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  قاموس کبير
  )طنز(

 گياه ھا از گلستان کھن فرھنگ غنی زبان ھای ملی ما و پاک کاری و ۀاز مقاربت انديشه ھای سود بخش برچيدن ھرز

 بسی گياه بيگانه روئيدن گرفت و اندک ،ن که با غفلت باغبان و نبود جوش و خروش و سير در اين گلستانسچه سازی آ

کواکب شناسان، رمل اندازان، . پديد آمد» دجتال«اندک جای گلھای اصيل می گرفت، نطفه ای در بطن باکره دختر 

را احسن خوانده ستارۀ بختش را درخشان ديدند مردان فضل و خرد گوشه نشين اين پديده را فال نيک گرفتند و قدومش 

 .و نامش نھادند قاموس

چشمان بسته به خيال ھای مسرت بار نشو و نمای با دخترک دجتال غرق در سرور و شادی دست بر شکم می نھاد و 

ست و پا زده ِجنين در بطنش فکر می کرد و لحظاتی را در افکار اميدوارش می پرورانيد که نطفۀ نو پيدا  در بطن او د

دنيا ماندن طفلش را تخيل می ه  بیدنيا به مادر نويد دھد و شادی اش زمانی فزونی می يافت که لحظۀ پاه آمدنش را ب

به راه دراز و پر مشقتی که درتکامل . ن گريه و مکيدن پستان پر از شيرش را داشتکرد و با شتياق آرزوی شنيد

 و به   می انديشيد، و پرورش جسمانی و عقالنی اش پيش رو داشتطبيعی  از نشستن تا چھار غوک و راه رفتن

  . غرق در تفکر می شد،مسؤوليت ھای سترگش که در قبال به سر رسانيدن چنين  وظائف مادری داشت

مادر منتظر از فرط تعجب تسلسل افکارش .  ضم گرددلقب کبيرَاز برون در ھلھله شنيد که پھلوی نام اين نطفۀ نو پيدا 

 دست داده و حيرت زده گفت، موجودی که در بطن دارم ھنوز تکامل طبيعی اش که نه ماه و نه گری گويند پوره را از

 اورا سياه سرفه، سرخگان، چيچک و ،پيمودهخويش ندنيا نگشوده و مراحل مختلف رشد ه نکرده و او تا ھنوز چشم ب

دستش ه  ايستد و چراغ بین که خود به پاآ است تا شپي ره درازی در ویپوليو در پيش است وی را در تکامل آموزش 

.  مستفيد گردندھمهگيرد و ديگران را رھنمون شده از بحر بيکران دانش و کتاب قطور مجموعۀ گردآوری ھايش 

 کتاب د جل١۴ کلمه و ٣۴٠٠٠٠ ساخت شامل لغتنامه ایی ئده خدا. ندگی او به کبارت می رسدچگونه در اين بدويت ز

ش ناديو نام -  مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تھران- ١٣٧٣ - چاپ اول از دورۀ جديد-  صفحه ٢١١۴٩در قطور 

  . نماند" کبير"

در ميان صدای لرزانی از ميان برآمد که اين لقب گرفته شده از نام اخير يکی از پدران شامل اين نطفه سازی و به پاس 

  . قاموس کبيرخدمات ارزشمندش خوانده شد 
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باردار شده با نا باوری گفت که اين محصول مساعی مشترک يک عدۀ زياد است و آفريدۀ انديشه ھای دجتال نو  

صدھای دگر چگونه، به کدام حق و صالحيت اين اعتبار به يکی سپرده می شود اين فيصله در کدام جلسه و به رأی چه 

. شمندان و خبرگان در کار است نه يک شخصتعدای اتخاذ شده ؟ اين يک اقدام ملی و مردمی است و ھمکاری قاطبۀ دان

اگر قاموس بيرون مرزی گفته می شد و يا به نام يکی از دانشمندان و ادبای پيشين و يا معاصر نام نھاده می شد معقول 

  .بود

بنابر وسعت گنجينۀ درونی آن است در احوال کنونی به آن مرحله نرسيده و اگر تخلص مبتکر و سر آھنگی کبير اگر 

  . ناصواب استاست

  . خواب رفته دوشيزه دجتال دست بر شکم ماند و چشم بست و ب

 

 

 

 

 

 
 


