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 قاموس کـبـیــر
 )طنز(

 
از مقاربت اندیشه های سود بخش برچیدن هرزه گیاه ها از گلستان کهن فرهنگ غنی زبان های ملی ما و 

سازی که با غفلت باغبان و نبود جوش و خروش و سیر در این گلستان بسی گیاه بیگانه  پاک کاری و سچه

د آمد. پدی« دجتال»روئیدن گرفت و اندک اندک جای گلهای اصیل می گرفت، نطفه ای در بطن باکره دختر 

 مشکواکب شناسان، رمل اندازان، مردان فضل و خرد گوشه نشین این پدیده را فال نیک گرفتند و قدو

 رااحسن خوانده ستارۀ بختش را درخشان دیدند و نامش نهادند قاموس.

دخترک دجتال غرق در سرور و شادی دست بر شکم می نهاد و چشمان بسته به خیال های مسرت بار نشو 

و نمای ِجنین در بطنش فکر می کرد و لحظاتی را در افکار امیدوارش می پرورانید که نطفۀ نو پیدا  در 

ت و پا زده آمدنش را بدنیا به مادر نوید دهد و شادی اش زمانی فزونی می یافت که لحظۀ پا بدنیا بطن او دس

ماندن طفلش را تخیل می کرد و با شتیاق آرزوی شنید ن گریه و مکیدن پستان پر از شیرش را داشت. به 

ی ورش جسمانی و عقالنراه دراز و پر مشقتی که در تکامل طبیعی از نشستن تا چهار غوک و راه رفتن و پر

اش پیش رو داشت می اندیشید.  و به مسؤولیت های سترگش که در قبال به سر رسانیدن چنین  وظائف 

 مادری داشت غرق در تفکر می شد.

از برون َدر هلهله شنید که پهلوی نام این نطفۀ نو پیدا لقب کبیر ضم گردد. مادر منتظر از فرط تعجب تسلسل 

اده و حیرت زده گفت، موجودی که در بطن دارم هنوز تکامل طبیعی اش که نه ماه و افکارش را از دست د

نه گری گویند پوره نکرده و او تا هنوز چشم بدنیا نگشوده و مراحل مختلف رشد خویش نه پیموده اورا سیاه 

ان سرفه، سرخگان، چیچک و پولیو در پیش است وی را در تکامل آموزش اش ره درازی در پیش است تا 

که خود به پا ایستد و چراغ بدست گیرد و دیگران را رهنمون شده از بحر بیکران دانش و کتاب قطور 

گردآوری هایش دیگران مستفید گردند. چگونه در این بدویت زندگی او به کبارت می رسد. ده  مجموعۀ
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ار معلومات گوگل قرخدایی دیوانی ساخت شامل سه صد و چهل هزار کلمه در پانزده جلد بزرگ و قطیر )

 .ولی نامش کبیر نماند (در انترنت

در میان صدای لرزانی از میان برآمد که این لقب گرفته شده از نام اخیر یکی از پدران شامل این نطفه 

 سازی و به پاس خدمات ارزشمندش خوانده شد قاموس کبیر. 

نو  باردار شده با نا باوری گفت که این محصول مساعی مشترک یک عدۀ زیاد است و آفریدۀ اندیشه  دجتال

های صدهای دگر چگونه، به کدام حق و صالحیت این اعتبار به یکی سپرده می شود این فیصله در کدام 

ۀ دانشمندان و جلسه و به رأی چه تعدای اتخاذ شده ؟ این یک اقدام ملی و مردمی است و همکاری قاطب

خبرگان در کار است نه یک شخص. اگر قاموس بیرون مرزی گفته می شد و یا به نام یکی از دانشمندان و 

 ادبای پیشین و یا معاصر نام نهاده می شد معقول بود.

اگر کبیر بنابر وسعت گنجینۀ درونی آن است در احوال کنونی به آن مرحله نرسیده و اگر تخلص مبتکر و 

 ی است ناصواب است.سر آهنگ

 دوشیزه دجتال دست بر شکم ماند و چشم بست و بخواب رفت. 

 

 پایان
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