــه در یــک کافــه کار میکنیــم
فهمیدن این نکات آسان نباشد ،چون به
فضا و ادبیات اینجا عادت کردهایم و برای
کافهروها و آنهایی که کافهها را میشناسند
همــه این واژهها عادی شــده باشــد .برای
کســانی که کافهرو نیســتند ،ســخت است.
بــه نظــر من ایــن مســأله عجیبی نیســت
و آدمهــا در همــه حرفههــا ،اصطالحات
تخصصــی خودشــان را دارنــد و در حرفه
مــا هــم خیلــی از ایــن کلماتــی کــه بــرای
شما مبهم اســت برای ما عجیب نیست.
به هــر حال بین کافهها نرمال اســت مثالً
خیلی عادی اســت بگویی اسپرسو و همه
میفهمند منظورت چیست .اسپرسو هم
نوعــی قهوه اســت که عصارهگیری شــده.
امریکانــو هــم نوعی دیگر از قهوه اســت و
شاید واژه غریبی باشد اما واقعاً جایگزینی
ندارد .من چند کافه میشناسم که سعی
کردند از واژههای جایگزین اســتفاده کنند
مثالً به جای الته میگویند شیرقهوه اما به
نظرم شــیرقهوه یک جوری است و آدمی
که کافهرو اســت التــه را بهتر میشناســد.
فکــر نمیکنم خیلی بــار ارزشــی منفی یا
مثبتی داشته باشد».
مســئول کافه درباره این موضوع کلی
حرف دارد« :چه قبول داشــته باشــیم یا
نداشــته باشــیم ،شــبکههای اجتماعــی
مخصوصــاً اینســتاگرام پیونــد عجیبی با
زندگــی مردم پیــدا کردهانــد .گاهی هنوز
سفارش مشــتری را نیاوردهایم عکسش
در اینســتاگرام اســت و میبینیــم دارد
تبلیغــش را میکنــد .بنابرایــن هرچقدر
جذابیت بیشتری به این سفارش بدهیم
و بــه قول ما ادابــازیاش را بیشــتر کنیم
در شــبکههای اجتماعــی بیشــتر طرفدار
پیــدا میکنــد .این فرهنگ زرد اســت اما
یــک مســئول کافه به همــه اینها اهمیت
میدهد و میگویــد هرچقدر جذابیتها
را بیشــتر کنیــم ،مشــتریمان هم بیشــتر
میشــود .بــرای همیــن ســالنکارها را
ویتر و ویترس صــدا میکنند ،لباسهای
خــاص برایشــان طراحــی میکننــد و تــا
میتواننــد از آنهــا میخواهند بــا ادبیات

دفعه بعد که کافه
رفتید اول پایههای
زبان انگلیسیتان
را قوی کنید یا یک
دیکشنری همراهتان
باشد چون ممکن
است معنای جملهای
را نفهمید یا مجبور
شوید از گوگل برای
ترجمه استفاده کنید،
خوب یا بد به هرحال
این جور حرف زدن در
کافهها انگار با کالس
است

خاص حرف بزنند».
مسئول کافهای دیگر در مرکز شهر تهران
هــم اینگونه میگوید« :مــا در دوران مدرن
زندگــی میکنیــم و همه چیز در ایــن دوران
بــا ســرعت زیــادی تغییــر میکند .اگــر وارد
دنیای آیتی و کافه آیتیها و جمعهایشان
شــوی با کلماتی روبهرو میشــوی که چیزی
از آنهــا نمیفهمــی .آنهــا هــم میتوانند از
کلمات فارســی اســتفاده کنند ،مثالً به جای
فولــدر بگوینــد پوشــه .وقتــی کلمــه مــادر از
یــک زبــان دیگــر میآیــد بــرای توضیحش
نیــاز به ترجمه طوالنی داری مثل اسپرســو.
امــا تبدیــل به عــادت شــده و آدمهــا اغلب
مقلدنــد و کاری را انجــام میدهنــد کــه بــه
آن عــادت کردهاند .در حوزه مهندســی هم
همینطور است .بینهایت کلمه انگلیسی
در ایــن حوزه اســتفاده میشــود کــه معادل
فارسی راحتتری هم اتفاقاً دارد .مثالً بارها
شــنیدهام که مهندسها بــه جاده میگویند
«ُرد» امــا کســی هم ایــرادی نمیگیرد .حاال
چرا این همه کافهها به چشمتان آمده چون
یــک محیــط اجتماعی اســت و آدمها دائم
توآمد به آن هستند».
درحال رف 
امــا اســتفاده از کلمــات انگلیســی با این
حجم باال در ســالن کافهها چه دلیلی دارد،
پســر کافهدار بــرای این موضــوع هم جواب
دارد« :کافــه و کار کــردن در ســالن در ایــران
خیلی کار جذابی نیســت و آدمها تا بتوانند
چنیــن کاری انجــام نمیدهنــد چــون در

نهایــت آن را پیشــخدمتی میداننــد .عــده
کمی که این کار را میکنند دوســت دارند به
کار خودشــان هویت بدهنــد و خیلی اوقات
هم ضرورتی نمیبینند که به جای فارســی
کلمات انگلیســی بگویند .کافه یک مســأله
وارداتی است و هویت ایرانی ندارد».
او همینطــور کــه چشــمش روی میزهــا
میچرخــد تــا ببیند کم و کســری در ســالن
کافه نباشد ،ادامه میدهد« :در ضمن نباید
فراموش کنی این کار یک تجارت است و ما
میخواهیــم از آن پــول دربیاوریم .خیلی از
آدمهایــی که کافه میآیند بــه کار بردن این
واژهها برایشــان جذاب است .شما فقط آن
طــرف ماجرا را نبین یعنی خود مشــتریها
هم عالقهمندند با ایــن زبان حرف بزنند یا
یــک منوی جــذاب بخوانند .مثــاً میگویند
اسپرســوی من مید باشــد یا اسپرســوی من
دارک باشــد ،یعنــی اسپرســوی مالیــم یــا
غلیظ .شــاید خندهدار به نظر برسد و خیلی
اوقات هم مشــتری از کلمه اشــتباه استفاده
کنــد و ما به عنوان کافهدار خندهمان بگیرد،
اما مشتری استفاده از آن را دوست دارد».
دفعــه بعد کــه کافه رفتیــد اول پایههای
زبــان انگلیســیتان را قــوی کنیــد یــا یــک
دیکشــنری همراهتــان باشــد چــون ممکــن
اســت معنای جملهای را نفهمید یا مجبور
شــوید از گــوگل برای ترجمه اســتفاده کنید،
خوب یا بد به هرحال اینجور حرف زدن در
کافهها انگار باکالس است!

