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مولويخواني

ديگر هم دسترس��ي دارد .پ��س متن مرا ب��ه عنوان
نگاهي ش��خصي براي تجربه خودش ميخواند نه به
عنوان كتاب مرجع ،اگر اساس��ا فرض كنيم چيزي به
عنوان متن مرجع وجود داش��ته باشد .به بحر طويل و
بازيهاي كالمي هم عالقه ندارم و وجود به اندازه يك
بال مگس فلس��فه در نوشتجاتم ناخواس��ته و ناگزير
است.
  آيا شما در گذش�ته به دنبال آينده هستيد يا
در اين ش�رايط در گذش�ته و ح�ال و آينده اين
سرزمينتفاوتچندانينميبينيد؟
هر روز ب��ا روز پيش كمي ف��رق دارد و ممكن اس��ت
اتفاق ش��ب پيش بر فكر ش��خص و حتي كل جامعه
اثر بگذارد .دني��اي فكري روزگار قدي��م محاط بود در
صبح ازل و ش��ام ابد .در جهان امروز ،امسال دستكم
به اندازه تجربههاي يك سال با پارس��ال تفاوت دارد.
و توجه داشته باشيم به تاثير كميت بر كيفيت .جوان
نوزدهساله در دادن زندگياش سخاوتمند است چون
فكر ميكند سالهاي بسياري در كف دارد .پدر آن آدم
شايد نتواند به آن اندازه سخاوتمند باشد و بايد امساك
كند .نويسندهاي امريكايي در كتاب خاطراتش نوشت
 .Too young to live, too old to dieاي��ن يكي
براي زندهماندن (و پرهيز از خطر) خيلي جوان اس��ت
(در گفتار عاميانه :جان از قالبش زيادي ميكند) ،آن
يكي براي مردن (و اس��تقبال از خطر م��رگ) زيادي
سالمند.
در پيشدرآمد از ويليام فاكنر نقل كردهام «گذش��ته
هيچ��گاه نميميرد .حت��ي نميگذرد ».ش��خصيت
فردي ما آكنده از آموختهه��ا و زندگي جمعي حاصل
تجربههاي اعصار است .حتي آدمهايي كه ژن يكسان
دارند مثل جوجه ماش��يني تكرار نميشوند .سيما و
خلقيات فرد ممكن است با پدربزرگش مو نزند اما آن
مرحوم كه در پنجاه سالگي درگذشت اگر حاال زنده بود
شايد با نوهاش كه پنجاه س��ال دارد احساس بيگانگي
ميكرد و اين رفتار و عادات و طرز فكر و س��ر و ريخت
به نظرش غريب ميرسيد .در «اسنوبيسم چيست؟»
مـد در فرانسه قرن هجدهم،
بحث كردهام از پيدايش ُ
مـدِدهههاي پيش ممكن است تجديد شود اما نه عينا
ُ
مثل دفعه قبل .در دنيايي كه پاچ ه شلوار وقتي بار ديگر
گشاد ميشود مثل گشادي دهه 1960نيست هرچند
خاطره جمعي و مايه نوس��تالژي باش��د ،آدمها البته
بديع و منحصر به فردند گرچه به اتفاق فكر ميكنند و
احساسهاييهمهگيردارند.
سايه گذشته روي احس��اس و عقايدمان به مرور زمان
ممكن اس��ت نه تنها رنگ نبازد ،كه حتي س��نگينتر
شود .اما با نقب در گذشته نميتوان به آينده برگشت و
لباس روزگار كودكي و نوجواني را نميتوان بار ديگر به
تن كرد .به تجربه ميبينيم آنها هم كه سخت دلبسته
گذشتهاند در فيلم و رمان نميتوانند تمام جنبههاي
امروز ناخوش��ايند مثال زندگي مردم صد س��ال پيش
تهران را دقيقا تصوير كنند .مخاطب به حساب افراط
در ناتوراليس��م و س��ياهنمايي و بيزاري از ريش��ههاي
خويش ميگذارد .مثال بسيار است .چند تا را جاهاي
ديگرنوشتهام.
  درب�اره يادداش�ت روزان� ه و خاطرهنويس�ي
معتقديد كس�اني كه چنين مطالبي روي كاغذ
ميآورند جانش�ان را ب�ه خط�ر مياندازند .از
ابوالفضل بيهقي تا اعتمادالس�لطنه و اسداهلر
علم و غني هر يك به زعم ش�ما ب�ه نوعي با اين
خطر مواجه ش�دهاند .اين يادداش�تها ارزش
جان بر س�ر آن گذاش�تن دارد؟ به نظر شما اين
ن�وع مس�تندات تاريخ�ي ارزش بيش�تري از
تاريخنگاريدارد؟

بيش از آدمهاي معمولي از پش��ت پرده خبر داشتند.
ي كه ميتوانست كتاب بنويسد
از درصد بسيار كوچك 
كمتر كسي حرفي دست اول از درون تاالرهاي قدرت
داش��ت .غالب آنها كه هم ميتوانستند بنويسند و هم
حرفيداشتندترجيحميدادندساكتبمانند.
آنها كه س��واد و ش��هامتنوشتن داش��تند دليلي براي
فروتني نميديدند .ابوالفضل بيهقي كامال توجه داشت
در حال و آينده جزو نوادري اس��ت ك��ه ميتواند قلم را
بگرياند .اعتمادالسلطنه حس��اب ميكرد در فرنگ خانه
و زندگي كسي در س��طح او چنين محقر نيست و نيازي
ندارد صبح تا شب دنبال حكمران راه بيفتد با نوكرهاي
دزد و پست او دمخور باشد .پدر اسداهلل علم اگر از بيرجند
دل ميكند در پايتخت ميتوانست دستكم رييسالوزرا
شود .غني جماعت ادارهجاتي را تحقير ميكرد و خودش
را از معدود باسوادهاي كاربلد مملكت ميديد.
افزون بر اين ،ميتوان گفت به جامعه اهميت ميدادند
و معتقد بودن��د اين نيز بگ��ذرد اما از پس ام��روز بود
فرداي��ي .اعتمادالس��لطنه و غني جماعت را س��فله
ق به دس��تهاي جيرهخوار
ميدانند و بيهقي از چما 
بيزار اس��ت .اما هم آنها و هم عـلـم كه بيشتر همدل
با مردم معمولي و نوكرهايش بود تا با وزير و وكيلها،
معتقد بودند جامع ه ميتوانس��ت بهتر از اين باشد اگر
اشخاصيصالحزمامداربودند.
از اين رو الزم ميديدند نوعي اعتراف و درددل و امانت
به گوش كساني نامعين در آيندهاي نامعلوم برسانند.
كار بيخطري نبود اما خودش��ان را باالتر از سيس��تم
ميپنداشتند و احساس وظيفه ميكردند حرفشان
ثبت شود تا در پيشگاه خدا يا خلق يا ابديت يا آخرت
يا تاريخ يا هرچه نشان دهند شايسته امتيازهايشان
بودند.
آدم��ي مانند احمد ق��وام خصوصيت اول را داش��ت و
خودش را برگزيده ذاتا ممتاز ميديد اما براي جماعت
ارزشي قائل نبود .ميبينيم كه تقريبا تمام اثر مكتوبش
بيانيه پر هارتوپورت  30تير اس��ت و يك��ي دو نامه
تحقيرآميز به محمدرضا پهلوي حاوي اين معني كه تو
هيچي و بهتر است درباره من حرف نزني.
ت روزانه و خاطرات را يك طرف و
لزومي ندارد يادداش 
كتابهايي كه روي جلدشان نوشته شده تاريخ طرف
ديگر بگذاريم .آثار مكتوب را بايد تكتك حسب ارزش
كار سنجيد نه با عنواني كلي كه مولف و ناشر روي آنها
ميگذارند .در هفتاد س��ال گذش��ته درباره آن قضيه
مطالب فراواني منتش��ر ش��ده و در بچگي و نوجواني
خاطراتي از بازنشس��تههاي دربار و وزارت خارجه در
مجلههاي خواندنيها و ترقي و سپيدوس��ياه و بامشاد
ميخواندم .اين متن به نظرم بهترين روايت اس��ت از
قلم شاهدي درگير ماجراي كشمكش ديپلماتيك بر
سر جسد و طالقنامه .اين كيبورد فقط با پيراستن متن
از ش��اخوبرگ و موضوعهاي نامرتبط ،داستاني پديد
آورده از روزگار عب��ث و تنهايي يك عرفانچي دلتنگ
امريكا در كرانه نيل.
  اين يادداش�تها نش�ان ميدهد قاسم غني
با جان و دل ب�راي ماموريتش ماي�ه نميگذارد
يا نميتواند .نه از زيركي و حيله خبري هس�ت
و نه مذاك�رات و البي آنچناني براي رس�يدن به
مقصود .تنها عجز و البه و التماس مداوم .آيا شاه
شخص اشتباهي را انتخاب كرده بود يا موقعيت
اي�ران و ايراني در منطق�ه در همين ح�د بود و
قدرتالبيبيشترينداشت؟
تمام تالش��ش را در ح��دود پروت��كل و آداب و آيين
ديپلماتيك كرد اما بخشي از مشكل حلشدني نبود.
يك س��فير خيلي هم كه زور بزند و متوسل به حيله و
زيركي ش��ود برچس��ب عنصر نامطل��وب ميخورد و
خواهش ميكنند زحم��ت را كم كن��د .خانمي پس
از پنج س��ال زندگي در كش��وري ديگر گذاشته رفته.
حاال غني حكم جلب بگيرد او را تحتالحفظ به ايران
برگرداند؟ نه شاه او را ميخواس��ت و نه او تحمل ايران
و ش��اه و خانوادهاش را داشت .بحث اصلي سر شمشير
مرصع و نشانها و جواهرات و موميايي عالي مقام بود.
خان يا رييس قبيله كه باشي و آدمها جرات سرپيچي
نداش��ته باش��ند وضع فرق ميكند ام��ا در دعواهاي
خانوادگي و جداييهايي ك��ه اطرافتان پيش ميآيد
حرفتان چقدر ُبـرد دارد؟ رضاش��اه ازدواج دو دختر
و يك پس��ر را به نظر خ��ودش طبق مصال��ح خاندان
سلطنت ترتيب داد .پايش را كه از ايران بيرون گذاشت
همه از هم پاشيد.
ش��اه بعدي به خواهر ناتنياش گفت شوهر امريكايي
وارد دربار نكند ،اما او گوش نداد .البد حرف فاطمه اين
بود جنتلمن امريكايي كه در نيويورك زندگي ميكند
و روي پاي خودش ايستاده كمتر از پسر فراش مدرسه
س��وييس نيس��ت كه ميخورد و ميخوابد و يك پاي
دسيس��ههاي درباريهاس��ت .محمدرضا شاه زورش
حتي ب��ه دختر خودش نميرس��يد .علم مينويس��د
شاه به او گفت به ش��هناز بگو اين پسره جهانباني را به
س��عدآباد نياورد و به گارد بگو راهش ندهند .فكر علم
را از بين س��طور ميتوان خواند :شاهنشاه كه از هيپي
و لشوش و حشيش بيزار است حريف بچهاش نميشود
به من ميگويد به نگهبان دس��تور بدهم چنانچه آدم
ناجور در ماشين ش��هناز باش��د در را باز نكند ،البد تا
واالحضرت وسط كوچه زعفرانيه بايستد جيغ بكشد
و همس��ايهها بريزند بيرون كه در كاخ چه خبر است.
حاال يك سفير خارجي به خواهر سلطان چه ميتواند
بگويد؟
برنگشتن فوزيه تمام مساله نبود .فاروق نه تنها شمشير
جواهرنشان رضاشاه و نش��انهايي را كه براي تدفين
موقت (در گور س��نگي ،نه خاكس��پاري) از تهران به
قاهره فرستادند باال كشيد ،كه حتي پيكر او را در برابر
دريافت طالقنامه گروگان گرفت .دربار ايران حس��اب
ميكرد با گذشت شش س��ال فضاي ضد رضاشاه آرام
ش��ده و با پايان جن��گ جهاني ميخواس��ت جنازه را
بياوردتشييعرسميكند.
اش��تباه ب��زرگ ش��اه فرس��تادن غن��ي نب��ود .در
خوشخيالياش بود كه اشيايي حاوي چند كيلو طال
زم��رد و مرواريد داد
و نقره و الماس و عقيق و ياقوت و ّ
بردند قاهره تا در عزاي پدر جلو خانواده و ملت و همسر
براي خودش و كشورش آبرو بخرد .موقعي متوجه شد
با چه جور آدمهايي طرف اس��ت كه به پيشنهاد غني

اما تعداد افراد سرگرم پست و توييت و استوري سر به
فلك ميزند .توليدانبوههمهچيزازجملهمتن.
مطالبي هوا ميش��ود كه مش��ابه آنها زمان��ي اگر هم
روي كاغذ ميآمد كس��ي نميديد ،تا چه رسد در ثانيه
به نظر صدها هزار نفر برس��د .در چهل ميليون آدم كه
ش��ب و روز آيفون و آيپد بازي ميكنند سالي چهل
تا غلط اماليي از نظر آماري يعني صفر .از هدف هايم در
بازپروري اين متن همين بود كه خطاي نوشتاري آدمها
را زياد بزرگ نكنيم .كوشيدهام با زيروباال كردن نوشته
قلمانداز و بيچركنويسـ پاكنويس يك اديب بگويم جا
دارد خطاي امالانشايي جوانترها را پاي نظام آموزش
عمومي بگذاريم .اگر مدرس��ه موفقتر عملكند وضع
تا حدي ميتواند بهتر ش��ود .درهرحال اين هم بخشي
از دموكراسي اس��ت كه هركس با بضاعت مختصرش
حق حرف زدن و نوشتن داشته باش��د (اشتباه اماليي
رييسجمهور پرس��روصداي امريكا به ان��دازه خطاي
تايپياش عادي ش��ده اما برخي توييتهاي يك اديب
معاصر ايراني ن��ه)  .نگراني اگر از بابت عنعنات اس��ت
ضمانت كتبي ميدهم هزار س��ال ديگر زباني كه مردم
اين نواحي به كار ميبرند همچنان فارسي خواهد بود.
و اما بحث ش��يرين حافظب��ازي .ظريفي درب��اره اين
كيبورد گفت نارنجكهايي به اط��راف پرت ميكند و
بياعتنا به راهش ادامه ميدهد .در پايان اين گفتوگو
نارنجك نپراكنم و فقط اش��اره كنم خود آن تفنن كه
براي اشخاصي تبديل به مشغله و شغل و جايگاه شده
از اول پروپاي محكمي نداش��ت .در اين باره  10سال
پيش چيزي نوش��تم كه در سايت هس��ت .باري ،در
حافظ قزويني _ غني دس��تكم يك نكته مهم سراغ
دارم كه بماند براي مطلبي مستقل پيرامون آن بيزنس
سرگرمي.
  چ�ه كارهاي�ي در دس�ت كتابت داري�د ،چه
كتابهايي در دست انتشار و چه كتابهايي در
انتظارمجوز؟
در كنار كارهاي آماده انتش��ار كه هن��وز براي مجوز
نرفته ،در فكر تنظيم مناسب مطالبيام كه در  10سال
گذش��ته در اينترنت هوا كردهام .برخي را خوانندگان
جوانتر همچنان ميخوانند اما خوانندههاي بالقوهاي
اهل كيب��ورد و مانيت��ور نيس��تند و ترتي��ب و توالي
سنجيده به يك رشته مطلب كليت معنايي پيوستهاي
ميبخشدورايتكتكآنها.

براي س��الروز تولد فوزيه قالي نفيس تبريز فرستاد اما
فاروق گف��ت چون علياحضرت قب��ول نميكند براي
خودش برميدارد .غني از ش��نيدن اي��ن حرف آتش
ميگيرد و ناسزاهاي تند در يادداشتش رديف ميكند.
انتظار شاه براي برگشت دو انگشتر گرانبهاي اهدايي
او و پ��درش هم بيج��ا بود .ك��دام زن عاقل��ي چنين
چيزهاي��ي را پس ميدهد؟ دو س��ال بع��د در امريكا
همراه با پيش��نهاد ازدواج به گريس كل��ي جواهراتي
درجه ي��ك داد .بازيگر زيبا و مش��هور پيش��نهادش
را پس از چند ديدار رد كرد و نوش��تهاند به دوستانش
گفت پسفرس��تادن هداياي يك پادش��اه كار خيلي
بيادبانهاي است -رندان ممكن بود بيفزايند خصوصا
اگر از جواهرفروش��ي تيفاني در نيويورك خريده شده
باشد.
  در يادداش�تها بحث عربس�تان و مشكالت
س�فر حج براي ايرانيان هم مطرح ميش�ود كه
هنوز ادامه دارد و مشكالت با مصر هم كه ظاهرا
قابل حل نب�ود .حضور غني با ش�خصيتي كه از
البهالي يادداش�تهايش به دست ميآيد براي
حل اين مسائل نش�ان از قحطالرجال در ايران
بود؟ او همهچيزي ب�ود كه در چنته داش�تيم؟
كس�ي كه در طول عم�رش پس�تهاي زيادي
گرفتوپستهايبزرگيراهمنپذيرفت.
غني بهترين انتخاب بود و براي پس��ت س��فيركبير
چيزي كم نداش��ت .در جريان خواس��تگاري و ازدواج
با فوزيه جزو همراه��ان اصلي وليعه��د و در فرهنگ
اس�لامي و عربي وارد بود .ملك فاروق درخواستكرد
كتابهايي كه تالي��ف كرده به كتابخان��ه كاخ بدهد.
كمتر ديپلمات ايراني آن دوروبرها تا اين حد دوس��ت
و آشنا در چنان سطحي داشت .روايت ديگري نداريم
و ب��ر پايه يادداش��تهاي خودش حس��ابي تحويلش
ميگرفتند .پيشتر در سازمان ملل كه تازه راه ميافتاد
جزو هيات نمايندگي ايران بود و پس از قاهره ش��اه او
را به آنكارا فرستاد .براي شاه بس��يار مهم بود ايران در
چش��م دنياي غرب همتراز تركيه جلوه كند كه چند
سال بعد به ناتوپيوست .از او ميپرسند سفير بعدي در
واشنگتن خواهد بود؟ كم آدمي نبود.
درباره اش��اره ش��ما« ،با ش��خصيتي ك��ه از البهالي
يادداشتهايش به دس��ت ميآيد» ،بايد بگويم هرچه
بود يا نبود ،فرس��تادنش به قاهره كماثر و حتي بياثر
بود .س��فير قبلي ،محمود جم ،ه��م از پس صحبت با
يك مشت پاش��ا كه جرات دخالت در امور دربار مصر
نداش��تند برميآمد .ش��اه از پيه زيادي براي ماس��اژ
آدم ما در قاهره
استفادهكرد .در يكي دو ساعت صحبت با سفير مصر
   محمد قائد
در تهران برايش روش��ن ش��د در برابر طالقنامه فقط
   نشر كالغ
    1100نسخه
جنازه،جواهربيجواهر.
    276صفحه
  براي سوالي كه خود مطرح كردهايد چه جوابي
    20هزار تومان
داريد :امال و انش�اي اديبي ك�ه مدعي تصحيح
ديوان حافظ بود چرا تا اين حد پرخطا و ناهموار
است؟
تنها كس��ي نبود ك��ه در ام�لا و انش��ا نم��ره ممتاز
نميگرفت .نثر ناصرالدين ش��اه كه اهل كتابترين و جدول
باسوادترين پادشاه ايران بود جاهايي لنگ ميزند .در
كتاب قطور يادداشتهاي اعتمادالسلطنه ،ايرج افشار
تا دلتان بخواهد پانويس افزوده اس��ت براي تصحيح
كلمات وزير انطباعات قاجار (امس��ال به جاي امثال،
حرس به جاي حرص ،تحديد ب��ه جاي تهديد ،مقني
به جاي مغني ،نفوض به جاي نفوذ و بسياري ديگر).
محمدرض��ا ش��اه مه��ر 57ب��ه پس��رش در امري��كا
نوشت «امس��ال بخواطر زلزله طبس جش��نهاي  4و
 9آب��ان گرفته نميش��ود ».اس��داهلل عل��م در آخرين
يادداشتهايش مينويسد در فرصتي بايد تلفظ درست
مخ��در را به شاهنش��اه تذكر دهد.
مقنعه و صخ��ره و
ّ
اردش��ير زاهدي زير نامه ديپلمات وزارت خارجه كه از
قبول ماموريتي عذر خواس��ته بود نوشت «اين ديوس
حاضر نيست به مسافرت برود ديوس ديگري انتخاب
سب
نماييد ».و ماجراي چهار بار تكرار «ثب» به جاي ّ
در حكم اعدام سال  59را جاي ديگري آوردهام.
زبان مقدم بر خط اس��ت و ب��ه نظر من ام�لا تا وقتي
مخاطب منظور نويسنده را بفهمد و سوءتفاهمي پيش
نيايد موضوع چندان مهمي نيس��ت .نوشته آن آدم ها
در گوشه كنار ثبت شده چون مش��هورند وگرنه غلط
اماليي و انش��ايي فراوان بود و هس��ت .در شبكههاي
اجتماعي خطاي امال و انشايي نادر نيست« :توجيح»،
«ترجي��ه» «غورباق��ه»« ،اصطح��كاك»« ،كجدار و
مريض»« ،ش��اغول»« ،ماش��ينه خالمينا» (ماشين
خالهام اين��ا)  .جملههايي از قبي��ل «هويت فردي كه
بازداشت شده بود را تاييد كردند» و «آنچه ميخواستم
بگويم را گفتهام» همه جا عادي شده .زماني در آينده
شايد از كسي كه زيادي طبق اصول بنويسد بپرسند:
فارسي را از روي خودآموز  50سال پيش ياد گرفتهايد؟
من هم گاه با نوشتن شابدولظيم ،زرج و عليالسكينه
ش بهزنگ
تفريح ميكنم .مهم اين اس��ت كه فرد گو 
باشد و به تذكر مشاور و اديتور و مصحح و خواننده توجه
كند .سال  60درباره متني صحبت ميكرديم كه احمد
شاملو در آن نوشته بود «مهجور» .يكي از حاضران كه
حقوق خوانده تذكر داد در اين متن ،محجور درس��ت
افقی
است .طفلك شاعر كمي دس��تپاچه شد اما پنج شش
نفر ديگر ه��م مهج��ور (دورمانده ،جدا افت��اده) ديده -1مضطربودلواپس-قوي
بودند اما به احتمال زياد محجور (سفيه ،كمعقل) نه-2 .ربالنوعزمين-زنگار-بهشيوهاشراف
-3طمع-نفيتازي-الفت-درخشان
همهچيزهمگاندانند.
كلم��هاي يونان��ي ك��ه در عرب��ي اس��طوخودوس يا -4نوعيانگور-نژادما
اس��طخدوس ضبط ش��ده خيلي راحت اس��قودوس  -5كين��ه ت��وزي و انتق��ام  -ح��رف ده��ان كج��ي -
تلفظ ميش��ود و جماعت به بطانه (آستر) ميگويند برگهبهادار-تكيه
بتونه .وقتي همه ميفهميم ،چ��ه اهميتي دارد؟ نوكر -6شماره-ريختنپولبهحساب-فراموشي
قاموس لغت كه نيستيم .در صحبت با صافكار بگويي -7دانهخوشبو-خوشپوش-گياهشناسي
بطانهكاري ،ميزند زير خنده .مثلآميز قلمدوني كه به -8نوعيلباسزمستاني-اجداد
حوض بگويد حابض« .ماكاراني» احتماال در تلويزيون -9لقبكشورليبريا-پسرخورشيد-بابروز
وطني شنيدهايد و در ليست غذاهاي رستوران سطح -10لقباروپايي-فرشتهمغضوب-چوبهاعدام
باال «ترخان» دي��دهام .محك��مكاري جماعت وقتي  -11ش��راب  -از ش��هرهاي كردس��تان  -غذاي ساده -
گردنكش
نگرانندانگبيسواديبخورند.
زماني دبير ادبيات براي خودش كس��ي بود ،در ش��هر -12پانصدهزار-بسامد
اس��مي داش��ت و بعضي از آنها ش��عر و مقاله منتشر  -13بيگانه و غريبه  -سرحد كشورها  -شامه نواز  -ماهي
ميكردند اما از يك در دههزار محصل ها و يك درصد كنسرو
دانشجوها شايد چيزي در نشريات چاپ ميشد .امروز -14كرمرودهاي-ازخويشاوندنزديكتر-دقيقهفوتبال
مديرمعلم در نشريه و خيابان و صف نانوايي گم است -15باالبربرقي-عجز

كه يكي هست و هيچ نيست جز او
اهورا    جهانيان
كار موالناخواني ما در نوبت قبل به اين فراز از مقاله
نخست كتاب فيه ما فيه رسيد« :هر حقيقت كه تو
را ج��ذب ميكند چيز ديگر غير آن نباش��د ،همان
السرائر.
حقيقت باشد كه تو را جذب كرد يوم تُبلي ّ
چه ج��اي اين اس��ت ك��ه ميگويي��م .در حقيقت
كشنده يكي اس��ت اما متعدد مينمايد .نميبيني
كه آدمي را صد چيز آرزوس��ت گوناگون؟ ميگويد
تُتماج خواهم .ب��ورك خواهم ،حل��وا خواهم ،قليه
خواه��م ،ميوه خواه��م ،خرما خواه��م .اين عددها
مينمايد و به گفت ميآورد ،اما اصلش يكي است.
اصلش گرسنگي اس��ت و آن يكي است .نميبيني
چون از يك چيز س��ير ش��د ميگويد هيچ از اينها
نميبايد؟ پس معلوم ش��د كه ده و ص��د نبود بلكه
يك چيز بود » .كس��اني كه به اس��تانبول و س��اير
ش��هرهاي تركي��ه رفتهان��د ،احتماال ب��ا غذايي به
نام بورك هم آش��نا ش��دهاند .بورك غذايي اس��ت
مركب از س��بزي و پنير يا گوش��ت كوبيده كه در
خمي��ر ميپيچند و در روغن س��رخ ميكنند .قليه
هم كه گوش��ت بريان اس��ت .تتماج تقريبا همان
آش رش��ته خودمان است .يعني آش��ي است كه با
ن��ان و خمير ميپزن��د .موالنا ميگويد گرس��نگي
يكي است و غذا متعدد .كش��ندهاي كه اصل است
و واحد است و متعدد مينمايد ،ميل به غذا خوردن
اس��ت و تا وقتي كه اين ميل در وج��ود آدمي ارضا
نش��ود ،غذاه��اي گوناگ��ون مطل��وب و محبوب
آدميزادند و آدمي كه بر س��ر س��فرهاي رنگارنگ و
آراسته به غذاهاي گوناگون مشغول خوردن است،
«چون از يك چيز سير ش��د ميگويد هيچ از اينها
نميبايد ».كليديتري��ن جمله موالنا در اين فراز از
فيه ما فيه اين جمله اس��ت« :در حقيقت كش��نده
يكي اس��ت اما متعدد مينمايد ».اين جمله موالنا
البته لزوم��ا جنبه توحي��دي ن��دارد و ميتوان در
حوزههاي ديگري غير از الهيات نيز از آن اس��تفاده
كرد اما قسمت اول اين جمله (در حقيقت كشنده
يكي اس��ت) ،به هر حال ش��باهت زي��ادي به اين
بيت مش��هور هاتف اصفهاني دارد :كه يكي هست
و هيچ نيس��ت جز او /وحده الاهلل اال ه��و .هاتف در
بند اول از ترجيعبند مش��هورش ميگويد ش��بي
مغبچگان س��يمينعذار
اتفاقا به خلوت پير مغان و
ِ
گلرخس��ار راه يافته و در گوش��هاي پنهان ش��ده
اس��ت :من ش��رمنده از مس��لماني /ش��دم آنجا به
گوشهاي پنهان /پير پرس��يد :كيست اين؟ گفتند:
 /عاشقي بيقرار و سرگردان /گفت :جامي دهيدش
از ميناب /گرچه ناخوانده باشد اين مهمان /ساقي
آتشپرس��ت آتشدس��ت /ريخت در س��اغر آتش

س��وزان /چون كش��يدم نه عقل مان��د و نه هوش/
سوخت هم كفر از آن و هم ايمان /مست افتادم و در
آن مستي /به زباني كه ش��رح آن نتوان /اين سخن
ميشنيدم از اعضا /همه حتي الوريد و الشريان /كه
يكي هست و هيچ نيس��ت جز او /وحده الاهلل اال هو.
قطعا موالناي وحدت وجودي هم با اين بيت هاتف
موافق اس��ت و از آن جملهاش اين معنا نيز مستفاد
ميشود ،ولي اينكه «كش��نده يكي است اما متعدد
مينمايد» ،در بس��ياري از حوزههاي جهان هستي
و زندگي بش��ر مصداق دارد .مثال زيستشناس��ان
و فيزيولوژيس��تها گفتهاند كه ترش��ح غدد فوق
كليوي موج��ب افزايش آدرنالين در خون انس��ان
ميش��ود و افزاي��ش آدرنالي��ن ب��ا ماجراجويي و
هيجانخواهي نس��بت عميق��ي دارد .يعني افراد
ماجراجو معتادند به آدرنالين باال در خونش��ان .و
علت اين اعتي��اد ،همان فعاليت غ��دد فوق كليوي
است كه منجر به ش��كلگيري عادت ماجراجويي
در چنين افرادي ميش��ود .پس هيجانطلبيهاي
متعدد اف��راد ،نهايتا از يك چيز نش��أت ميگيرد و
آن چيزي نيس��ت جز يك عام��ل فيزيولوژيك در
وجودش��ان .كمااينكه خوراكطلبيه��اي متعدد
افراد ني��ز ،چنانكه موالن��ا ميگوي��د ،نهايتا علتي
فيزيولوژي��ك دارد و آن چيزي نيس��ت جز كاهش
س��وخت بدنش��ان .در واق��ع در بس��ياري از اين
موارد ،اگر مجهز به دانش علمي باش��يم ميتوانيم
بگويي��م «پس معلوم ش��د كه ده و ص��د نبود بلكه
يك چيز بود » .ش��ناخت علمي هم چنين نش��ان
ميدهد بس��ياري از تح��والت رخداده در طبيعت
هم ،كه متعددند ،منش��أ و علتش��ان يكي اس��ت.
مثال افزاي��ش خشكس��الي ،از بين رفت��ن يخهاي
قطب��ي ،آتشس��وزيهاي گس��ترده ،توفانهاي
مخرب ،رعدوبرقهاي مرگبار و حتي امواج س��رما،
همگي محصول گرم ش��دن كره زميناند .در واقع
موالنا در فق��ره مذكور ،از وحدتي س��راغ ميگيرد
(يا خب��ر ميدهد) ك��ه در پش��ت كث��رت پنهان
اس��ت و نياز به رونمايي دارد .با اين نگاه ،بس��ياري
از كثرته��ا در حوزهه��اي گوناگ��ون هس��تي ،به
وحدت منتهي ميشوند .يعني از دل يك امر ،امور
گوناگوني بيرون آمده و ناظر اه��ل تامل ميتواند،
در حركتي معك��وس ،از كثرت به وحدت برس��د.
اما اگر اين نگاه را بس��ط دهيم ،ب��ه همان مدعاي
هاتف ميرس��يم :كه يكي هس��ت و هيچ نيس��ت
ج��ز او .يعن��ي در اثر اين بس��ط ،بس��اط كثرت به
كلي جمع ميش��ود .يا اگ��ر كمي كوت��اه بياييم،
شأن كثرت چيزي نيس��ت جز ظهورات و تجليات
گوناگون يك چي��ز .و آن چيز ،چيزي نيس��ت جز
آفريننده همهچيز!
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