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  ملت عشق 
  
شود. انسان ها نو میها و مقامشود. اسمها مدام عوض میکائنات آهنگی کامل و نظامی حساس دارد. قطعات و نقطه

ه داند؛ ماهر است در بگردد. حال آنکه انسان این را نمیهر حرفی که بزند، هر ضرري که برساند، به سوي خودش برمی
داند... ملت ما ملت عشق است، طریق ما طریق عشق. در مسئول ناکامی هایش میسختی افکندن خود. همیشه دیگران را 

اي هر اي دیگر به آن افزوده می شود. به جایم. اگر جایی از زنجیر بگسلد، فورا حلقهپایان دل ها تنها یک حلقهزنجیرة بی
 .گر می آیدشمس تبریزي که می رود، در عصري دیگر، در مکانی دیگر، با اسمی دیگر، شمسی دی

 
، نوشته الیف شافاك با ترجمۀ روانِ ارسالن فصیحی را به پایان بردم. به رغم دیگر اشتغاالتم، کلّ »ملت عشق« دیشب، 

م. توانستم آنرا زمین بگذاراي را در کمتر از پنج روز خواندم؛ که نمیاین رمان دلکش و مسحور کنندة پانصد صفحه
 لال،ا اگزیستانسیلِ احوال و 		»ملت عشق«هاي درخشان همچنان در حال وهواي دیالوگنویسم، اکنون که این سطور را می

 دم... اتلق گدا، حسن مست، سلیمان کویر، گل عالءالدین، کراخاتون، ولد، سلطان 	کیمیا، شمس، مولوي، ژانت، عزیز،
 .کنممی مرور خود با را تبریزي شمس سلوکیِ گانهچهل قواعد و زنممی

 
میالدي؛  2008-2009گذرد و به موازات هم پیش می رود: بوستونِ سالهاي زمان متفاوت می دو و 	دو فضادر   رمان

ه مسئل« و» درمان شوپنهاور«و بغداد و قونیۀ نیمۀ قرن هفتم قمري. این سبک از روایت را دوست دارم؛ پیش از این، 
 م.ابا لذت تمام خوانده، نوشتۀ اروین یالوم را که با این سبک نوشته شده، »اسپینوزا

 
نج اش، طی بیست و پ» دیوان شمس مثنوي و«مولوي و  به سبب انس درازآهنگم با سنت عرفان خراسانی، و مشخصاً

ام. همیشه در خلوت، شمس را پیري شیخ تالطم آنها بسیار خواندهة احوال موالنا و شمس و زندگی پرسال اخیر، دربار
قلندريِ مالمت پیشه است،   جسارت و جدیت و صراحت لهجه و نگاه نافذي دارد وگیر که کاریزماي فوق العاده و 

کرد، ام؛ معلم و مکتب داري که بسان ویتگنشتاین جوان که چند سالی در روستاهاي اطراف وین معلمی میتصویر کرده
 ظانِ غیر متعظ و جمهور فقیهانکند؛ سالکی که در واعکام میرود و شاگردان را تادیب و تلخهر از گاهی از کوره در می

 اند؛نکرده درك و نچشیده آنرا لب و مغز و	زند، که در شریعت و پوستۀ دین ماندههاي تند میطعن

گیرد. افزون بر این، عنایت شمس به طبقات فرودست جامعه، مواجهۀ شمس با شیخ یاسینِ فقیه از همین امر پرده برمی 
» لت عشقم« مستمندان که تداعی کنندة سلوك مسیح است، از دیگر فقرات دل انگیزنظیر روسپیان و متکدیان و 

 افزون تن،گش دور هايافق همنورد و شدن سبکبال و سبکبار براي که کندمی گوشزد موالنا به خلوت در شمس 		است.
ۀ زیستۀ تجرب و کنی برخاست و نشست نیز فرودستان با باید شدن، جمع قبلۀ و محبوبیت و شهرت شهوت در زدن آتش بر

قدر دیده  اي وتو که فرزند سلطان العلماء هستی و همیشه محترم بوده سازي، خصوصاًخود را از این حیث بیاکنی و غنی
 ي.او بر صدر نشسته
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کیمیا و  ۀ، رابطۀ عاشقان ـ گذارد نه بودنشانهایی که فقدان و نبودنشان بر ما تاثیر میپدیده -» خال«مفهوم   برکشیدنِ
هاي کرا خاتون و سلطان شمس، نجواهاي وجوديِ مولوي و شمس، رفتن مولوي به میخانه به داللت شمس، دلنگرانی

ولد، کینه ورزي عالء الدین نسبت به شمس، برگزاري اولین مراسم رقص سماع در حضور حاکم قونیه، مناظرة شمس با 
  ت.شافاك اسقرات خواندنیِ اثر الیف شیخ یاسین... از دیگر ف

 
روابط غریب و توبرتوي الال روبینشتاینِ ویراستار و عزیز زاها راي نویسنده و عکاس، مکاتبات مبسوطشان و نهایتا 

 رد و آمستردام روانۀ عزیز پی از و بوستون در خود راحت و نرم و گرم زندگی به 		جسارت ورزي الال و پشت پا زدن
 دچار و عشق معجزة کند، می اذعان الال خود چنانکه 		ت.اس خواندنی و آموز عبرت خود جاي در گشتن، قونیه ادامه

دولت عشق آمد و من  / شدم خنده بدم گریه شدم زنده بدم مرده « که بخشیده؛ او به جسارتی چنین شدن عاشق و گشتن
  ».دولت پاینده شدم

 
  

به همان اندازه جهانم فراخ شده است. برخی از ام و در سالیان اخیر، خوشبختانه رمانهاي متعدد و رنگارنگی خوانده
کتابها را باید بیش از یکبار خواند، که حیف است تنها یکبار در فضاي روح نواز و جادویی و معرفت بخش آنها بگردي 

 .را مجددا در مطالعه بگیرم» ملت عشق« و بچرخی و حظّ ببري. بنا دارم، چند وقت دیگر
 


