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ي با موالناسلف  
 شكوفه كريمي

دانشجوي ارشد مديريت رسانه   

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 

 

آيا شما به نظريه سفر در زمان اعتقاد داريد؟ و مثل استيون هاوكينك معتقديد در يك نقطه زمان و مكان در هم 
گذشته يا ند طي پيشرفتهاي تكنولوزيك با يك ابزار يا حتي كليك ساده به اينكه بشر بتوا آميخته مي شود يا نه؟

.آينده سفر كند  

دوستان را نگاه مي كردم كه هشدار قديمي بودن نسخه روي  پيام هاي ارسالي  نيمه هاي شب  طبق معمول
در آن  قابليت هاي جديدمتوجه  ،رساني كليك كردم و بعد از دانلود نسخه جديد روي گزينه بروز. گوشيم آمد

 .اطرافم دارد عوض مي شودديدم فضاي  ليك كردم كه ك  travel in timeاز سر كنجكاوي روي گزينه  .شدم
بهوت به آدمهايي كه با كاله و ردا و لباس ها ي مات و م .خودم را ميان كوچه قديمي با خانه هاي كاهگلي ديدم

بله به گمانم  .هم همانقدر از ديدن من شگفت زده شده بودند اآنه. قديمي از كنارم مي گذشتند نگاه مي كردم
و صدا كمي  همهمه و سر از .عده ي زيادي اطرافم جمع شدندطولي نكشيد .!!!سفر كرده بودم 7و  6 به قرن

آمد و همانطور كه  او كنارم. رد افراد رامتفرق كندمردي كه نگراني را در چهره من مي ديد سعي ك. ترسيده بودم
با تعجب پرسيد تهران ديگر كجاست؟ . از كدام شهر آمده اي غريبه؟ گفتم تهران: سرا پاي مرا نگاه مي كرد گفت

گفتم . گفت با من بيا تا تو را نزد مواليم ببرم. جواب دادن نكردمبراي من كه مي دانستم قضيه چيست تالشي 
ي او عارفيست فاضل و شاعر: قتي نگاه پرسشگرم را ديد گفتو. الدين موالت كيه؟ گفت خداوندگارم جالل

وقتي از . پشت سرش راه افتادم، به در خانه كه رسيديم كلون در را باز كرد و مرا به داخل هدايت كرد. انديشه ور
سه مرد را ديدم كه يكي از آنها محاسن سفيدي داشت و دو مرد ديگر روبرويش نشسته  ،در سرسرا وارد شدم

ياد كتابي كه . اشك درچشمانم جمع شد و شوقي سرا پاي وجودم را گرفت. مرد مرا به آنها معرفي كرد. بودند
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و  هول. زرينكوب خوانده بودم افتادم چند سال پيش راجع به موالنا و مريدانش حسام الدين چلبي و صالح الدين
او . نسخه از آن را روي گوشيم دارم دستپاچه گفتم مي دانم او كيست مثنوي معنويش را خوانده ام ، حتي يك 

وقتي ديدم حرفهايم برايشان باورپذير نيست دوربين جلوي گوشيم . با نگاه نافذش موشكافانه به من نگاه مي كرد
پرسيد چكار ميكنم؟ و . ولي انگار باعث آزارشان شده بودم . را تنظيم كردم و شروع كردم به سلفي گرفتن با آنها

گفتم عكسها را در صفحه . ن توضيح دهمصفحه فيسبوك و اينستا برايشا يكردم در مورد من نااميدانه سعي م
گفتم در يك فضاي  .است ن فهميدم حرفهايم برايشان نامانوساز نگاهشا .ميگذارم فالوور هايم اليك مي كنند

  .گسترده عده ي زيادي با هم معاشرت و گفتگو مي كنيم

:و گفت كشيد به محاسنش يدست موالناي پير عصايش را استوار كرد و  

  دال نزد كسي بنشين كه او ازدل خبر دارد  

  به زير آن درختي رو كه او گلهاي تر دارد  

  در اين بازار مكاران مرو هر سو چو بيكاران 

  به دكان كسي بنشين كه در دكان شكر دارد   

ت بار پير را برخودم تولي وقتي نگاه شما .يادم آمد كه هميشه در درس ادبيات ضعيف بودم خصوصا معني ابيات
 اين فضا باعث مي شود از. نيستگفتم آنطور كه فكر مي كند  .حس كردم سعي كردم فضا را تلطيف كنم

خودش را هم به او نشان »fan page«حتي . حتي ديگران را با خود همراه كنيم همديگر آگاه شويم ونظرهاي 
  .دادم

 :فتپير درنگ كوتاهي كرد و سپس گ

 نه هر كلكي شكر دارد نه هر زيري زبر دارد

 نه هر چشمي نظر دارد نه هر بحري گهر دارد

 چراغ است اين دل بيدار به زير دامنش مي دار 

از اين باد و هوا بگذر هوايش شور و شر دارد    

روي گزينه  .ديدم بحث كردن واقعا فايده اي ندارد ولي خوشحال از اينكه چند عكس سلفي خوب گرفته ام  

. كليك كردم و دوباره به دنياي خودم بازگشتم  Back  


