الکساندر در #صوفیه و شمسالدین در #همدان

استــــــــاد خــــــــارجی
ت دارم از
دوس 
ایشان بیشتر بدانم
بلکه بفهمم چه شد
که اسالم را انتخاب
کرد و در ایران
ماندگار شد

زهرا طالبی :بچه که بودم ،فکر میکردم خارجیها
چهجور آدمهایی هستند؛ نکند خیلی عجیب و غریب
باشند! البته فیلمهای خارجی ،دائم از تلویزیون پخش
میش��د ،اما من واقعا میخواس��تم بدانم خارجیها
چقدر متفاوت هس��تند و چهج��ور زندگی میکنند!
دوم ابتدایی ب��ودم؛ هنوز «تعلیمات اجتماع��ی» و #تاریخ و #جغرافیا
نخوانده بودم که بدانم چی به چی هست و کجا به کجا .بچه بودم خب!
و دنیا برایم تنها در دو قسمت خالصه میش��د؛ ایران و خارج! بزرگتر
که شدم ،فهمیدم #دنیا فقط دو قسمت نیست و خیلی بزرگتر از این
حرفهاست .رفتهرفته با قارهها و کش��ورها و نژادهای مختلف انسان و
ادیان دیگر آشنا شدم و سؤالهایم دربارهی خارجیها نسبت به دوران
کودکی پختهتر شد .حاال مس��ئلهی تغییر دین برایم جذابیت داشت.
مستندهای تلویزیون دربارهی اروپاییهای تازه مسلمان شده نیز خیلی
برایم جالب بود .اگر کتاب و مجلهای هم در متن و حاشیهی این موضوع
گیر میآوردم ،حتما #مطالعه میکردم .ذهنم اما چنان درگیر بود که
میخواستم خودم یکی از این تازهمس��لمانهای اروپایی را پیدا کنم و
هرچه سؤال در ذهنم هست ،از سوژهی مدنظر بپرسم؛ اما از کجا؟ این
برای من شبیه رؤیایی دستنیافتنی بود .چند سال بعد -اوایل ترم اول

دانشگاه -شنیدم که یک «استاد خارجی» در دانشکده تدریس میکند
که به دین اسالم هم مشرف شده .اما ایشان را ندیده بودم .چون تازهوارد
دانش��گاه بودم ،کس��ی را هم نمیش��ناختم و به اصطالح ترمباالییها
«ترمک» به حساب میآمدم .کنجکاوی و فضولی از چیزی که شنیده
بودم ،مثل کرمی که توی سیب وول میخورد ،داشت مغزم را میجوید!
از طرفی خوشحال بودم که میتوانم یک #خارج��ی را ببینم؛ آنهم
یک خارجی که در همین دانش��گاه خودمان #استاد است و #تدریس
میکند و از طرفی دیگر نمیدانس��تم دقیقا باید چ��هکار کنم و از کجا
تهوتوی قضیه را دربیاورم .تا اینکه یک روز زد و از خداخواسته یکی از
اساتید در کالس ،کلیتی از داستان زندگی استاد خارجی را تعریف کرد.
با خودم گفتم حاال که اینقدر مس��تجابالدعوه هستم ،کاش از #خدا
چیزهای دیگری هم میخواس��تم .خالصه پس از مقداری پرسوجو،
فهمیدم این استاد خارجی کیست؛ یک مسیحی اهل بلغارستان که به
ایران میآید؛ مسلمان میشود و در همدان با یک خانم ایرانی مسلمان
#ازدواج میکند و صاحب دو فرزند میشود؛ یک دختر و یک پسر .حاال
چند سال است که او استاد فلسفه و عرفان دانشگاه بوعلیسینای همدان
است .از قرار نام کاملش «الکساندر وسلینیوف» بوده و به خاطر عالقهاش
به «شمس تبریزی» نام اسالمی «شمسالدین» را برای خود انتخاب

میکند .وقتشناس است و دقیق .وقت #اذان که میشود ،همه چیز را
تعطیل میکند تا نمازش را اول وقت بخواند .تمام ماه شعبان را #روزه
میگیرد تا به استقبال ماه رمضان برود .گویا اکثر ماههای قمری را هم
یک روز درمیان روزه میگیرد .قوت غالبش #میوه اس��ت و خیلی کم
#گوشت میخورد .به #فارس��ی و #عربی کامال مسلط است .یکسری
اطالعات کلی دستگیرم ش��د ،اما دلم میخواست ایشان را از نزدیک
ببینم .اولین باری که دیدمش��ان ،اواس��ط آبانماه هم��ان ترم اول در
راهروی دانشکده بود .مردی عینکی و الغراندام با قدی متوسط .موهای
خرمایی لخت و کمی بلند که از وسط سر ،فرق باز کرده بود .سنش شاید
بین پنجا ه یا پنجاهو پنج سال به نظر میآمد .چهرهای #مهربان و #آرام
داشت؛ آنقدر آرام که گویی در هالهای از #آرامش قرار گرفته! عین این
دیپلماتها ،کتشلوار س��ورمهای را با پیراهن سفید #ست کرده بود و
خط اتوی شلوارش بهراحتی هندوانه را قاچ میکرد! کفشهایش جوری
واکسزده شده بود که شبیه کفشهای ورنی برق میزد! گذشت و ترم
بعد ،با ایشان درس داشتیم .همین که استاد خارجی وارد کالس شد ،بنا
کرد با لهجهای شیرین #فارسی صحبت کردن و شعر خواندن .جلسات
بعد هم .شاید تمام اش��عار #موالنا را حفظ بود .از تسلطش به «قرآن»
و «نهجالبالغه» که نگویم .از «امام علی» جور دیگری سخن میگفت.

«علی» در نگاه او با #علی در نگاه ما متفاوت بود .صداقت و راس��تی را
مالک کالسهایش میدانست ،بلکه مالک همه چیز .میگفت« :کتاب
مقدس هر دینی خیلی باارزش است و نباید سوگند بدان را شکست».
یکبار یکی از بچههای کالس از روی #ش��یطنت از ایش��ان پرس��ید:
«استاد! شما #شیعه هستید یا #سنی تشریف دارید؟» استاد لبخندی
زد و با آرامش همیشگیاش گفت« :من مسلمانم» و یک بیت شعر راجع
ی خواند .واضح بود که شیعه است ،اما با جوابش میخواست
به مسلمان 
که ما درست #فکر کنیم ،درست #سؤال کنیم ،درست #جواب بدهیم
و درست #زندگی کنیم! میخواست بفهماند که اسالم #واحد است و
شاخهش��اخه نیس��ت .وقتی دربارهی عرفان و معارفاسالمی صحبت
میکرد ،آدم شیفتهی آن معارف میش��د .خیلی تفاوت هست بین ما
که مسلمان به دنیا آمدهایم و اویی که اس�لام را با #تحقیق و #بررسی
برگزیده .حسرت اینرا میخورم که جای او باشم ،مثل او بیندیشم ،مثل
ت دارم که
او عمل کنم و مثل او دین مبین اسالم را بشناسم .خیلی دوس 
از ایشان بیشتر بدانم یا حتی فرصتی دست دهد تا با استاد شمسالدین
(الکساندر س��ابق) مصاحبهای مفصل و مطول -انشاءاهلل برای همین
#حق خودمان -داش��ت ه باش��م ،بلکه بفهمم چه ش��د که #اس�لام را
#انتخاب کرد و در #ایران ماندگار شد...
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