
   ـ آرش جودکی دان   زبان به مسعود بهنوِدی يک نوميِد نادان نامه
  ،دوست دانای من

زمانم را با . دانم اما کی بود؟ نمی. گويم را می »رسند  مستان میاندک اندک جمع«همان .  شما را خواندمی مقاله 
همچون . ای ديگر را همو با آن خيلی چيزه. فهمم گم کردم همان زبانی که پس از خواندن تازه فهميدم نمی

هوش که گم شود زمان هم با . اعتمادی به هوش را هم آورد  بی،اعتمادی به اين دو بی. اعتماد به چشم و گوش
عينک که به چشم . رود حاال هم چطور دستم به نوشتن میدانم  نمی. شود گول و آدم می. شود آن گم و گور می

تواند بيايد؟ خود   به چه کار میبينی  نيست تصحيح نزديک در چشمی که سوگيرد چون ام می زنم خنده می
سطور . نشينند رو به روی من شوند و می  بسته میی سياِه  دو دريچه،صورت من فاصله گرفتههای عينک از  شيشه

شايد با پس .  آگاه شده است، هرچند دير ولی به لطف شما،به هوشی که از ياوگی خودآورند  شکلک درمیهم 
  . نويسم افکنده است حاال دارم میهايی که هوش شما بر من  ردم دارم يا با بارقهک  هوشی که خيال میهای مانده

اش تقصير آن  که همه. گويم، خورده بودم گول شدم چون گول اين هرسه را، چشم و گوش و هوش را می
انستم آنهمه ساده گول د چون اگر اين آخری را، زبان را، همچون شما می. نفهمی بود ندانی، آن زبان زبان
از کردم و  به چشم خودم اعتماد نمی قصه دانسته به پای ديدن فيلم جنبش سبز نشسته بودم و اگر زباِن. خوردم نمی

کوشيدم در پس آنچه به  کردم، و می بودند آنهمه بيخودی ذوق نمیها آدمی که به خيابان ريخته  ديدن آن ميليون
چون . شود اينهمه آدم يک دفعه به خيابان بريزند فهميدم که نمی میدر آنصورت . آيد ناديدنی را ببينم ديده می

ست اندرکاران دکتاب دست دارند يا با   و  در حساب خودشان و آنها که يا .کتابی دارد  و  هر چيز حساب
تاه است، ، از کتاب کو  و  دستمان از حسابآييم چون  اصالً به حساب نمی بهتر از ما که ه دارندمعاشرت و مراود

که هيچوقت با ـ   برابریحساِباين مردم بيشمار برای بررسی و به جای اينکه بپندارم . اوضاع کواکب آگاهند
بايستی گرد هم  اندک اندک می  ،که اين جمعدانستم  به خيابان آمده اند، می ـ آيد  حاکم جور در نمیحساِب

بايستی گوشم را جدی  نمی» کتاتورمرگ بر دي«: گويند  میشنيدم که و وقتی می.  يعنی هيچگاه:آمده باشند می
 ديکتاتور پرور را در سر  نظاِم دگرگونِی خاِمکردم که خياِل خيال می شدم و  از ظن خود يار آنها میگرفته

چون . توانند بخواهند گوييد نبايد بخواهند يا نمی خواهند که شما می  و چيز ديگری جز نظم موجود میپرورند می
جوشی در داخل  و جز جنبتواند باشد  نمیجنبش چيزی  اينبه قول شما ، و ای دارد  هر چيز نظم و قاعدهباز

  .  نظام جمهوری اسالمی به قصد جا بجا کردن چند مهره و نه بيش از اينی مجوعه
 به هوشمچون . زبان ندانی باعث شد که هول شوم و اين هول شدن گول خوردن و گول شدن را در پی داشت

ای حتی  امنهآيت اهللا خنه ی که به خيابان آمده بودند، ديگرانهوش کسی که همچون به آن هم . اعتماد کردم
کردم  و من فکر می. ، و نه آنها دنبال راه يافتن به درگاه او هستندخواهد داديک بار آنها را راه داده و هيچگاه راه 

و در پيش کسان اشد در برابر وجدان تا دستمايه سرافکندگی ی ببايد بيشتر مايه سرفرازبار نيافتنی اينچنين که 
دانايی را کردم هوشی دارم مثل همه،   که خيال میآن هنگام.  نزد همروزگاراندر کارنامه سياسی کمبودی نشاِن



پنداشتم که همه چيز را همگان دانند، همان همگانی که اتفاقاً گاهی زاده  میدانستم و  میای ن انحصاری عده
ممکن مگر ! زهی خيال باطل. کند ای برپا می  بررسی و اثبات برابری هنگامه هنگامی که خواسِت، يعنیشوند می

تان تنها  که دانايیـ  شما را روزهاآن . است همه مثل هم فکر کنند که همه برابر اند و اين برابری بايد نمود بيابد
 ـ چقدر دانند دانند نمی پندارند می دانيد که آنها که می  يعنی می،دانی نيست بلکه دانايی نادانی هم داريد زبان

چون . »طايفه سمحه و سهله شکست خوردند[...] ما شکست خورديم «: نوشته بوديد وقتی کردم ريشخند می
مستوفی و اثر در شرح زندگانی من قائم مقام و ولی در منشآت رم آشنايی نداشته و نداواژگانی چنين خودم با 
 اين عربی مآبی و کاربرد .گويند  برای توصيف شريعت میی سمحه را دهخدا خوانده بودم که سهلهمقاالت 

پيشه کرده تا حاکمان خشونت  ای بی اصطالحاتی چنين توسط شما را آن هم برای توصيف جنبشی که مبارزه
. ی سمحه نيست را رسوا کند، به پای ابن الوقتی گذاشته بودم  سهلهشان هرچه باشد شريعِت ه شيوهشريعتمداری ک

  . ی مرتضا علی دانيد و نه از شگردهای گربه دانستم که از ملزومات زبانی است که می نمی
وابسته ی فيلم   قصهزباِنوقتی دانستِن چون . توانم مهدی کلهر را هم ريشخند کنم دانم ديگر حتی نمی حاال که می

و .  پشت صحنه فيلم را هم بهتر بايد بداندپس او که دست اندرکار اين نظام است زباِن، است نظام زباِن به دانستِن
که در برابر چشم همه ما جان داد را گشود تا به آنچه است چون رمز نام دختر بيگناهی گامی هم از شما پيشتر 

 اعتماد نکنيم و در پس آن به جستجوی شناخت 1»شود ين بجای دود  بلند میخون از روی زم«بينيم وقتی که  می
 خوشامد کسی رعايِت شنويد که دوباره بی لرزد وقتی می حاال شايد شما دوباره دلتان دارد می. چيزی ديگر باشيم
اش  دربارهکه همو . اش پريشان زند و آنی است که حقوقش از صدا و سيما قطع شود و زندگی حرفش را دارد می

  !طفلکی . »اش را ويران کرده است حوادث اين چهار سال خانه«نوشته ايد 
سکه يک پول شدم .  چون من هم صحنه را نشناختم و در خيالی بودم که نشد.آمد کم نبود، نوميدی هم نادانی

اش از برخی و  همهبريد و  دانيد نام کسان را نمی خودم را به شما شناساندم چون در زبانی که می. به قول شما
جهت شنيده  اند دوستی بی که گفته. داده باشمنام  برخِی بیبد نيست نامی به اينهمه گفتم . گوييد سخن میای  عده

به همين خاطر در .  راپسنديد و نه آن نوميدی دانم شما نه اين دشمنی را می اما می. جهت نه ايم اما دشمنی بی
دهيد به جوانانی که دلشان گرم است و بايد باز در بازی  دلگرمی می. گذاريد  در اميد را باز میهمين مقاله هنوز

ها گل دهند،  وقتی که نی.  جمع شوند وانگهی دريا شوندنبار را به دل نگيرند و قطره قطرهنظام شرکت کنند و اي
آنها ز آن روست تان سرجا ، شما که هوش و حواساز من که گذشت .شوند میهای شما هم جمع  اندک اندک

 شما آموخته را اينگونه پس دهند که در پس از و به کسانی مثل من که درِسا تنها نگذاريد و اندرزشان دهيد ر
  ـ تفاوت تلويزيون در خانه دکتر محمودخان و در خانه حاج لباسچیی  گوييد ـ همين قصه ای که می  زبان قصه
     !گرمبا آنها سرتان دانيد خوش باد و  انی که می و زب تان به دانش  دل.ای نکنيد ، توجهجويند رمزی می
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