
     

 
 
 

                                                                                       

 پسگفتار
)با بيژن از دور تا دوری يات(  

 
 محمد کريم زاده

 
 



: جانبيژن  

پيام گذاشته بودی، پيامی کوتاه . هيچکداممان منزل نبوديم، نه مهناز نه باوند و نه منمحبت کرده بودی وزنگ زده بودی، 

شنيدن صدای تو هميشه دلگرمی بخش است و به من قوت .  صدايت شمرده، گرم و آرامش بخش بود، مثل هميشه. و گويا

.قلب می دهد و خاطره های بسياری را بيادم می آورد  

با هم چند سال می گذرد ولی ميدانم اين مقوله ديگر تاريخی شده است و ما همزمان  باهم،  درست نميدانم از آشنايی ما 

.اما دور از هم، از بلندای پله های جوانی پايين آمده ايم  

با . با تو آشنا شد م)  دانشگاه خياباندرابتدای خيابان فرصت يا ابو ريحان، يا شايدهم" ( کتاب نمونه"  به ياد دارم که در

 را خيلی زود آغاز کرده بودی و در عنفوان جوانی به نام طنز آوریتو . ت و کارهايت صد البته که از پيش آشنا بودمنام

با دوستانم آقای اصغر کريمی  و خانم سخی . رسيده بودی وهرکس که با مطبوعات سر وکار داشت حتما با قلمت آشنا بود

گاهی توآن جا بودی وگاهی آن . ه نگاهی به کتابهای نوپخش بياندازيمی می آمديم کباشکه شايد حاال فراموش شان کرده 

توضيحا ت تودرباره ی کتابها هميشه برايم مغتنم بود . و کتابجويان را راهنمايی می کرديد) جناب روحانی ؟(نازنين ديگر

ی کنی و بی پرده حرف می ديدم که سر نترسی داری و در آن  جو خفقان به ما اعتماد م. واز آن سخت بهره می گرفتم

بعدها خسرو گلسرخی و کاظم سادات ! برای من که از امروز کمی جوانتر بودم اين اعتماد، غرور آفرين بود. می زنی

.که ياد آن شاد و عمر اين دراز باد. اشکوری پيوند عاطفی مرا با تو نزديک تر کردند  

 ،ديگر" تصادفی" بودی ترديد  ندارم در يک شب بارانی ديگر با آمده بودی  که اگر نيامده " ينگه دنيا" تو پيش از من به 

!    ديدارت با رحمت ايزدی متحقق می شد" تصادفی"   

سالها از تو بی  خبر بودم،  . نمی دانستم  کجايی و چه می کنی. سه سال به انقالب مانده بود که  من هم به  اين سو آمدم

" خارج از کشور"بعدها که ا مواج مهاجرت، کثيری از ايرانيان را به !  داشتمرا ستش از خود هم مثل حاال خبر چندانی ن

مغازه های ايرانی در شهرهای مختلف شروع به کار کردند و  راند و  جامعه ی ايرانی در آمريکا سازمان يافته تر شد و

اما  يه های مختلف می ديدم،نشريات ريز ودرشت، آذين بخش قفسه های اين مغازه ها شد، گاهگاهی کارهايت را در نشر

!اصال بعد از آنهمه سال آدم خامل الذکری مثل مرا بياد می آوری يانه نمی دانستم خودت کجايی و نمی دانستم که  

 که با دفتر به مرتضا عبدالهی. ات را که ديدم به صرفت افتادم که شانسم را امتحان و باب تعاطی را باز کنم" دفتر هنر" 

پاسخ سالمم پيامهای مهر آميزتو بود باآغوشی گشاده و کهکشانی .  گفتم که سالمم  را به تو برساند هنر همکاری داشت

ازخدا پنهان نيست از تو چه پنهان، که آن  چند جلد کتاب و چند طغری کارت پستال ضيمه، حالوت . از لبخند و عاطفه

بوی روستاييانه ی خود را از دست نداده و تو هم به خود می با ليدم که سالمم هنوز ! دگری به پيامهايت می بخشيد

ديدم که نه تنها مرا می شناسی بلکه بخش قابل !  خود را نگاه داشته ای) خوشبختانه هنوز معرفت روستايی  آبکناری

در اين زمينه شانسم ! که من بخاطر نداشتمخاطراتی را هم نقل کردی مالحظه ای از گذشته را هم بياد می آوری و حتی 



را قبال با چند هنرمند نام آور ديگر که با حضراتشان پيشينه ی مودت استوارتری داشتم امتحان کرده بودم، اماهربارتيرم 

 مستند مرا بجا نياورده بودند،  گويا چنان  یبه سنگ خورده بود و آن بزرگواران عليرغم تمام نشانی ها و ياد آوری ها

! نمودمبزرگ شده بودم که در آيينه ی کوچک نمی  

ازآن پس پيوند ما استوار ماند و من از اينکه در توقف گاهگاهی چند سا عته ات ميان هوستون و سانفرانسيسکو از توفيق 

ديدارت برخوردار می شوم ويا  گاهی صدای نازنينت را ضمن مکالمه ی تلفنی می شنوم سخت احساس خرسندی می 

. کردم  

صدای تو مثل خيلی چيز های ديگرتو با مال بقييه فرق می کند؛ . شين استبرای من هميشه شنيدن طنين صدای تو دلن

با  "  جّّوتمکيفيت " و " نواخت" البته صدای آدمها مثل اثر انگشت شان منحصر به فرد است اما صدای تو از جهِت 

" يکنواخت" ايت صد )  phonetical Criticism(از نظر نقد آواشناسی ! صدای بقييه فرق می کند نه از نظر قيافه

را خودم همين االن ساخته ام تا منتقدان آينده بتوانند از } دالٍ  نقد کسره ندارد{ اين اصظالح نقد آوا شناسی !   ( است

!). صدای هنرمندان هم ايراد بگيرند  

. رو يکدست استهموا. برگرديم به اصل مطلب، د اشتم از  صدايت می گفتم و اينکه  نه  پستی و بلندی دارد نه پيچ و خم

اما با وجود يکدست بودن استعداد . نگو مگر صدای بقييه چند دست دارد، نميدانم؛ ولی صدای تو بی شک يکدست است

!رهبرشدن ندارد  

وقتی حرف می زنی صدايت از آغاز صحبتت تا پايان، نه باال می رود نه پايين می آيد،  اين صدا،  مرا به ياد آسانسور 

آن زبان بسته هم !) درآسمانخراش کار می کردم نه در آسانسور( ازد که من قبال در آن کار می کردم آسمانخراشی می اند

به نظر می رسد که تو با کمال دقت  احساساتت را توی صدايت درقطعات مساوی و  .نه باال می رفت و نه پايين می آمد

ارتعاش همه ی واژه هايی که بر زبانت جاری می ارتفاع ِ  . مطنطن بسته بندی می کنی، واز حنجره بيرون می فرستی

!شوند با هم برابر اما طولشان متفاوت است، کم وبيش مانند کوپه های قطار باری  

  دوست دارم که از نظر روانکاویِ  آوا، نواخت صدايت را هم بررسی کنم وچيره دستی ات را در پوشاندن افسردگی، 

تالالت خلقی و عاطفی ديگرتوضيح بدهم و ياد آوری کنم که سرکوبی  و اخ) Psycholepsy(هراس، اُ فت روانی 

اعتماد به نفس سخنگو   اتکاء به خود وهمّتوبازتاب عواطف در صدا، وتالش در نمايش متوازن ومتعادل آنها می تواند 

. اما عجالتا به همين بسنده می کنم! را در شنونده دامن بزند  

ل شدم، حس کردم هنوز نفس می کشی و حرکت ميکنی، حس کردم هنوز روی باری، از شنيدن صدايت خيلی خوشحا

دوپا ايستاده ای و سرت بلند است وداری به جما عتی نگاه می کنی که روی چهارپا ايستاده اند و نمی دانند ،  و يا می 

!حس کردم که هنوز نشکسته اندت!! دانند و به روی مبارک خودشان نمی آورند  



ب گذشته بود يعنی خيلی دير نبود، خصوصا با دو ساعت اختالف زمانی که ميان ما هست يقين داشتم  فقط پا سکی از ش

که تو هنوز بيداری و داری کار می کنی، اما با آنهمه افسردگی که داشتم و نمی توانستم از بازتابش درصدايم جلو گيری 

 به بعد موکول کردم وگفتم حالش را آخر هفته می کنم، حيفم آمد همان موقع زنگ بزنم و با توحرف بزنم، پادزنگ را

! گيرم  

شماره های تلفن همراه و منزلت را روی نشانه ی منزل و همراهٍ   تلفن خودم به طور مجٌزا و منفک . شنبه زنگ زدم

! همراهتثبت نکرده ام که کمی به حافظه متکی باشم و نتيجتا مثل هميشه نمی دانستم دارم به منزلت زنگ می زنم يا به 

ولی فرقی نمی کرد، اگر شماره اول، خودت بودی و منزل نبودی پيام می گذاشتم؛ و بعد  به همراهت زنگ می زدم تا با 

و اگر از طريق همراهت هم پيدايت نمی کردم آنوقت روی همراهت پيام می گذاشتم تا ! خودت مستقيما صحبت کنم

بايد . از بستگی داشت به اينکه تو کی دل و دماغ زنگ زدن داشته باشیا لبته ب. خودت به من زنگ بزنی که اختالط کنيم

ظواهر امر نشان . کمی تصحيح کنم، دماغش را هميشه داری، ما شاءاهللا خيلی هم مشهود است ولی دلش راچه عرض کنم

د شرطه نشسته می دهد که اين يکی را هم داری و خوبش را هم داری و اصال خودت يکی از صاحبدالنی و در انتظار با

حاال اينکه آيا  دل  نازنيت  به بزرگی دماغت هست يا نه، اين ديگر به سعه ی ! نايل آيی) ؟ .پ. الف(ای که به ديدار آشنا 

شايد بهتر باشد که . بستگی دارد و به بينش او ) Audiance= ثر انونده ی شواننده، و خيننده ، ب "  (بخشا"  صدر 

 تاريخ واگذار کنيم نه به بخشا،  اين جوری محترمانه تر است و احسا سات اين دو جفت و يک داوری در اين زمينه را به

!پا بخشايت هم جريحه دار نمی شود  

! نمی دانم باالخره به خودت زنگ زدم يا به همراهت ولی خودت  گوشی را برداشتی  

هنرها پرداختيم وازدامنه ی ديروز نرم نرم به از مساله ی حصول سالمتی و  مالل ناشی از فراق که فارغ شديم ، به دفتر

گفتی می خواهی که از . و تواز  کتاب آينده ات  گفتی. سوی سربااليی امروز پيچيديم؛ با چشمی نگران به گردنه ی آينده 

.به اندازه ی تقاضا منتشر کنی، نه بيشتر ونه کمتر* اين پس سفارش بگيری وکارهای آينده را مک  

که گاهگاهی در می آوری،  سنت گرايی  در تو همچنان ) فرا نوينی(ِ   آن ادا و اطوار پسامدرنيستی  فکر کردم برعکس

دست باال را دارد و به رسم سنتی همواليتی هايمان در شمال، که باغ مرکباتشان را پيش فروش می کنند تو هم می 

!خواهی مرٌکب آثارت خشک نشده، آنها را تبديل به احسن کنی، احسنت  

 با جبلی خواننده ــ که يادش خوش ضمنا،  خلق و خوی طبيعیاست منظورم غريزه ی کوهستانی(  همچنين با شم جبلی و

دريافتم که تالش های ملی برای شکستاندن تو هنوز همچنان ادامه دارد و توهم به نوبه ی خود با اتخاذ ) !ــ اشتباه نشود

قضيه را تا اطالع ثانوی به تعويق اق ستون به ستون فرج است فعال های مناسب می کوشی که به مصد" مُل" شگردها و 

وحدس زدم که يکی از همان کلکهای مرغابی و ساز وکارهای زيرکانه ای که برای تداوم بقای فرهنگی پيشه بياندازی 



کرده ای تصميم به انتشار يک اثر جديد است به نام " دوری يات"! مجموعه ی آثاری که در خارج توليد کرده ای. با 

سالها فکر می کردم که حريف کنده اش را کشيده و روی پل نگاهش داشته و .  خودم گفتم ماشااله عجب پشتکاری دارد

همين امروز و فرداست که ضربه شود، اما حاال می بينم که او زير يک خم حريف را گرفته و دارد آنرا به دو خم تبد يل 

!می کند و ول کن معامله هم نيست  

عکس و شرح و تفصيالت کتاب مستطاب ين جور طبق عادت سنواتی  شمرده شمرده و پرحوصله حرف ميزدی واز هم

نرم افزار (گاهگاهی همان حرفها را هی تکرار می کردی؛ و من هم صد البته برای اينکه اسايه آينده ات می گفتی  و

 نشود اعتراضی نمی کردم که هيچ ،  بلکه پيش خودم ادب!)   ويا دارد، من نمی توانم پيدايش کنمفارسی من همزه ندارد

می گفتم حاال که اين طفلکی باالخره يک آدم حسابی و يک گوش شنوا پيدا کرده، بهتر است بگذارم هرچه دل تنگش می 

او؛ و وبا ادای انواع  اصوات وحروف صدا دار مثل آ، ٍا، ٌا، اُ ، يی، !  خواهد بگويد، شايد اين فرصت ديگر گيرش نيايد

 ولی پيش خودم به  واژه ی. گاهی با کشش مصمت ها مثل فففف و ممممم وغيره تظاهر به توجه به حرفهايت می کردم

و به توليدات خارجی تو و خارجی های ديگر و به خودم می گفتم ! می انديشيدم وبه خودمان، خارجی ها؟" خارج"

جايی هست " گوی اغبر" ن کره ی خاکی يا به قول سنايی غزنوی راستی اين خارج کجاست، اينجا، يا آنجا؟ آيا رویٍ  اي

 شگفتا که بعضی از ما در همين اياالت متحده! نباشد؟ ما کيستيم، خارجی يا خوارج؟" خارج"که برای ما خارجی ها  

! ، شهروندان آمريکايی ها را خارجی تصورو خطاب می کنيمهم  

ز با دو گذر نامه، چند رييس جمهور، يک پادشاه جوانبخت و  يکروز صحبت از جهان وطنی می کرديم  و امرو

بی وطن اصال لفظ . شهروندیِ  يکی از قديمی ترين و يکی از جديد ترين کشورهای دنيا، نه بی وطن بلکه بی ميهنيم

کرده بی وطن به کسی می گويند که وطنش را فروخته يا به آن خيانت . خوبی نيست و نمی توان آنرا به ما اطالق کرد

ما که هيچوقت صا حب وطنمان نبوده ايم که خيال فروشش به سرمان بزند؛ تازه ترديد دارم که هرگز اينجور . باشد

بايد دور کٌله ات يک هاله ی . اينجور خياالت کله ی ديگری می خواهد! خياالت پر خطربه خاطر خطيرمان خطور کند

تنها .   سام در يک آخور باشد که اينجور خياالت به سراغت بيايدنورانی داشته باشی ويا سرت با خاله اليزابت و عمو

يک دو بيتی معروف دارد که در واقع ** زنده ياد هومبابا ديلمونی. خاصيت سر ما اينست که بوی قرمه سبزی می دهد

ی م.  مثنوی" ژانرش" دو بيتی نيست يعنی در قا لب هزج مسدس محذوف سروده نشده  بلکه بحرش تقارب است و

:فرمايد  

                           وطن را فروشد خداوند تخت           مرا بی وطن خواند آن نيکبخت

!                          فروش وطن   گر  توانستمی            به سر تاج و دستار بربستمی  

:چنين آمده  است" شق" در نسخه ی   

اوند زر             مرا بيوطن خواند آن بی پدر                          وطن را فروشد خد  



!                         اگرعرضه ای اين چنين داشتم         به سر تاج و عمامه ميذاشتم  

:                     و گمنام الشعرا فرمايد  

ی، کنی                       شنيدم که در محفلی لندنی               شبی گفت با بهرمان  

                        که نعلين غربی نيايد بکار             برايم تو پوتين روسی  بيار   

!                       بپوشی تو جفتی از آن را، اگر         چو باد صبا بگذری از خزر  

  نه به معنی دولتی و قضايیبازجو( اما حکايت ما بی ميهنان، حکا يت دور ماندگان از اصل است و بازجويان وصل 

، وبه زبان گويا ی "درخت بی زمين" ست و حکايت " نهنگ درصحرا"  حکا يت ،"دوری يات" آری،  حکايت !). کلمه

".چوب دو سر سوخته؟"حکايت " عوام"  

 حالوت زنده نام جهانگير صداقت فرهم اصطالح زيبای ديگری در همين مايه ها ساخته، که آنرا از يادم برده ام، اما

يقين دارم شاعران نوامروزينه ی ما هم  در خود تبعيدی خود، .  اثرش هنوز زيرغبارهای فراموشی در ذهنم نشسته است

 يا در ده ها واژه و اصطالح ديگر در اين زمينه ساخته اند که البته معنای آنها را بايد در بطن متنشان جست و جو کرد

! متن بطنشان  

 

در حالی که بخش چپ مغزم درتخيالت خود با :   برای چندمين بار برگردم سر مطلب اصلیبيژن جان اجازه بده که

تحقيق ما للهند بيرونی، سفرنامه ناصر خسرو  انديشه ی چهره های ادبی بی ميهن در طول تاريخ گالويز بود يعنی با

و کليم کاشانی می انديشيد و قباديانی و هجرانی های خواهرطا لب آملی  کلنجار می رفت وبه غربت صايب تبريزی 

داشت  به " نزاکت" حکايت سرگردانی سعدی در حلب وادرارش در نظاميه را مرور می کرد، بخش راست  با کمال 

داد سخن می دادی و سعی می " دوری يات " سخنرانی غرای تو گوش می داد که هنوز با طمانينه و طمطراق درباره ی

ين سکه و ارتکاِب اين غلط فاحش تعمدا و با اشراف کامل انجام گرفته است نه از کنی که ضرب ا" شيرفهم" کردی مرا 

و باز من پيش ! روی نادانی ويا تصادف ، و اصوال تو آدمی نيستی که در نيم قرن گذشته اشتباه يا تصادف کرده باشی

ذهنی من به اين سهولت پی می خودم فکر می کرد م که از کجا و از روی کدام شواهد و قراين، دوستان به مراتب کند 

برند وهمه چيزو حتی بديهيات را اين جور با ريزه کاری، دقت و آب و تاب، نه يک بار بلکه چند بار برايم توضيح می 

!دهند و تعريف می کنند، تا خوب شيرفهم شوم  

تازه چندماه از . می کرد همسرم که سرش هم هيچ شباهتی به سر من ندارد؛ اين کار را ،اوايل فقط سرکار مهناز خانم

ازدواجمان گذشته بود که ديدم می نشيند و يک موضوع را با کمال دقت از سير تا پيازبرايم توضيح می دهد، آنهم نه 

ه چندين بار، ودر يک نشست جزييات بديهی را با آب و تاب هرچه بيشتر، مکررا برايم چنان باز گو يکبار و دوبار بلک

شرم حضور و مراعات حقوق زنان باعث می شد که سکوت کنم و الم تا . می کند که گويی من تازه ديروز متولد شده ام



م لبريز شد وسرانجام تصميم گرفتم برشرم حضور اما اين ماجرا آنقدر ادامه پيدا کرد که کاسه ی صبر. چيزی نگويمکام 

غلبه کنم و حقوق زنان را که هميشه در جيب می گذاشتم يکبار زير پا بگذارم وبه او بگويم که با با  من هم برای خودم 

د کلی دانشمندم والزم نيست جزييات را اينقدر برايم توضيح بدهی، همه ی اين مسايل را می دانم و اگرهم ندانم مانن

بعضی از روشنفکران ديگر،  دور از چشم ديگران به دايره المعارف مراجعه می کنم و يک اطالع ناقص و دست وپا 

اما اين توضيحات اصالّ  فايده ! شکسته از آنها بدست می آورم و در فرصت بعدی آنها را به رخ تو و ديگران می کشم

 بد نبيند، وقتی که به مسا يل مربوط به زنان و حقوق زنان می چشمتان روز. نداشت و دوباره همان آش بود وهمان کاسه

اصالّ باور نداشت که من خودم يک پا متخصص امور زنان هستم و اگرچه پس از . رسيد، حسابی دور بر می داشت

 زياده وقتی که! ازدواج کم و بيش  از اين امور دست کشيده ام اما هنوز تخصص و عالقه ام را يک ذره از دست نداده ام

روی می کرد و چهره هايی مثل کالرا زتکين و رزا لوکزامبرگ را به رخم می کشيد؛  می گفتم شما زن ها نه يک آشپز 

خدا بهشت  را هم به خاطر پسرانتان زير پايتان گذاشته و گرنه با ! خوب به جامعه بشری تحويل داده ايد نه يک ديکتاتور

.  ه تنها از چشم خدا افتاده ايد بلکه باعث رانده شدن آدم بيچاره ازبهشت شده ايدفريفته شدن مادر بزرگتان حوای اول، ن

سالها معنی حرفش را در .  هستمDetail mindedوقتی که از پر حرفی اش شکايت می کردم می گفت من برعکس تو

 گلگير به يک مغازه ی تا اينکه يک روز برای تعمير.   چيستDetail mindedنمی يافتم و نمی دانستم که منظورش از 

  تازه فهميدم که عيالم با وسواس در شرح Auto Delailingديدم آنجا روی تابلو  نوشته اند صافکاری رفته بوديم، 

 بعدها برايم اين تصور پيش آمد که تو هم ، بيژن جان!جزييات و کشيدن مو از ماست  می خواهد مغزم را صافکاری کند

؟!می کرده ای*** ر مطبوعات مقاصد مشابهی را دمبا لبا افتتاح صفحه ی صافکاری د  

آن خدا پدر آمرزيده  . مشکل من با او شکل مخصوص خودش را داشت.  بعد نوبت به دوست نازنينم رضا گلشادی رسيد

وقتی صحبتش . با توضيح جزييات چندان وقت را تلف نمی کرد بلکه با تکرارو تکرار پدر صاحب بچه را در می آورد

به علت پايان عصرعصاری (  کرد مثل اتومبيلی که دور يک ميدان به حرکت در آيد شروع به دورزدن می کرد گل می

ــ ) ازمثال اتوموبيل استفاده می شود وآنقدر دور می زد، دور می زد، دور می زد که مسافرــ يعنی شنونده ی مادر مرده 

خدا وکيلی خيلی از مسا يل بديهی و واضح !  مبيل تمام شودسرگيجه می گرفت و آرزو می کرد که زبانم الل، بنزين اتو

فراموش می کرد که آنها را نه تنها همين امروز بلکه بنا به عادت سنواتی طی روزهای .  را هم مکررا توضيح می داد

يل می پرداخت به اخبار، مسا! چانه اش که گرم می شد، روز از نو روزی از نو. گذشته چند بار توضيح داده است

شگفت زده می شدم وقتی می ديدم داستانی را که روز گذشته برايم تعريف .  سياسی روز و تفسير های خودش از آنها

به خودم می . کرده، امروز درست با همان کلمات، همان جمالت و همان ساختارِ  گفتار پيشين چند بار برايم نقل می کند

اد نمی آورد که اينها را قبالّ  برايم تعريف کرده پس چطور همه ی گفتم اگر اين بنده ی خدا ضعف حافظه دارد و بي

يک جل ا لخالق زير لبی مرا تسکين می !  حتی همان نظم ديروزين دستوری بيادش مانده است،جزييات، همه ی کلمات



وضوع را بعضی وقت ها م!  داد و وقتی می پرسيد چيزی گفتی؟ می گفتم راستی مغز آدميزاد هم پديده ی غريبی است

آنقدر تکرار می کرد که من همه يا بخشی ازگفته هايش را از بر می شدم و جمالت کوتاه صحبتش را با همان کلما تی که 

. و او با تعجب می گفت تو از کجا می دانستی که من می خواهم همين را بگويم. قصد داشت ادا کند پيش گويی می کردم

!گفت راست گفتی اين مغز آدميزاد هم پديده ی غريبی استو او می ! و من گفتم تصادف؛ حسن تصادف  

به ايران که رفتم .   کم کم متوجه شدم  که همه ی دوستان و آشنايان سعی بليغی دارند که مسايل را به من شيرفهم کنند

 در خارج  و ديدم برادر، خواهر وبقييه ی اقوام و دوستان هم روشی کامال مشابه دارند، که البته به علت طول اقامتم

فرهيختگی طبيعی پيآيند آن، بسيار با مالحظه اقدام می کنند و پيش از مبادرت به شيرفهم کردن من، کلی صغری کبری 

به فکر چاره افتادم و رفتم با زور وزحمت اسم آدمهايی مثل بارتز، ! در مورد مقام شامخ  ادبی و فرهنگی من می چينند

اصطالات دشواری  يتگنشتاين و حتی ميها چيک سنت ميهای را ياد گرفتم و با جان کندنفوکو، دريدا، ليوتار، بودريار، و

 مثل

Grand Narrative, Virtual Reality, Eschatology, Deconstruction, Absolute Axiom, Kitsch 

آنها را بکار می   و دهها اصطالح ريز ودرشت ديگر را طوطی وار به خاطر سپردم و حاال اينجا وآنجا، بجا و نابجا 

حتی گاهی قسم می خورم که با !  برم اما هنوز نمی توانم کسی را متقاعد کنم که  خيلی دانشمندم وکلی چيز می دانم؟

چند ين سال پيش که استاد بزرگوارم باقر مومنی برای ! بيژن اسدی پور رفاقت دارم، اما بازهم به خرج کسی نمی رود 

يک قطعه تمام قد از آن عکس سفارش .  مهناز رفتيم و با او يک عکس يادگاری گرفتيمسخنرانی به داالس آمده بود با

در آن عکس دست من خيلی دوستانه روی شانه ی استاد است اما متاسفانه او لبخند . دادم و به ديوار اتاق نشيمن کوبيدم

 زند و  چشمهايش نيمه بسته است؛ و از بد شانسی مهنازهم دارد پلک می. نمی زند که هيچ بلکه کمی هم اخم کرده است

ولی با اينهمه اين عکس روی ديواراتاقمان نشانه ی  . تازه من هم ازذوق يا دستپاچگی دکمه های کتم را جا به جا بسته ام

قطعه ی کوچکی از آن را هم در جيب دارم و گاهی به مناسبت يا بی مناسبت به اين و . من با بزرگان است حشر ونشر

!  پز می دهمآن نشان و  

دارم فکر می کنم که اصوأل دور افتادن ازاصل مطلب وگير دادن به فرع آن، . بازهم از مطلب اصلی دور افتادم

آدم امروزی آدمی است که به گسستگی و گسيختگی ذهنی . است" نو امروزين " ازملزومات و مقتضيات نوشتاران 

 و ملتصق و روی يک خط مشخص ا فکارش را ساماندهی دچار است و نمی تواند متل آدم عصرهای پيش يکپارچه

اما . مسأله پريشان حواسی و کم حافظگی نيست، آن به جای خودش، ما از آن مشکل کم وبيش رنج می بريم. وارايه کند

مختلط فکر کردن، از اين شاخه به آن شاخه پريدن، و به جای اصل بيشتر به فرع پرادختن چه در نوشتار و چه در 

ذهنی که کم و بيش بسيط است و دريک جامعه ی نيمه سنتی در . ، به نوعی، ذهنيت امروزين ما را باز تاب می دهدگفتار

فکر کند؛ ذهنی که از چالش خطوط، به " منطقی"سيطره ی مدرنيته ی نيم بند، آموخته است که شسته ـ رفته، منظم و 



خدايش می خواهد که او را به صراط مستقيم هدايت کند؛ ويژه خطوط منحنی و شکسته می پرهيزد و روزی چند بار از 

ذهنی که  چنان به استمرار و تداوم عادت کرده است که انقطاع ٍ  آن را خدشه دار شدن هويت خود حساب می کند؛  

ين ا. می بيند که همه چيزش قطعه قطعه است و هيچ استمراری را بر نمی تابد" باسمه ای " يکمرتبه خود را در دنيايی 

پياده می کند که با طبيعت ) وحوا؟( ، اين دنيای گاز و ترمز، تجربه ی جديدی از تفکر را در ذهنيت آدم "کليکی"دنيای 

مشخصه ی اصلی اين دنيا  تهاجم الکتريکی و الکترونيکیٍ  خبر، واقعه، حادثه، تصوير و غيره ـ به . آن سازگاری ندارد

تر؛ يکی از يکی ابلهانه تر و وحشتناکتر؛ يکی از يکی " داغ " يکی از يکی طور بی وقفه ـ است؛ آنهم چه خبرهايی، 

در ميان اين رگبار خبری در گستره ی جهانی،  ذهن بسيط دچار سرگيجه می شود، انسجام  سنتی آن از هم ! شکننده تر

ذهن بيچاره چاره . ری نيستو از اين گزي. می گسلد؛ مثل آينه ای شکسته،  دنيای پيرامون را هزارپاره باز تاب می دهد

مسأله مسأله ی بقاست، يا بايد به جريان اصلی يعنی جريانٍ  دنيای ٍ . ای ندارد جز اينکه خود را با اين هنجار تطبيق بدهد

.  حرکت کنی و يا کالهت پس معرکه استOnlineالکترونيکی  بپيوندی و   

! باز برگرم سر مطلب اصلی  

بنويسم، البته نه درمورد خود کتاب " دوری يات"د کرده بودم  که چيزی در باره ی ضمن همان مکالمه تلفنی پيشنها

و قريحه ی تو در آفرينش اصطالحات، واژه ها و کأل چيزهای عجيب و " دوری يات" مستطاب، بلکه  راجع به واژه ی

.غريب  

آن و اينکه چگونه اين کتاب با يک تحليل جانانه در باره اهميت " دوری يات" بدم نمی آمد که پيش از ديدن کتاب 

نوآوری های شگرف، تمامٍ  معايير و موازين طنز نويسی کالسيک ومعاصر را به هم زده است بنويسم، ولی فکر کردم 

دوستان اينکار خيلی بهتر از من انجام می دهند و چيزهای کليشه ای بی ربط و مجردی در باره کتابت می نويسند که در 

لذا با خيال نوشتن مطلبی به عنوان پيش ـ نوشتار در مورد ! ی طنزآميزدنيا مصداق داشته باشدمورد همه ی کتاب ها

، اين نوشته را شروع کردم،  اما در حين ارتکاب جرم چنان از اصل "دوری يات" صنعت واژه سازی و اصطالح 

فتم که يک سطرهم درباره ی واژه ی  صفحه وسه پانويسٍ  قد و نيم قد تازه دريا8مطلب خارج شدم که پس از سياه کردن 

ننوشته ام، بنا براين به همين بسنده ميکنم و اين نوشته را برای پاره کردن يا هراقدام شرافتمندانه ی ديگر " دوريات " 

بنويسم با اين اميد که اين بار از صراط " دوری يات " برايت می فرستم ومی نشينم که دوباره چيزی در باره ی واژه ی 

! يم خارج نشوممستق  

 

****************************************** 

واژه ی مک ، اگرچه فارسی است اما کاربرد آن درنگارش فارسیٍ  فاخر چندان معمول نيست و من در نوشته های  * 

اژه در محاورات اما کار برد اين و. مرحوم محمد علی فروغی و زنده ياد پرويز ناتل خانلری تاکنون به آنها بر نخورده ام



مک بی کم کاست و دقيق معنی می .  به نظر می رسد که اين واژه بيشتر گفتاری است تا نوشتاری. بسيار معمول است

اگر . را در چها مقاله بکارگرفت" عدل"نظامی عروضی هم از کاربرد آن واژه احتراز داشت و به جای آن واژه ی. دهد

! ندارد ولی هم ادبی است و هم عربیچه واژه ی عدل صراحت و رسانايی مک را  

منظورم جک به ضم جيم است که لطيفه معنی می دهد  نه جک به فتح ميم يعنی .  مک به ضم ميم هموزن با جک است

نخستين معادل صوتی واژه ی مک . ابزاری که اگر پنچر کرديد زير اتو مبيل کار می گذاريد تا چرختان را عوض کنيد

سک همان سيخکی است که بالنسبت به خر نافرمان می زنند تا از خر شيطان پياده شود و  . ودکه به ذهنم رسيد سک ب

اما اين واژه نه تنها عاميانه بود بلکه می توانست خاطرٍ جمعی از دوستان را هم مکدر کند که عضو ! سر عقل بيايد

ه  های مربوط به آزار و شکنجه ی حيوانات انجمن پشتيبانی از جانوران هستند و باور دارند که ابزازها ودرپی آن واژ

برای پيدا کردن کلمه ای که هموزن و . لذا از آن هم صرفنظر کردم. بايد از فرهنگ بشر و لغت نامه ها حذف شود

همصدای مک باشد به سراغ  حروف الفباء رفتم وخواستم از ب بسم اهللا تا تاء تمت را يکی يکی و به ترتيب در قالب 

آغاز می شود " ا لف"مشکل تازه ای پيش آمد، ديدم که حروف الفبا با .  معادل مطلوب و مناسب را پيدا کنممک بريزم تا 

دريافتم که يک جای کارلنگ است، لذا از جستجوی مستند دست ! بسم اهللا؛ و به ی ختم می شود نه تاء تمت" ب " نه با

اين گزينه هاهم . بار به ذهنم رسيد عبارت بودند از رک و پککلماتی که اين .  برداشتم و دوباره به ذهنيگرايی پرداختم

در ميان داشت " واو" بودند و چنگکی به دل نمی زدند، واژه ی نوک، معادل صوتی بهتری بود اما چون " عاميا نه"

يم برای تبديل می شود و مجبور" او" اشباع و به " واو" ابهام آفرين بود، به ويژه که گاهی در اشعار صدایٍ  خفيف 

: رعايت وزن شعر، آنرا نوک بر وزن پوک تلفظ کنيم نه نوک بر وزن مک، سعدی می فرمايد  

 

 نوک مژگانم به سرخی بربياض روی زرد

 قصه ی دل می نويسد حاجت گفتارنبيست

!به معنی اينک عوضی گرفته شود) به فتح نون(  واز سوی ديگراگرنوک را نک بنويسيم ممکن است با نک   

 را مزه مزه کردم ، ديدم  بايد کو کا کوال را هم توی پرانتزجلويش بنويسم تا معنی با آن کک، آن حشره ا ی  بعد کک

واژه های تک، فک و شوک را هم سبک سنگين کردم که هر سه ! گزنده و موذی اشتباه نشود، از آنهم صرفنظر کردم

د واژه های پک و رک که هيچکدامشان ادبی و محترما نه ، نهايتا ميمان.خوانشی دوگانه وطبعا معانی دو گانه ای دارند

نتيجه ی اخالقی اينکه از پيوندٍ  پايا نه ای حروف الفبا با حرف کاف هيچ واژه ی آبرومند و اصيلی  درست نمی . نيستند

! شود  

د، اما نه درشهر هومبابا ديلمونی حدود دو هزار و پانصد  سل پيش از ميالد ـ همزمان با گيلگمش ـ زندگی می کر**  

). با ديلمان خودمان اشتباه نشود( اروک که پايتخت گيلگمش بود بلکه در ديلمون   



باستا نشنا سان  در مورد محل واقعی  ديلمون اتفاق نظر ندارند، بعضی شان باور دارند که ديلمون همين بحرين خودمان 

می . طه ای در سرچشمه ی دجله و فرات می دانندبعضی ديگر ديلمون را نق!). ببخشيد همان بحرين خودشان. ( است

هومبابا نه به علت دارا . گويند باغ عدن با جنگلهای انبوه سرو در ديلمون وا قع بود و هومبابا از آن محافظت می کرد

.بودن استعداد شاعری بلکه بسسب کشتن انکيدو يار جانی گيلگمش شهرت جهانی پيدا کرد  

 

  د نب دراززهی سالم که دارد زنور*** 

       چنين بود چو کند کبريا سالم عليک   

                                      مولوی

اين واژه ظاهراّ  واژه ای مرکب است و از آميزش واژه های دنب و بال .  واژه ی دنبال هم برای خودش حکايتی دارد

" به "ن  " دگر ديسی پيدا کرد و بعد حرف " دنبا ل"  به ابتدا" دنب با ل " ساخته شده است ولی به علل اقتصادی ترکيب 

:  يک پرسش و يک قاعده هم مطرح است" دنب با ل " در مورد واژه ی . تبديل شد"  م  

پرسش اينکه عضو هايی مثل دم و بال که به دو نقطه ی مختلف  دو جانورمختلف، ـ يعنی راسته ی دمداران و زير تيره 

ارند چگونه به هم پيوند می خورند و يک عضو واحد به وجود می آورند که دنبال ناميده شود؟ ی بالداران ـ اختصا ص د

و اگر چنين باشد حتمأ اين پيوند درست انجام نگرفته، زيرا که واژه ترکيبیٍ  دنبال، عاری از داللت  معنای بال است  و 

.بال برتری داشته استشايد هم دمٍ  پيوندی از نظر کلفتی بر. مفهوم دم بر آن غلبه دارد  

 وقاعده اينکه  اصلی هست در ادبيات بنام تنافر حروف، يعنی يک رابطه ی کارد و پنيری ميان بعضی از حروف وجود 

با هم تضاد آشتی پذير دارند و نمی توانند با هم يک جا جمع شوند؛ " اپوزيسيون"واين حروف مثل احزاب سياسی . دارد

اين  تضاد را " ب " با حرف " ن"مثالّ  حرف ! دايش را عوض کند که البد شناخته نشودو اگر بشوند يکی شان بايد ص

سنبه ی واژه های . ظاهر شود" ميم " بيايد بايد در هيات " ب " بيچاره هرجا که پيش  از "  ن" هميشه نشان می دهد و

!شنبه،  پنبه و دنبه نيز مثل واژه ی دنبال در اين زمينه پر زور است  

.بنويسيم..... ياد شاملو سپارش می کرد که اين کلمات را به صورت شمبه، پمبه، دمبال، قلمبه، امبار و  زنده   
 


