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با دكتر دينانی در جهان موالنا

كيميای عشق
كريم فيضی

بازگشت به اصل
ح�اال اج�ازه بدهيد بپردازيم به مص�داق ني و اين كه
«اين ني» چيست يا كيست؟
«اين ني» نشان ميدهد كه موالنا «ني» را نزديك ميبيند و به
همين جهت ،من تكرار ميكنم نسخههايي كه «از ني» ضبط كردهاند،
نادرس��ت وناصوابند« .ني» براي موالنا نزديك اس��ت ،چون احساس
فراق اولين احساس اوست .براي مردي همچون موالنا ،اولين احساس،
حس جدايي و فراق است.
ّ
چه بس��ا بتوان از عموميت اين حس س��خن گفت و اين س��ؤال را
مطرح كرد كه چرا اولين احساس احساس فراق است؟
سؤال سهمناكي را مطرح كرديد ...ببينيد ،انسان آغاز و انجام دارد.
به طور كلي ،هيچ موجودي بيآغاز و بيانجام نيست ،از جمله انسان.آيا
موجود آگاه ،به «آغاز» و «انجام» خودش ميانديش��د يا نميانديش��د؟
حداقل انسان چنين است كه به آغاز و انجام خودش ميانديشد .سؤال
اين است كه آيا انديشيدن به آغاز اول است يا انديشيدن به انجام؟
هر دو انديش��ه اصل و مهم اس��ت ولي انديشه آغاز ذهن را بيشتر
درگير ميكند ،چون ما به آغاز نزديكتريم و از انجام دورتر.
بله ،هر دو مهمند و هم آغاز و هم انجام مهمترين بخش انديشه
انس��ان را تش��كيل ميدهند ولي س��ؤال من اين اس��ت كه بين اين دو
انديشه ،كدام اصالت دارد و اصالت كداميك بيشتر است؟
به نظر ميرسد آغاز.
درس��ت اس��ت ،چون اگر آغاز نباشد ،انجام نيست .ما انجام بدون
آغ��از نداري��م .پس حتم ًا بايد ب��ه آغاز فكر كرد .البته منظورم از «بايد»
بايد دستوري نيست .منظورم اين است كه ناچار و ناگزير ،انسان سالم
مسخ نشده به آغاز ميانديشد .انديشيدن به آغاز مهم است و نميتوان
به آن نينديشيد.
ني وجود به آغاز خودش ميانديشد و سرانجام بايد بپذيريم كه
اين ني« ،خود» ما هستيم .توجه ميكنيد؟ «اين ني» خود موالناست.
موالنا به خودش اش��اره ميكند و خودش نواي بازگش��ت به اصل س��ر
ميدهد .او از فراق ناله ميكند و حرفش اين است كه:
روزها فكر من اين است و همه شب سخنم
كه چـرا غافــل از احــوال دل خويشتنــم
از كجــا آمــدهام؟ آمـدنـم بهـر چـه بـود؟
به كجــا مـيروم آخـر ،ننـمايـي وطنــم؟
***
من ملك بودم و فردوس برين جايم بود
آدم آورد در ايــن ديــر خـراب آبــادم
همه ابياتي كه خوانديد ،از دو ش��اعر اس��ت ،دو بيت اول منسوب
به موالناس��ت ولي در آثار او يافت نش��ده و بيت س��وم هم از غزليات
حافظ شيرازي است.
مهم نيس��ت اين ش��عرها از چه كس��ي است و حافظ گفته است يا
موالنا! مهم محتواي اين شعرهاس��ت كه الهي بودن نس��ب انس��ان را
روايت ميكند و اينكه انس��ان از آس��مان به زمين آمده و در خاكدان
طبيعت گرفتار شده است.
ح��اال ب��راي اينكه بعدها خوانندگان اين كتاب فكر نكنند كه من
صوفي هستم ،ميخواهم از كالم خداوند شاهد بياورم .قرآن ميفرمايد:
اناهلل و انا اليه راجعون .ما از حقيم و به سوي حق بازميگرديم .سرانجام ما
بازگشت به حق است .ما به اصل خودمان بازخواهيم گشت .از همينجا
ش��ما ميتواني��د مالحظ��ه كنيد كه نواي ني موالن��ا ،تا چه ح ّد با نواي
قرآن كريم هماهنگ است.
براي اثبات اين موضوع ميتوان به آيات ديگر قرآن هم اش��اره
كرد ،از جمله :و الياهلل المصير ،يا آياتي كه پايان و بازگشت امور را به
سوي خدا ميدانند :و اليه ترجع األمور.
نص قرآن كريم
همه چيز به خداوند برميگردد بدون استثناء .اين ّ
اس��ت .من از اين موضوع تعبير ميكنم به «ني قرآن كريم» كه نواي
عجيبي دارد .قرآن ،ني الهي است و موالنا از ني وجود خودش ،مفهوم
همين «ني» را ميشنود و ميگويد :اگر به ني وجود من گوش دهيد،
شكايتي را خواهيد شنيد كه از جداييها حكايت ميكند.
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نگاهي به رمان«چيزي به تابستان نمانده»،نوشته بهاران بني احمدي

تولد زندگى در دفتر خاطرات

مث��ل گرب��ه اي كه هر جور رهاي��ش كنند با نك پنجه روي زمين
ميآيد ،من هم مدام س��ر از اتاق بارون در مي آورم.هميش��ه همين طور
بودهام .خوشم مي آيد همه چيز را درباره دختري كه از وجودم است – اما با
من فاصله دارد – بدانم.هر چه بيشتر وارد رازهايش مي شوم ،مورچههايي
كه زير پوست تنم النه كرده اند با سرعت بيشتري وول مي خورند.انگار
مي خواهند از چشم و گوش و حلقم بيرون بيايند.
موبايلش توي دس��تهاي من س��نگيني مي كند .درست به اندازه
سررس��يدي كه س��الها پيش توي همين اتاق كشفش كردم.حاال من
گوشي سنگين را زير بالشت مي گذارم و در دستهايم سنگيني سررسيد
نوجواني بارون را حس مي كنم.به اين مي گويند خاطره سلولي يا خاطره
ماهيچه اي يا هر اسم ديگري....
وارد اتاقش كه شدم،همه چيز مثل هميشه بود،با اين تفاوت كه مي
دانس��تم در اين اتاق پي چيزي آمده ام و بايد چيزي را در اين س��رزمين
كش��ف كنم.الي كتابهاي��ش را گش��تم.الي آلبومهاي عكس.الي
كاغذها .شايدعكسي،كاغذپاره اي،چيزي باشدكه من،دريا ماندگار،مادر
بارون،از آن بي خبرم.كشوهايش ،قفسههايش.كمدهايش.حتا كشوهاي
قفل دار.همه را گشتم اما چيزي نبود...
***
رمان «چيزي به تابس��تان نمانده» نوش��ته به��اران بني احمدي،
توسط نشر چشمه به بازار كتاب آمده است .خانم بني احمدي كه متولد
س��ال  63اس��ت ،در نخس��تين رمانش،روزگار دختر جواني را در تقابل با
جامعه و خانواده اش،با قلمي ش��يرين اما هش��دار دهنده،مورد واكاوي
قرار مي دهد.
م��ادري ب��ه نام «دريا»غفلت ًا دفتر خاطرات دخترش را مي بيند و با
آرامش��ي مادرانه،آن را مي خواند تا با روحيات دخترش «بارون» بيش��تر
آشنا شود ،تا شايد تنهاييشان را با هم قسمت كنند.
بهاران بني احمدي كه در پاریس،رشته تئاتر و فلسفه خوانده و در
ایران هم تجربه بازیگری را دارد،در اين رمان،بازي با ذهن و قلم را در
خلق يك داستان جذاب و خواندني به خوبي كارگرداني كرده و از مادر
و دخترش اثري ماندگار به ادبيات مان هديه داده است.
رمان در سال  93نوشته شده و اتفاقات داستان حدود دوره زمانی
اوایل انقالب تا انتخابات  92را پوش��ش داده و در واقع در اين داس��تان،
عالوه بر روند معمول زندگی این خانواده ،به اتفاقات اجتماعی و سیاسی
آن زمان هم پرداخته شده است.
ادامه اين رمان مي خوانيم:
لباسه��اي ب��ارون را آوردم.ت��وي جيبه��ا،الي
آستينها،مقنعهها،كش��وها را نگاه كردم.مس��تاصل از آن «سررسيد»،از
آن همه خاطره كه معلوم نبود حاال كجاس��ت.مي دانس��تم هس��ت.يك
جايي در همين اتاق است.جايي كه عقل جن هم نمي رسد.
زير ميز،الي قفس��هها،همه ي جاهايي كه خود من ممكن اس��ت
چي��زي را پنه��ان كنم،جايي كه دارويي را از دس��ت بچهها يا پولي را از
دست دزدها پنهان مي كنم.
پش��ت آينه جايي بود كه دالرهاي زمان جنگ را قايم مي كردم.
دالر ب��اال م��ي رف��ت و مردم مي خريدند ب��راي روز مبادا.دالرهايي كه
عقل محافظه كار من تا آخرين لحظه هم نگهشان داشته بود تا همين
طور باال بكش��د.بعد از قطعنامه اما دالر پايين آمد.بازاريها س��كته قلبي
كردند.من هم همين حال را داش��تم.دالرهاي پش��ت آينه ديگر به هيچ
دردي نمي خورد.ضرر كرده بوديم.دست انداختم پشت آينه نبود.دوباره
دس��ت انداختم.چهره ي برافروخته ي من افتاده بود توي آينه و دس��تم
آن پشت .دالرها نبود....
هم��ه را فره��اد همان وقتها فروخته بود.همان وقتها كه زمزمه
تمام ش��دن جن��گ توي خيابانها پيچيده بود.قب��ل از قطعنامه.از تمام
دالره��ا ي��ك پنج دالري مانده بود كه ش��د يادگاري موقعيت شناس��ي
فرهاد و سر به هوايي من.
پشت آينه گير كرده بود و فرهاد نتوانسته بود اين اسكناس سمج را
شكار كند.اين از آن وقتهاست كه نفس راحتي مي كشي و مي گويي
چه خوب كه فرهاد هست.چه خوب كه كسي هست كه بهتر از تو بازار
را مي شناسد.كسي كه مي داند جاي دالرها پشت آينه نيست.مي داند
جنگ دارد تمام مي شود و بايد جلوي ضرر را گرفت....
دست مي اندازم پشت آينه،چيزي نيست.زير فرش،حتا وسط ميله
بارفيكس را هم نگاه مي كنم تا ش��ايد تكه كاغذي آن جا پنهان ش��ده
باشد .همچنان پريشان و مستاصل....اما اين دفتر خاطرات،چه دارد كه

محمدرضا حیدرزاده
مادر را كنجكاو كرده تا آن را پيدا كند و بخواند؟
چند مورد از نوشتههاي دفتر خاطرات بارون را مي خوانيم:
 17آبان :76من امروز خيلي حالم گرفته بود.همه مردم خوشحال
بودند اما من خيلي ناراحت بودم .مايلي كهن بركنار ش��ده و «وي يرا»
به جايش آمد.من دلم براي مايلي كهن مي سوزد.او براي تيم ما خيلي
زحمت كش��يده اس��ت.من مي خواهم فردا به رئيس جمهور زنگ بزنم و
بگويم كه ما را به جام جهاني ببرد.او خيلي خوب است و بچهها را خيلي
دوس��ت دارد،ب��ه ح��رف ما بچهها گوش مي كن��د و مثل رئيس جمهور
كشورهاي خارجي و كلينتون خودش را نمي گيرد.امروز با بچهها بعد از
دعاي كميل كه سر صف مي خوانيم،براي تيم ملي هم دعا كرديم....
 9آذر :76م��ا ب��ه ج��ام جهان��ي رفتيم.ب��ه اس��تراليا دو گل زديم.
خ��داداد عزي��زي و عابدزاده گل كاش��تند.مهدوي كي��ا هم خيلي خوب
بازي كرد و كال بچهها خيلي خوب ظاهر شدند.همه مان بعد از بازي به
خيابانها ريختيم و شادي كرديم.عمو كيوان و خاله مينا با سحر دنبالم
آمدند و با هم به خيابان ولي عصر رفتيم.
ب��راي اولي��ن ب��ار در زندگي مان مثل خارج ،همه در خيابان ش��اد
بودند .عمو كيوان آهنگ «ورزش��كاران دالوران» را از ماشينش پخش
كرد و همه دور مان جمع شدند و آن را خواندند.اما من دلم براي هري
كيول مي سوزد.خيلي از او خوشم مي آيد و وقتي آنها باختند ،او خيلي
گريه كرد.با اين كه از بردمان خوشحال شدم،اما هري كيول واقع ًا قيافه
معصومي دارد و آدم دلش براي او مي سوزد.
13آذر:76مامان امروز براي س��حر ش��كالت هوبي خريد و براي
م��ن ت��ك ت��ك مينو.بعد گفت چون تو درك مي كن��ي كه من آخر ماه
پول ندارم و تازه هر روز هم نمي توانم براي تو پول ش��كالت خارجي
بدهم.ولي س��حر دختر خاله ي توس��ت و ما بايد براي ديگران هميش��ه
چيزهاي بهتر را بخريم.
من خيلي ناراحتم و دلم شكالت هوبي مي خواهد و خيلي بيچاره
هس��تم .دلم مي خواهد زودتر ش��وهر كنم و با او فرار كنم تا از دس��ت
اين همه فرق كه مامان بين من و غريبهها مي گذارد ،خالص بش��وم.
كاش يك بار از نزديك هري كيول را مي ديدم تا او عاش��ق من بش��ود
و با هم از ايران برويم.
 31خرداد:77امريكاييها خيلي نامرد هستند.براي تضعيف روحيهي
تيم ما قبل از بازي با ايران،فيلم بدون دخترم هرگز را نش��ان دادند.من
اين فيلم را نديده ام ،ولي مي دانم اين فيلم خيلي دروغ است.اما بعد از
بازي دل ايرانيها خنك شد.
آنها جواب نامردي ش��ان را گرفتند و ما به خاطر گلهاي مهدوي
كيا و استيلي امريكا را برديم و همه جاي دنيا ايرانيها سر بلند شدند.عمو
ف��رزاد از امري��كا به بابا زنگ زده و گفته بود در امريكا هم همه ايرانيها
به خيابانها رفتند و جشن گرفتند.
2مهر:77من و س��حر تصميم داري��م براي اينكه رئيس جمهور از
س��فر مي آيد ،به فرودگاه مهرآباد برويم و براي او گل ببريم.همه مردم
و آدمه��ا دلش��ان م��ي خواهد بروند و ب��راي او گل ببرند .چون او بعد از
س��الها به س��ازمان ملل رفته و با حرفهاي خوبي كه زده ،آبروي ما را
هم خريده است.
م��ا ميخواهي��م با يك آژانس برويم،اما چون فرودگاه دور اس��ت،
نميدانيم بايد چه قدر پول بدهيم .ما هر كدام پنج هزار تومان ميآوريم
تا حتي اگر ده تومان هم
شد ،رفت و برگشتمان
از آنجا اش��كالي نداشته
باش��د و آبروي ما براي
پول نداش��تن نرود.قرار
است همه جوانها آنجا
جمع ش��وند و از رئيس
جمهورم��ان اس��تقبال
كنند....

