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واژههای بفهم
واژههای نفهم
همانط��ور که بچهی بفهم و بچهی نفه��م داریم تا دلتان بخواهد
واژهی بفهم و واژهی نفهم داریم.
بچهی بفهم با یک اش��اره حواس��ش را جمع میکند و مواظب
همهچیز هست ،اینکه چطور به خانعمو سالم کند ،کجای دست
عمه را ببوس��د و چطور به مهمانها لبخند سفارش��ی بزند .بچهی
نفهم تو سرش هم بزنی ،کار خودش را میکند؛ مث ً
ال بعد از اینکه با
نینیهای مفو دست داد و روبوسی کرد و لپشان را چندبار کشید،
آخر کار میرود س��راغ خانعمو .از کنار موجو ِد مهمی مثل عمه
بیاعتنا رد میشود انگار از کنار تشت آب یا جارو و خاکانداز و
فوقش جاروبرقی رد ش��ده است .معلوم است در آینده ،عمه به او
محل سگ نمیگذارد .هر عملی را عکسالعملی است...
واژهی نفهم به اندازهی واژهی بفهم ارزش دارد ،زیرا اگر نباش��د،
فرق این دو را کسی متوجه نمیشود .اگر بچهی نفهم از ریشه خلق
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نشده بود ،چطور میتوانستیم بچهی مؤدب و بفهم را شناسایی کنیم؟

البته دلیل اصلی تش��خیص واژهها این اس��ت که بعضیوقتها

واژهه��ای بفه��م ،مثل بعض��ی از بچهه��ای اتوکش��یده و مؤدب،

کس��لکننده و تکراری و حالبههمزن میش��وند .در این ش��رایط،

واژهه��ای نفهم خودی نش��ان میدهند و بیآنک��ه بخواهند برای
رضایت کسی خودشیرینک بازی دربیاورند و هوای عمه و خانعمو

را داشته باشند حرف درست و حسابی را می زنند .نکته را گرفتید؟

بعضیوقتها واژههای نفهم خیلی بهتر و بیمالحظهتر حرف راست

و درست را میزنند و تو تعارفات صد منیکغاز گیر نمیکنند.
یکجورهایی واژههای بفهم و نفهم دو روی یک سکهاند.

شکسپیر عرض کردند« :بودن یا نبودن؟مسئله این است!»

ما میفرماییم« :فهمیدن یا نفهمیدن ،هیچکدام مسئلهای نیست».

واژههای کلنگی
این صدای برندهی کلنگ واژههاست.
برای افتتاح این مجموعه ،روبانی به خودکارم بستهام این هوا!
تمام هزینهها از طریق خودیاری خودم ردیف شده است .شقلنگ.
همهچیز رسمی است و ش��ما که به خواندن این کتاب دعوت
شدهاید چیزی تو مایهی وزیر یا دستکم فرماندار یا ت ِه ته ،بخشدار
یک منطقهی سوقالجیشی اهمیت دارید.
اص ً
ال ِ
هول خوردنی نزنید .شکالت و ساندیس و انواع کیکهای
دوقلوی مغزدار تو فصلها و حتی گوشه و کنار نقطهها و ویرگولها
پر است .وسیلهی ایاب و ذهاب برای هر کدامتان جداگانه ردیف
کردهام .تو فصل آخر هم یک رس��توران س��نتی و یک فستفود
ساختهام برای ناهار.
حتم ًا از این مراسمهای افتتاحیه دیدهاید که چندتا دختربچه با
لباس محلی میآیند و برای وزیر یا رئیسجمهور شعری همسرایی
میکنند .ما هیچچیزی از هیچکس کم نداریم .مثل شازده کوچولو
حاکم س��یارهی خودمان هس��تیم .او فقط یک بره و چند س��یاره
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اندازهی توپ پالستیکی داشت.

چند دختربچه و پس��ربچهی شاعرمس��لک و خالق واژههای نفهم به

صورت خودجوش ش��عری آماده کردهاند تا برای شما مخاطبان گرامی

همس��رایی کنند .رنگ لباسهایشان گلمنگلی و شاد است و شعری که

می خوانند ،محلی و بومی است .البته از ما اصرار که شما نوگل خندانید و

وقت بازی و خوشباشی و اینجور چیزهای شماست و حیف است برای
ای��ن کلمههای صد تن یک غاز از خودتان هنری درکنید که به ش��کل

خودجوش یکصدا گفتند« :شکستهنفس��ی کردی دل ما رو شکستی!»
منظور کام ً
ال جوششی بود و ما الکی برای خودمان رانی و شانی باز نمیکنیم.
بچهها دارند میآیند .دل این واژههای کوچولو را نشکنید .آنها از

قبل توجیه ش��دهاند که از برق سکه و خشخش تراول نو و اینجور
چیزها خبری نیس��ت ،فقط تشویق لطف ًا .آنها مثل من و شما کشته

مردهی ذرهای توجهاند .شقلق ،شقلنگ.

(صدای بلندگو اولش کمی خش و ناصافی دارد ولی وس��طهای

شعر به احتمال زیاد درست میشود).

هلو هلو گالبی
چه واژههای نابی!
تمشک و ماست و ماهی
هم هاش قوی و عالی (دو بار)
همهچیزاش سر جا
از ویرگولش تا کاما (نگفتم خش بلندگو برطرف میشود؟!)
پر از حکایت و پند
نود عسل ،دهش قند
چه نکتهها ،همهاش ناب
نه چرت و پرت و ناباب

فلسفهی خلقت بعضیها
دارکوب ،نویسنده ،عمه
همهاش در حال فکرکردن هستم و فلسفهی خلقت تمام موجودات
را ،بهج��ز چهار تا ،بهخوبی درک و فهم کردهام؛ برای مثال ،بعد از
سالها کشف و شهود میفهمم گاو معمولی و گاو پیشانیسفید چرا
آفریده ش��دهاند و آدم فضول برای چ��ه جاهایی از آفرینش الزم
اس��ت .خیلی اتفاقی و تصادفی هم نکتههایی فهمیدهام ولی چیزی
از ارزشهای��م کم نمیکند؛ برای مثال ،بعد از تجربههایی میدانم
وزوز زنبور روی زاد و ولد آدمیزاد چه تأثیری دارد و عرعر بیوقت
کرهخر نوبالغ چه بالیی س��ر الیهی اوزون م��یآورد ،اما در مورد
همان چهارتایی که عرض کردم ،بالنس��بت شما مثل اسب تو گل
ماندهام .اگر شما چیزی میفهمید مشغول الذمهاید اگر برایم ایمیل
نزنید akbarpour49@yahoo.com.یا اگر مثل همش��هریهای من
حال و حوصلهی ایمیل ندارید تو وبالگم کامنت بگذارید .قرار است
تو فیسبوک هم اسمنویسی کنم.
حاال برویم س��راغ موجوداتی که در فلسفهی خلقتشان هزار و

نشر هوپا همگام با بسيارى از ناشران بينالمللى از كاغذهاى مرغوب با زمينهى کرم استفاده میکند ،چرا که:
نور را كمتر منعكس میكنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته مىشود.
سبكتر از كاغذهاى ديگرند و جابهجايى كتاب راحتتر مىشود.
و مهمتر اینکه براى توليد اين كاغذها درختى قطع نمىشود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالمتر

