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1 مقدمه

مقدمه

راسـتش را بخواهید مخنویس قرار نبود کتاب شـود و من آن را برای کتاب شـدن 
ننوشته بودم. پس انتظار نداشته باشید شبیه بقیه کتاب هایی باشد که پیش از این 
خوانده اید. چند سـال پیش شـبی که خسـته از مطب به سـمت خانه درحال رانندگی 
بـودم، وقتـی از یـادگار پیچیـدم و افتادم  در اتوبان حکیـم و به چیزهای جالبی فکر 
می کـردم کـه آن شـب در کتابـی جدیـد و هیجان انگیز خوانده بـودم و به خودم  وعده 
مـی دادم امشـب قبـل از بی هـوش شـدن بتوانـم  فصـل دیگـرش را نوش جـان کنم، 
نا گهان فکری در ذهنم جرقه زد! با خودم گفتم چرا این حرف های هیجان انگیزی را 

که در کتاب ها می خوانم در جایی برای دیگران ننویسم.
فقط چند کیلومتر رانندگی در حکیم کافی بود تا حتی اسم کانالم را هم  انتخاب 
کنـم. گفتـم مخنویـس بـر وزن خودنویـس! آن شـب الی هیچ کتابی را بـاز نکردم و 
تلگرامم را باز کردم و مخنویس را آغاز کردم. چند سالی هست که پس از خواندن 
هـر کتـاب یـا هـر تجربۀ تـازه ای در طبابـت، وقتی بچه هـا خوابیده اند یـا در مترو و 
درحال آویزان بودن یا در همان چند دقیقه فرصت بین داخل شدن بیمار بعدی به 

مطب، تلگرام را باز می کنم و شروع می کنم به نوشتن.
چنـد مـاه پیـش بـود کـه دوسـت نازنینـی را پـس از مدت هـا در جایـی دیـدم و 
بعـد از خوش وبـش، حـرف از کانالـم، مخنویـس، شـد و بـه مـن گفت چـرا اینها را 
کتاب نمی کنی؟ خنده ام گرفت! کتاب! مگر چیزی را هم که قبالً منتشر شده کتاب 

می کنند؟ گفت چرا نکنند؟ گفتم یعنی تو می گویی می شود؟ گفت چرا نمی شود.

مقدمه
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س
نوی
خیلی حرفش را جدی نگرفتم، ولی آن شب خوابم نبرد. فردا به یکی از دوستان مخ

و هم کالسـی های قدیمـم در نشـر کرگـدن زنگ زدم و بعـد از خوش وبش گفتم تو در 
کانالم عضوی و پسـت هایم را می خوانی، درسـت اسـت؟ گفت بله! گفتم می شـود 
مخنویـس را کتـاب کـرد؟ گفـت فکـر کنـم بلـه! مرتبـش کن تـا ببینیم  چه می شـود! 

خداحافظی کردم و باز هم باورم نشد.
کل مطالـب چنـد سـال مخنویـس را روی فلـش کپی کردم و فردایـش به مغازۀ 
فتوکپـی روبـه روی درمانـگاه رفتـم و گفتـم پرینتـش کنـد. بـاورم نمی شـد بـا اینکـه 
پست هایم هیچ وقت از چند کلمه ای که تلگرام اجازه می دهد بیشتر نبود، درمجموع 
در ایـن چنـد سـال بیـش از چهارصد صفحه نوشـته بـودم. نشسـتم و جمع و جورش 
کـردم و شـمال و جنـوب و شـرق و غربـش را بـه هم کوک زدم و دیـدم بدکتابی هم 
نمی شـود. آن پسـت هایی را هـم کـه دربـارۀ خاطراتـم از طبابـت بـود در کادرهایـی 
جدا گانه وسط مطالب جدی مخنویس به عنوان زنگ تفریح نشاندم تا هیچ بهانه ای 

به خواننده های تنگ حوصله برای سر رفتن نداده باشم. 
اینها را گفتم که بدانید مخنویس را برای کتاب شدن ننوشته ام و البته شاید این 
برای مخنویس برگی برنده باشد. ما در این سال ها با غرق شدن در فضای مجازی 
حوصلۀ خواندن کتاب هایی را که نویسندگانشان با شرح و تفصیل آنها را نوشته اند 
نداریـم، و داریـم بـه کوتـاه نوشـتن و کوتاه خواندن عـادت می کنیم. خوبی مخنویس 
این است که می شود آن را باز کرد و از وسط خواند، مثل پست هایی که در فضای 
مجازی می خوانیم. می شود گشت وگذاری در آن کرد و ورقش زد و هرجایی از آن را 

که مناسب حال آن ساعت و آن روز باشد خواند، مثل دیوان شعر.
مخنویس کتابی است دربارۀ کتاب هایی که من به عنوان خورۀ کتاب و عالقه مند 
به علوم انسانی و نوروساینس و ژنتیک و تکامل خوانده ام و البته تجاربم به عنوان 

پزشک مغز و اعصاب.
مخنویس کشـفیات من نیسـت، نظرات من هم نیسـت. من دانشـمند نیستم و 

قرار نیست در مخنویس با نظرات و افکار من آشنا شوید. 
مخنویـس نگاهـی بـه انسـان و جهـان اسـت کـه مـن شـخصاً آن را می پسـندم، 
نگاهـی اسـت از پشـت شیشـۀ عینـک ژن و نـورون. مخنویـس نگاهـی بـه مغـز و 
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جامعه و انسان و فرهنگ و تکامل و ژن است، وقتی همه را در یک سینی چیده 
باشند. اینجا قرار نیست با همۀ دیدگاه ها آشنا شوید، گرچه من به همۀ آنها احترام 
می گذارم؛ ولی به خاطر شغل و تخصصم همه چیز را در این کتاب از نگاه عصب ها 
و ژن ها می بینم، یعنی نگاهی که آن را بلدم و دوست دارم. وقتی دربارۀ اخالق در 
مغز می نویسم، به اخالق تنها از چشم نورون ها و زیست شناسی نگاه می کنم. وقتی 
در مورد جبر و اختیار و فال و احضار روح می نویسـم، فقط از چشـم آزمایش های 

تجربی آنها را بررسی می کنم.
مخنویـس بـه همۀ دیدگاه ها به صورت عادالنه و بی طرفانه نمی پردازد. مخنویس 
بی طرف نیست و از اول هم قرار نبوده باشد. مخنویس در طرف سلول و نورون و 
ژن ایستاده است، نه به این علت که طرف های دیگر را بر حق نمی داند، بلکه چون 
فقط بلد است از طرف خودش حرف بزند. می توان به اخالق و جبر و اختیار و فال 
از دید فلسفه و دین و عرفان و جامعه شناسی و اقتصاد هم  نگاه کرد، ولی مخنویس 
چشـمش فقط به جمال زیست شناسـی روشـن است. این ایراد کتاب نیست، بلکه 

شناسنامۀ آن است.
حتماً می توان نقدهای زیاد و به حقی بر مخنویس نوشت. می شود گفت یک طرفه 
و جانبدارانه است. می شود گفت به نظرات مخالف نپرداخته و فقط از پشت شیشۀ 
عینک خودش به مسـائل نگاه کرده اسـت، ولی مخنویس از اول هم رسـالتی برای 

بیان همۀ نظرات نداشته است.
این کتاب مدعی رسیدن به حقیقت نیست، بلکه همچون شاعری که می خواهد 
بـا ردیـف و قافیـه دنیـا را سـرهم بندی کند، می خواهد دنیا را از سـوزن باریک یک 
سـلول نخ کند. بخش هایی از کتاب شـاید ارتباطی به نورولوژی و رشـتۀ تخصصی 
من نداشـته باشـد. اینها گوشـه هایی اسـت از کتاب هایی که دوستشـان داشـته ام و 
خواسته ام آنها را با دیگران به اشترا ک بگذارم و درست و غلط بودنش هم به عهدۀ 
نویسندگان همان کتاب  ها است. مخنویس فقط نوشته ای دربارۀ مخ نیست. گرچه 
شـیر مـرغ و گوشـت آدمیـزاد در آن پیـدا نمی شـود، ولـی می توانیـد در آن چیزهایی 

بخوانید و بشنوید که احتماالً تابه حال در جایی نخوانده اید و نشنیده اید.
مخنویس معجونی است که امیدوارم نوش جانتان باشد!
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