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کلمهبهکلمهیاینکتاببااندوهوِمهر
بهپـدر؛کهوقتیاسِممرگمیآمدچشمهایشبرقمیزد
بهپـدرم؛کهحاالدیگرچشمهایشخاکشده...



۱۱ چنان بخوان که تو دانی... 

۱۵ حرِفآخر؛بکوبیدُدُهلهاودگرهیچمگویید!

۲۱  پارهیدوم؛نخستینباراِنجهان

۲۵ پارهیسوم؛منُمصَحِفباطلم،ولیکن...

۳۳ پارهیچهارم؛دوِرخودبچرخ!یار،خوِدتویی!...

۳7 پارهیپنجم؛کسیکهکفرندارد،طلبندارد

۴۳ پارهیششم؛خوشکاَفَرکیستاینشهاب!

۴7 پارهیهفتم؛وطِنمندریاست!

۵۱ پارهیهشتم؛تابوتیبرایپدرم،گهوارهایبرایپسرم

۵۵ پارهینهم؛وقتنیستهنوز

۵9 پارهیدهم؛ازتناقضهاِیدل،پُشتمشکست

6۳ سخنیبامؤلِفکتاب!

فهرست



69 پارهییازدهم)مدعاینخست(؛حاالچراشمس؟

7۵ پارهییازدهم)مدعایدوم(؛آیاموالناآفریدگاِرشمسنبودهاست؟

89 پارهیدوازدهم؛تنهانیستیم!هستند!

9۳ پارهیدوازده+یک؛نقدیپساُمدرنبرَمتنیکالسیک

97 پارهیچهاردهم؛معنارابهذاِتتهیاشبرگردان!

۱۰۱ پارهیپانزدهم؛دیداِرَشمسباَشمس

پارهیشانزدهم؛خودغریبیدرجهانچونشمسنیست!۱۰۵

۱۰9 پارهیهفدهم؛آیاخداوندهمتقّیهکردهاست؟

۱۱۵ پارهیهجدهم؛دراندرونمبشارتیست!

۱۲۳ پارهینوزدهم؛اَنتُمالفقراءاِلیاهلل

۱۲7 پارهیبیستم؛تانُمردی،نُبردی!

۱۳۱ پارهیبیستویکم؛بازیچهیکودکاِنکویشکردی!

۱۳۵ پارهیبیستودوم؛ازرنجیکهبودامیبََرد!

پارهیبیستوسوم؛راز،شایدهمینعدِمحضورتوباشد۱۴۱

۱۴۵ پارهیبیستوچهارم؛ُهشیاریدرعیِنمستی

۱۴9 پارهیبیستوپنجم؛بهوقِتنیامدن...

۱۵۳ پارهیبیستوششم؛عاشِقخویشم!

۱۵9 پارهیبیستوهفتم؛دنباِلکسینمیگردم

پارهیبیستوهشتم؛متِنکامِلالیحهیسرگشادهیواخواهی۱6۳

۱7۳ پارهیبیستونهم؛اورادیدرُحلوِلبادوتناُسِخباران

۱77 پارهیسیاُم؛پلکهایمداردسنگینمیشود...



چنان بخوان که تو دانی...



مقدمهنوشتنبرکتابیکهقراربودقصِدبیمقصدشتماشای
آنزیروِزبَرش��دنهاوش��رِحآنشهدوِش��َکرشدنهاباشد

چهقدردشواراست!
صادقان��هاعترافمیکنمک��هاینکتاب،ج��داِلپایانناپذیِر
روایتهایازهمگسس��تهیکاتبیس��تکهگاه،یّکهوتنها،از
جش��ِنخاکس��پاریخوددرهیئِتموالنابازمیگرددوگاهبا
تحّیردرش��مسمینگردکهبهدی��داربیگانهیدرونخویش
رفتهاست؛انگارنقشهادرهم،باهمواززبانهم،درساختاری
دایرهوار،یکسخنمیگویندوهمهتکرارآنخِطسوماست!

دربرخ��یازخط��وِطاینمکت��وب،معن��ادرفاصلهیبین
متن،ش��مسومخاطببهتأخیرمیافتدونیزچهبس��اکه
ساختاررواییناپیوستهوبینظمیدرظهوِربیآدابوترتیِب
راویانمتعّدد،ماهیِتوجودِیُخردهروایتهارازیرسؤالببرد
ومخاطبرابهوادِیبیمکانیوبیزمانیبکشانداماچهباک؟

برایخداونداِنوقت،مستقبلوماضيبیمعناست.
درای��نچارس��وِقپرغوغ��ا،صداهایدیگرینیزش��نیده
میش��ود؛حتیآوایآرامبوداکهبافاصلهایدوهزارس��الهبه
میدانمیآیدتاشباهتهایخودباشمسرابهتماشابنشیند
والبتههرآنچ��هاوودیگرراویاندریافتهیامؤلِفایناوراق
نگاش��ته،چیزیجزفهمووهمِیکمخاطبدرقرنبیستو

یکمازاستنطاِقمتنیدرقرنهفتمنخواهدبود!

ش��مس،یاغیغریبیاس��تکهحتیب��اموالنانیزفرقو
فاصلهیبسیاردارد.
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دریغمآمدجسارتوجرأِتشمسدرعبوِرسالکانهازدانایی
بهبیناییونیززبانتیزوگزندهیویدرمحاِقخاموشیبرود

ورویطاِقعادتوفراموشیبماند!
دریغمآمدپایانبندیهایمش��خصومحتوم،پروندهاین
مس��ائلمهمومبهمرادرذهنمخاطبمختومهکندووی
رابهس��متیقینِروانشناختی/شناس��نامهای/موروثیونیز

خوشبختیوآرامِشانگیزشیسوقدهد!
دردلبرخیازپارههارگههایطنزیوجودداردکهگاهی
پررنگمیش��ود،چنانکهگفتهانددرمراحلمختلف»س��فر
قهرمان��ِیدرون«،بعدازعبورازش��خصیِتفرزانه،درانتهای
س��فربهشخصیت»دلقک«میرسیم؛کس��یکهباخندیدن
بهخودودیگرانمیخواهدمارامتوجهوجهتراژیِکهس��تی
کند؛ایماژواستعارهش��مساززندگینیزدربرخیازاوراق
مق��االت،بازییاطنزبوده،بههمی��ندلیلفکرمیکنماگر
میخواستمشمِسازمرتبهفرزانگیدرگذشتهرانشاندهم،
بیشازنیمیازاینکتاببایدبهصورتطنزنگاشتهمیشد.
برخ��یازم��واردومطال��ِباینکتاب،حاجتبهش��رح،
حاش��یهنگاریوبازگرداندنعباراتغیرفارس��ییادش��وار
داش��تامابنابهعلِلذوقی)ونهدالیلمعرفتی(ازاینکار

پرهیزکردهام!

وحرِفآخراینکهراس��تشرابخواهیدگاهیش��یفتگی
وش��یداییامبهشمسوموالناباعثش��دهکهجانبدارانه

بنویسم؛ایننَفس،جاندامنمبرتافتهست...
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اعت��رافمیکنمکهاینواقعهخارجازس��احتارادهاتفاق
افتادهاستوبهقولخودموالنا:

گفت چون باشد خود آن شوريده خواب
که درآيَد در دهانَش آفتاب؟

ه��م»دی��وانکبیر«موالن��اوهم»مقاالت«ش��مسازیک
حیثدیگرپیچیدهوغامضاند؛دربس��یاریازموارددراین
کتابهامعلومنیستکهمخاطبکیست؟موالناستیاشمس
یاخداوند؟بهس��ببش��گرفیوژرفایچنی��نتجربههایی،
تش��خیصمخاِطبومخاَطب،حتیگاهبرایخودشمسو

موالنانیزدشواربودهاست!
شایدبرایحّلیاانحاللچنینپرسشهایی،بیشتربهفهم

درویشینیازداریمتالفظ°بارگیومعنیاندیشی.
اینغموض،درهمتنیدگیوعدمتمایزوتشّخِصراویان،به
روایتهایمتِنکتاِب»من آِن توام«نیزس��رایتکردهاست.
دراینکت��اب،ازجملهآرزوهایکاتبیکیاینبودهکهبذر
کلماتشبرسنگالِخس��وءفهمنیفتدویاطعمهیمرغانهوا
نشود.دودیگراینکهمخاطبازمشارکتدرمتنلذتببردو
التفاتیابدکهبرایاونیزدراینزمانپریشِیمکتوب،قیامِت
ُصغراییرخدادهاس��تتادرمواجههبامتن،ارواِحگمشدهرا

فرابخوانَدودرتنهمینکلماتمتجّسدکند.
من اين حروف نوشتم چنان که غير ندانست
تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی!

 عبدالحميد ضيايی
پنجماسفندهزاروچهارصدشمسی
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بکوبيد دُهُل  ها و دگر هيچ مگوييد!
حرِفآخر



همهمیمیرند!
اماُمردنهایکینیست!هرکسبهشیوهیخودمیمیرد...
صالحالدی��نزرک��وب،وصی��تکردهب��ودکهدرجش��ِن
خاکسپاریاش،بهاندوهوسوگواریرخصِتحضورندهندو

هیچکسنگریَدونوحهنخوانَد!
درلحظهیشگفِتعبوروعزیمت،درخواسِتواپسینِآن
عارِفاُّمی،درجشناِمحایخویشتناینبودکهُخنیاگران
وق��ّواالِنقونیه،پیش��اپیِشجنازهاشترانهه��ایدلانگیز
بخوانندوبهآبخراباتغسلاشدهندوبهآییِنمستانبا

سروروشادیبهخاکاشبسپارند!

ای عاشقان! ای عاشقان! هنگاِم کوچ است از جهان
در گوش جانم می رسد طبل َرحيل از آسمان...
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موالن��اهمآنوصیترااداکرد؛هش��تگروهازُمطربانو
ُخنیاگران،پیش��اپیِشپیکِرصالحالدین،نغمهسراییکردند،
سپسپیروُمریدان،سماعکنان،اورادرتابوتیازچوبتاک
بهگورس��تانبردندودرکنارتربتسلطانالعلمابهدِلخاک

سپردند.

حیِنمراسِمتدفین،خارخاِرپرسشی،روانیکیازمریدان
رامیآزاَردومیپرسد:

-پی��شازمرِگصالحالدین،درپیشجنازهیم��ردگان،قاریانومؤّذنان
میرفتندونوحهسراییمیکردند،اینزمانکهدوِرشماست،اینتاروتُنبک

چهمعنیدارد؟

وموالناباچشمانیخیسازشکوهواشتیاِقمرگ،پاسخمیدهد:
-درپی��ِشجن��ازه،قاریانومؤذنانب��رایآنمیروندت��اگواهیدهند
کهُمردهمس��لمانبود؛اماقّواالنگواهیمیدهن��دکهاینمّیتعالوهبر

مسلمانی،عاشقهمبودهاست!

ُهرَّسِتطبلهاودفهاونقارههادردلمپیچیدهاست!
آفتاِبروِزیکش��نبهپنجمجمادیاالخرسال67۲دارد
غ��روبمیکن��دوخداون��دگارجاللالدینمحم��ددرتِب

آتشناکیمیسوزد.
غلغلهایستدرخانه!

مریدانبلندبلنددعایصّحتمیخوانندبرایپیرشانکه
داردخرق��هتهیمیکندوآواِیآهس��تهیموالنادرغوغاِی

مریدانگمشدهاست:
-یارانمااینجانبمیِکشندوحضرتشمسالدینبهآنسومیخوانَد...
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کراخاتون،کهنمیتواندمراعاِتوصیتکند،جامهیخود
راچاکزدهومویهمیکند:

-اینورعالم!ایجاِنآدم!ایِس��ّرآندم!مارابهکهمیس��پاریوکجا
میروی؟

لبخندیبیرمقبرگوش��هیلب��انموالنانقشمیبنددو
آهستهمیگوید:

-میاِنعاش��قومعشوق،پیراهنیازشعر،بیشنماندهاست.نمیخواهید
کهبیرونکشندونوربهنورپیوندد؟

نيست عزراييل را دست و َرهی بر عاشقان
عاشقان عشق را هم عشق و سودا می ُکشد

بعدرومیگردانَدبهس��متس��لطانولدکهچشمهاشاز
بیقراریوبیخوابی،دوپارهیآتششدهتاواپسینپیراهِن

کلماتراازپیکرجانخوددرآورد:
رو سر بنه به بالين، تنها مرا رها کن

ترِک من خراِب شب گرِد مبتال کن
آدمیمرگرامیخوَرد!کس��ینشنیدهکهگفتهباشند:
ُل م���وٍت ذائق���ه النف���س«،بلک��هآمدهاس��ت:»کُل نفٍس 

ُ
»ک

ذائق���ه الم���وت«؛یعنینفِسما،مرگرامیخوردوازس��ر
میگذرانَد!

آخرمگرجاِنآدمیشکاِرمرگمیشود؟

اگربهدریاافتادهایوشنانمیدانی،خودرابهُمردنبزن!
دریا،ُمردگانوغرقشدگانرابرفرِقسِرخودمینَهد!

امامقصودازمرگ،َخلعِجسدیاپروازروحنیست!
ُمردهکیس��ت؟آنکهازخویشتنپرستیوخودشیفتگی
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تهیش��دهوپروایشفقتبهدیگریجانشراآکندهباشد؛
گشودگیبههمهیامکانهایروبهرووهمراهیبارنجهای

خودودیگری.
کتاِبجانراازنقشِکلماتتهیکنتادرپایاناینسفر
آنچهناخوانابمانَد،جس��متوباشدوصدایشمس،زندهو

تپندهدرجانتبخندد:
-برسنگگورینوشتهبودکهُعمر،اینیکساعتبود...

چون جان تو می ستانی جان پرور است مردن
حّقا ز جاِن شيرين، شيرين تر است ُمردن!

بی��اتادرگ��وشاتچی��زیبگویمکهرغبِتت��وبهمرگ
بسیارترگردد.

میدان��یچ��رادرحینخاکس��پاریزمزم��همیکنند:
»ُسبحان الَحّی الذی الَیموت؟«

فقیه��انخیالمیکنن��داینعبارِتجلی��لراخطاببه
خداوندمیگویند.

حاشاکهغیرتینمیورزندباناممعشوق!
خدایتعال��یعظیمترازآناس��تکهناِماورادرمرگیاد
کنند!»َح���یِّ الیموت«،خطاببههمینُمردهیروبروس��ت؛

یعنیچنانزندهشدیکهدیگرهرگزنخواهیُمرد!
ونامهیخداوندبهُمردهیعاش��ق،چنینآغازمیش��ود:

ذی الَیموت...«
ّ
ی الَحّی ال

َ
ذی الَیموت، ِال

َّ
»ِمَن الَحّی ال

ُمردنداریمتامردن!
موالناغارتُشدهیعشقاست!
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زندگیاشُگذارازسلس��لهمرگهاییب��ودکههرباراورا
پلهایباالترمیبُردوحاالایس��تادهاستبرپلهیآخر؛چشم
درچش��ِمُمردن،کهعروس��یووصالاس��تونَقِدخودبه

آسمانبُردن...
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